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------ 

 Thưa các đồng chí đang có măṭ taị Hôị trường …………………..!  

 Thưa toàn thể Hôị nghi!̣ 

Ngày 06/7/2011, Ban Bı́ thư đã ban hành Chı̉ thi ̣ 04-CT/TW “về viêc̣ tiếp tuc̣ 

đổi mới và nâng cao hiêụ quả công tác đối ngoaị nhân dân trong tı̀nh hı̀nh mới”. Sau 

5 năm triển khai thưc̣ hiêṇ, ngày 27/12/2016, Ban Bı́ thư đa ̃tổ chức hội nghị sơ kết, 

đánh giá 5 năm thưc̣ hiêṇ và chı ̉đaọ tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ Chı̉ thi ̣ 04 trong thời gian tới. 

Đối với tỉnh nhà, thưc̣ hiêṇ Hướng dâñ số 02-HD/BĐNTW, ngày 16/1/2017 của Ban 

Đối ngoaị Trung ương về viêc̣ quán triêṭ và triển khai thưc̣ hiêṇ chı̉ đaọ của Ban Bı́ 

thư về sơ kết 5 năm và tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ chı̉ thi ̣ số 04-ct/tw ngày 6/7/2011 của ban bı́ 

thư khóa xi “về tiếp tuc̣ đổi mới và nâng cao hiêụ quả công tác đối ngoaị nhân dân 

trong tı̀nh hı̀nh mới”, Ban Thường vu ̣Tı̉nh ủy đa ̃ban hành Kế hoac̣h số 60-KH/TU, 

ngày 8/5/2017 về viêc̣ tăng cường và nâng cao hiêụ quả công tác đối ngoaị nhân dân. 

 Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các nội dung cơ bản, ý 

kiến chỉ đạo của Ban Bı́ thư để các đồng chí nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cốt lõi của công tác đối ngoaị nhân dân; nắm vững 

những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai; trang bị thêm tư duy, 

phương pháp trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành 

động trong thực hiện và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. 

Trên tinh thần đó, tôi xin quán triêṭ đến các đồng chí những nội dung trọng tâm 

sau đây: 

 1. Về kết quả thưc̣ hiêṇ chı̉ thi ̣ 04 trong 5 năm qua;  

2. Về phương hướng, nhiêṃ vu ̣tiếp tuc̣ triển khai thưc̣ hiêṇ chı̉ thi ̣ 04 của ban 

bı́ thư trong thời gian tới, ý kiến chỉ đạo của ban bı́ thư taị hôị nghi ̣ tổng kết công tác 

đối ngoaị nhân dân năm 2016 và triển khai nhiêṃ vu ̣năm 2017. 

3. Về biêṇ pháp tổ chức thưc̣ hiêṇ; 

4. Công tác triển khai Chı̉ thi ̣ 04 taị Bı̀nh Thuâṇ 

 Trước hết chúng ta nghiên cứu về môṭ số kết quả thưc̣ hiêṇ Chı̉ thi ̣ 04 trong 5 

năm qua; 

 

 



I. KẾT QUẢ THƯC̣ HIÊṆ CHỈ THI ̣04 TRONG 5 NĂM QUA 

Cùng với công tác đối ngoại của Đảng, Ngoại giao của nhà nước thì đối ngoại 

nhân dân là một trong 3 trụ cột chính của nền ngoại giao Việt Nam. Chính vì thế đối 

ngoại nhân dân  được Chủ tic̣h Hồ Chı́ Minh chỉ đạo thành lập và đưa vào mặt trận 

đối ngoại từ rất sớm, nó là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao 

nước nhà, do các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiến hành, nhằm 

thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

(Ngày 17/10/1945, chỉ một tháng rưỡi sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa ra đời, một tổ chức hữu nghị song phương giữa nhân dân Việt Nam với 

nhân dân Mỹ - tổ chức “Việt – Mỹ thân hữu Hội” đã ra đời với mục tiêu góp phần 

thực hiện các chủ trương đường lối đối ngoại của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa. Vào ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư 

cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Hai ngày sau, 

ngày 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam 

(nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khoa, xã 

Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Năm 2004, Nhà nước đã công nhận 

ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư lịch sử cho Đại hội thành lập Ủy ban Hòa 

bình Việt Nam, ngày 17/11/1950 trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam). 

Đối ngoại nhân dân thực chất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân Việt 

Nam ở trong và ngoài nước thực hiện chủ trương, chính sách hòa bình, hữu nghị và 

hợp tác của nước ta đối với nước ngoài; đồng thời vận động nhân dân các nước ủng 

hộ đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước ta.  

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân 

đã xây dựng nền tảng quần chúng và đồng thuận xã hội cho quan hệ giữa Việt Nam 

và các quốc gia, các dân tộc, kiến tạo và củng cố môi trường hòa bình, tạo dựng hình 

ảnh quốc tế của nước ta, hình thành mặt trận nhân dân thế giới để đoàn kết, ủng hộ 

nhân dân Việt Nam, đóng góp quan trọng vào những thắng lợi của nhân dân ta trong 

các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dưṇg đất nước. 

Tuy nhiên, sau 17 năm thưc̣ hiêṇ Chı ̉ thi ̣ số 44-CT/TW, ngày 20/9/1994 của 

Ban Bı́ thư Trung ương Đảng (Khóa VII) về “Mở rôṇg và đổi mới hoaṭ đôṇg đối 

ngoaị nhân dân”,  đồng thời trước tı̀nh hı̀nh và nhiêṃ vu ̣của giai đoaṇ mới, nhằm 

tiếp tuc̣ đổi mới, nâng cao chất lươṇg và hiêụ quả công tác đối ngoaị nhân dân; ngày 

6/7/2011, Ban Bı́ thư đa ̃ban hành Chı̉ thi ̣ 04 về “tiếp tuc̣ đổi mới và nâng cao hiêụ 

quả công tác đối ngoaị nhân dân trong tı̀nh hı̀nh mới”.  



Qua 5 năm triển khai thưc̣ hiêṇ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vưc̣ nói 

chung và trong nước nói riêng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh 

đến môi trường an ninh, phát triển của các quốc gia, đến phong trào nhân dân thế giới 

và công tác đối ngoại nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân 

đa ̃ nỗ lực quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hoàn 

thành tốt nhiêṃ vu ̣công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thiết thực vào thành tích 

đối ngoại chung của cả nước. Cu ̣thể như sau: 

1. Bối cảnh tıǹh hıǹh 

- Tı̀nh hı̀nh thế giới có nhiều biến đôṇg nhanh chóng, phức tap̣, tác đôṇg maṇh 

me ̃đến phong trào nhân dân các nước và hoaṭ đông đối ngoaị nhân dân.  

Tình hình các khu vực trên thế giới cũng có nhiều biến động. Ngoại trừ một số 

chuyển biến tích cực, như việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cu-ba, hay I-ran 

và nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử, các “điểm nóng” khác vẫn 

trong tình trạng bế tắc, chưa tìm được lối thoát. Tại một số khu vực, xung đột, tranh 

chấp còn có xu hướng căng thẳng hơn, xuất hiện thêm các “điểm nóng” mới, tác 

động mạnh tới tình hình an ninh thế giới. Các vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền 

thống, nhất là hoạt động khủng bố, khủng hoảng nhập cư, biến đổi khí hậu,... đặt ra 

những thách thức ngày càng lớn đối với cộng đồng quốc tế. 

+ Các cuôc̣ khủng hoảng toàn cầu và chı́nh sách “thắt lưng buôc̣ buṇg” gây nên 

những làn sóng phản kháng xã hôị taị nhiều nơi.  

 Trước cuộc khủng hoảng đồng euro, Italia đã trải qua một thời gian dài trì 

trệ, còn Tây Ban Nha gặp phải bong bóng nhà đất giống như ở Mỹ, và Hy Lạp thì 

chịu hậu quả của việc tăng trưởng quá phụ thuộc vào chi tiêu chính phủ. Yếu tố 

chung là cả ba đều có những chính sách không bền vững và cần phải được khắc 

phục. 

 Khủng hoảng ở Mỹ cũng diễn ra không đều; vấn đề của Florida và Arizona 

khác với Michigan. Tương tự, các nền kinh tế của Nga, Brazil, Trung Quốc đang 

chậm lại vì những lý do khác nhau. Nga đang chịu hậu quả của quyết định trở thành 

nhà sản xuất năng lượng lớn mà hi sinh sự đa dạng của nền kinh tế. Gốc rễ vấn đề tại 

Trung Quốc là nỗ lực chuyển từ xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng, sang một mô hình 

tăng trưởng dựa vào gia tăng tiêu thụ nội địa. Còn Brazil bị đè nặng bởi tín dụng tiêu 

dùng đắt đỏ và tiền lương thực tăng nhanh hơn mức tăng năng suất. 

 Một hậu quả khó chịu khác của toàn cầu hóa là xu hướng luân chuyển lao động 

và vốn. Khi các nền kinh tế mới nổi lớn gặp bất ổn, người ta có thể đi tìm một tương 

lai tốt hơn ở nơi khác. Loại hình di cư hiện đang thu hút chú ý nhiều nhất là dòng 



người tị nạn từ các vùng xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi. Nhưng dòng chảy đó 

còn đi kèm một làn sóng di cư vì lý do kinh tế, ví dụ như từ vùng Balkan và Tây Phi. 

Và cả hai đều gây phản ứng dân tộc chủ nghĩa ở những nước người di cư đặt chân 

đến. 

+ Các xu hướng cưc̣ đoan và chủ nghıã dân túy nổi lên:  

Suốt thời gian qua, thế giới chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân 

túy. Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh đã gây sốc cho toàn thế giới sau khi cử tri chọn rời 

khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit. Tiếp đó, đến lượt các cử tri Mỹ bất 

ngờ chọn tỷ phú Donald Trump làm tổng thống thứ 45, bất chấp trước đó lợi thế luôn 

nghiêng về đối thủ Hillary Clinton. Từ Italia, Áo, Hà Lan đến Pháp và Đức, thái độ 

bất mãn của người dân với các vấn đề từ chênh lệch giàu nghèo đến nhập cư sẽ ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến các lá phiếu, kéo theo là những hệ quả khó có thể dự đoán. Sự 

trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân túy đã gây ra một loạt "cơn địa chấn" làm rung 

chuyển các nước phương Tây. Thủ tướng Italia Matteo Renzi đã phải từ chức sau thất 

bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách Hiến pháp. Dường như không quốc gia 

nào ở phương Tây "miễn dịch" với chủ nghĩa dân túy khi giới phân tích lo ngại chủ 

nghĩa này có thể lan rộng hơn nữa ở châu Âu trong năm 2017.  

“Nếu chủ nghĩa dân túy (CNDT) tiếp tục chi phối toàn bộ nền chính trị nước 

Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump thì Hoa Kỳ sẽ đối mặt với nguy cơ 

đánh mất vị thế vượt trội ở châu Á—Thái Bình Dương, đồng thời cũng sẽ đánh mất vị 

thế ấy trên phạm vi toàn cầu. Các quốc gia Đông Nam Á lúc đó sẽ trở thành những 

miếng mồi ngon mà Trung Quốc sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc ‘bẻ từng chiếc một 

trong bó đũa ASEAN’ để hiện thực hóa ‘giấc mơ Trung Hoa’ từ ngàn xưa của họ...”. 

Đấy là khẳng định của TS. Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Vương 

quốc Hà Lan, Đại diện của Chính phủ Việt Nam bên cạnh Tòa Án Công lý Quốc tế 

(ICJ), và hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Các vấn đề Phát triển, trong trả 

lời phỏng vấn Tạp chí VHNA liên quan đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ở Mỹ, ở 

châu Âu và trên thế giới. 

+ Tı̀nh traṇg bất ổn gia tăng taị nhiều khu vưc̣ do sư ̣can thiêp̣ và bành trướng 

của các nước lớn, trong đó có biển Đông.  

Dù có chung mối quan ngại về hoạt động mở rộng bành trướng của Trung 

Quốc ở Biển Đông, quan điểm của các nước Đông Nam Á vẫn bị chia rẽ trong hoạt 

động hợp tác đảm bảo quyền tự do hàng hải cũng như nỗi lo không nguôi từ sự can 

thiệp ngày càng lớn của các cường quốc hàng hải phương Tây. Một nguyên nhân 

khác còn là bởi các nước ven Biển Đông đều tuyên bố chủ quyền đảo và vùng biển 



chồng lấn nhau đang ngăn cản các quốc gia Đông Nam Á đồng lòng ngăn chặn 

Trung Quốc mở rộng bành trướng ở Biển Đông.  

Xu thế hình thành trật tự thế giới mới theo hướng đa cực ngày càng rõ. Quan 

hệ giữa các nước lớn tiếp tục vận động trong khuôn khổ vừa hợp tác, vừa đấu tranh, 

song mặt cạnh tranh có biểu hiện diễn biến phức tạp. Đã có nhiều sáng kiến hợp tác, 

liên kết, kết nối kinh tế liên lục địa, trong đó các nước lớn đóng vai trò chủ đạo, hoặc 

với tư cách khởi xướng ý tưởng, hoặc có khả năng chi phối chủ yếu, đã được đưa ra. 

Trong khi đó, kinh tế thế giới nhiều năm qua vẫn chưa thực sự phục hồi vững chắc, 

tốc độ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng. 

+ Phong trào nhân dân trên thế giới có những diêñ biến mới, đa daṇg, phức tap̣, 

các tổ chức “xa ̃hôị dân sư”̣ phát triển, các cuộc “cách maṇg màu”,…  

Đời sống chính trị quốc tế những thập kỷ qua cho thấy, các sự kiện “Cách 

mạng màu” ở các nước Đông Âu và Trung Á, như: Gru-di-a, U-crai-na, Cư-rơ-gư-

xtan…; “Cách mạng nhung” ở Tiệp Khắc; “Cách mạng đường phố” ở Nam Tư hay 

những biến động chính trị gần đây ở một số nước Trung Đông, Bắc Phi cho thấy, các 

thế lực chính trị phương Tây đã hậu thuẫn cho một số tổ chức xã hôị dân sư ̣tham gia 

tích cực vào các biến cố đó. Để chuyển hóa, tiến tới lật đổ chế độ ở những quốc gia 

nói trên, các thế lực chính trị đặc biệt quan tâm thúc đẩy, cho ra đời các tổ chức xã 

hôị dân sư ̣ theo hình mẫu phương Tây, từng bước tạo ra những tổ chức “đối lập”, 

hình thành một cơ cấu xã hội đa nguyên, đa đảng. 

- Trong khu vưc̣ ASEAN:  

+ Các diêñ đàn và cơ chế hơp̣ tác nhân dân có xu hướng phát triển: Châu Á - 

Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực tăng trưởng kinh tế năng động với việc đẩy 

mạnh nhiều hoạt động hợp tác, liên kết kinh tế, trong đó có nhiều diêñ đàn do 

phương Tây hoăc̣ Trung Quốc chi phối. Việc các nước lớn đẩy mạnh cạnh tranh 

chiến lược, gia tăng ảnh hưởng tại khu vực cùng với các vấn đề nội bộ của nhiều 

nước đã và đang làm gia tăng nguy cơ tiềm ẩn đối với môi trường hòa bình, ổn định 

của khu vực. Bên caṇh đó, viêc̣ tranh chấp chủ quyền biển, đảo, chủ nghĩa dân tộc 

cực đoan, tình hình Biển Đông là các vấn đề nóng chưa thể giải quyết của khu vực. 

+ Hı̀nh thành côṇg đồng ASEAN và liên kết khu vưc̣: Việc hiện thực hóa Cộng 

đồng ASEAN góp phần tạo động lực mới giữa các quốc gia thành viên và củng cố vị 

trí trung tâm của ASEAN tại khu vực.  

- Tı̀nh hı̀nh trong nước: 

+ Các hı̀nh thức tổ chức xa ̃hôị phát triển nhanh chóng.  



Việt Nam hiện nay có rất nhiều tổ chức xã hội, có những hình thức cũng như 

phạm vi hoạt động khá đa dạng; các tổ chức đó đã góp phần không nhỏ vào công 

cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Xã hôị dân sư ̣ở Việt Nam bao gồm: 

Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện, hữu 

nghị; các tổ chức cộng đồng theo dòng tộc, sở thích, câu lạc bộ; các tổ chức dịch vụ 

công và các quỹ không phải do Nhà nước lập ra,… hoạt động phi lợi nhuận, tuân thủ 

các quy định của pháp luật và tích cực phối hợp hoạt động với Nhà nước. Nhưng ở 

nhiều quốc gia, sự hình thành xã hôị dân sư ̣thường chịu sự tác động của nhiều nhân 

tố, trong đó có những lực lượng chính trị từ bên ngoài, thúc đẩy xã hôị dân sư ̣để áp 

đặt các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa…  

+ Quan hê ̣đối ngoaị của các hôị ngày càng mở rôṇg. 

Với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, công tác đối ngoại nhân dân trong 

thời gian qua đã được triển khai đồng bộ và đa dạng, trước hết là với các nước láng 

giềng và các nước trong khu vực ASEAN, các nước có quan hệ đối tác chiến lược, 

các nước bạn bè truyền thống, các nước lớn và các quốc gia khác. Việt Nam hiện nay 

đã ký 90 hiệp định thương mại song phương, 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ 

đầu tư, 54 hiệp định chống đánh thuế hai lần; có 11 FTA còn đang thỏa thuận tiếp 

v.v… Một kênh pháp lý tốt, chưa bao giờ đầy đủ, sáng sủa và tốt như thế về mặt vi ̣thế 

đối ngoại. Bên cạnh các hoạt động song phương triển khai rộng khắp, hoạt động đa 

phương cũng có những bước đột phá. Thông qua sự tham gia của Việt Nam trên các 

diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như việc đứng ra đang cai tổ chức nhiều hoạt động 

quốc tế và khu vực ở Việt Nam hoặc mời khách quốc tế vào dự các đại hội, hội nghị 

trong nước, nhiều đoàn thể và tổ chức nhân dân đã tham gia và góp phần mang lại 

những hiệu quả đối ngoại rất đáng kể, tạo được tiếng vang và được dư luận bạn bè 

các nước đánh giá cao. Việc chúng ta tích cực tham gia các diễn đàn đa phương trên 

thế giới đã truyền tải thông điệp hòa bình của Việt Nam, ủng hộ các phong trào tiến 

bộ của nhân dân thế giới, đồng thời đấu tranh phản đối những luận điệu sai trái về 

tình hình Việt Nam. Thông qua các hoạt động đó, chúng ta tiếp cận với phong trào 

hòa bình, phong trào đoàn kết, phong trào tiến bộ của nhân dân thế giới để cùng 

nhau tập hợp lực lượng đoàn kết với Việt Nam, quảng bá hình ảnh Việt Nam, đóng 

góp vào phong trào thế giới bảo vệ hòa bình, vì độc lập, dân chủ, bình đẳng và phát 

triển bền vững. 

+ Nhiều hoaṭ đôṇg hỗ trơ ̣cho các hôị và tổ chức “phi chı́nh phủ” trong nước 

nhằm thúc đẩy “xã hôị dân sư”̣ như: tăng cường viêṇ trơ,̣ tác đôṇg vào luâṭ pháp, 

chı́nh sách,…  



Mối quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục 

phát triển. Chúng ta tranh thủ được số lượng lớn viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

để phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo yêu cầu quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ 

phi chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay, các nước, các tổ chức quốc tế, các 

NGO nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển xã hôị dân sư ̣theo tiêu 

chí phương Tây ở Việt Nam, qua đó thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ XHCN bằng 

biện pháp "bất bạo động", "phi vũ trang". Hoạt động này nằm trong ý đồ thực hiện 

"tiến trình dân chủ ở Việt Nam" với mục đích lợi dụng xã hôị dân sư ̣để gây mất ổn 

định chính trị, tiến tới thay đổi chế độ như xảy ra tại các nước Ðông Âu, SNG và 

Trung Ðông - Bắc Phi thời gian qua. Lợi dụng quyền tự do lập hội để lập ra nhiều 

hội, nhóm không đúng quy định pháp luật, thực hiện các hoạt động gây hại đến an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

+ Hoaṭ đôṇg chống phá của các thế lưc̣ thù đic̣h, phản đôṇg trên kênh đối ngoaị 

nhân dân.  

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để thúc đẩy “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta, chống phá ta về chính trị, tư 

tưởng, văn hóa, giáo duc̣,…. với cấp độ và cường độ ngày càng quyết liệt, nguy hiểm 

hơn. Chúng triệt để lợi dụng việc nước ta hội nhập, mở cửa để thúc đẩy “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”, hòng làm cho Đảng từng bước biến chất về chính trị, mơ hồ 

về mục tiêu, lý tưởng; ra sức xuyên tạc vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, 

“tôn giáo” ở Việt Nam, đòi Đảng ta thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; 

đẩy mạnh xuyên tạc xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng về phát triển nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời lợi dụng những vụ án tham nhũng 

liên quan đến cán bộ, đảng viên đã xảy ra hoặc những sự việc tiêu cực trong xã hội 

để suy diễn, quy kết và thổi phồng, cho đó là tình trạng “phổ biến”, là “bản chất” 

của chế độ xã hội chủ nghĩa nhằm vẽ lên một bức tranh xám xịt về thực trạng xã hội 

Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ đó 

gây hoài nghi, làm mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và chế 

độ ta. 

2. Những kết quả đã đaṭ đươc̣ 

2.1. Công tác chı̉ đaọ, quản lý 

- Sư ̣quan tâm, chı̉ đaọ thường xuyên của Ban Bı́ thư, Thường trưc̣ Ban Bı́ thư 

đối với các hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân quan troṇg, ban hành nhiều văn bản chı̉ đaọ 

công tác đối ngoaị, hoaṭ đôṇg của các tổ chức nhân dân và môṭ số lıñh vưc̣ liên quan 

công tác đối ngoaị nhân dân.  



Để cụ thể hóa chủ trương về đối ngoaị nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã ban 

hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định có liên quan trực tiếp đến công tác đối 

ngoại nhân dân nói chung và một số nội dung cụ thể: Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

06/07/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Kết luâṇ số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 về 

“Chiến lươc̣ phát triển thông tin đối ngoaị giai đoaṇ 2011 – 2020” của Bô ̣Chı́nh tri;̣ 

Nghi ̣ quyết 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Hội nhập 

quốc tế”; Quyết định 272-QĐ/TW, ngày 21-11-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (thay thế Quy chế 295); Chỉ thị 

45-CT/TW, ngày 19-5-2015 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-

NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 

trong tình hình mới và một số văn bản pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương, 

đường lối của Đảng, góp phần tạo khung pháp lý hoàn chỉnh hơn trong việc điều 

chỉnh các hoạt động liên quan của các tổ chức nhân dân.  

- Chı́nh phủ và các bô,̣ ngành liên quan đã ban hành, sửa đổi nhiều văn bản liên 

quan đến công tác đối ngoaị nhân dân như các văn bản pháp quy về quản lý và tổ 

chức hôị; quản lý các tổ chức phi chı́nh phủ nước ngoài và quản lý, sử duṇg viêṇ trơ ̣

phi chı́nh phủ nước ngoải; kiêṇ toàn các cơ chế phối hơp̣ liên ngành về quản lý các 

hoaṭ đôṇg liên quan.  

Bên cạnh các văn kiện chỉ đạo chung, Đảng và Nhà nước còn ban hành những 

văn bản về từng nội dung cụ thể của công tác đối ngoại nhân dân như Nghị quyết số 

22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Quyết điṇh số 

368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chı́nh phủ phê duyêṭ “Chương trı̀nh 

hành đôṇg của Chı́nh phủ về thông tin đối ngoaị giai đoaṇ 2013 – 2020”,..; 

- Ban Đối ngoaị Trung ương đa ̃chủ trı̀ phổ biến, quán triêṭ Chı̉ thi ̣ số 04 đến 

các bô,̣ ngành, tı̉nh/ thành ủy và các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương; ban 

hành Quy chế về quản lý thống nhất các hoaṭ đôṇg đối ngoaị của các doàn thể, tổ 

chức nhân dân ở Trung ương, Quy chế Thi đua – Khen thưởng trong công tác đối 

ngoaị nhân dân và nhiều văn bản hướng dâñ, chı̉ đaọ khác; triển khai công tác chı̉ đaọ 

hoaṭ đôṇg đối ngoaị của các tổ chức nhân dân thông qua các cơ chế giao ban, chia sẻ 

thông tin, tổng kết điṇh kỳ; tăng cường làm viêc̣ trưc̣ tiếp với các đoàn thể, tổ chức 

nhân dân ở Trung ương và các điạ phương về công tác đối ngoaị nhân dân; thường 

xuyên chú troṇg chı̉ đaọ, hướng dẫn các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong quá trı̀nh tổ 

chức, triển khai các hoaṭ đôṇg đối ngoaị lớn, quan troṇg, có yếu tố phức tap̣, nhaỵ 

cảm. 

- Các cấp ủy, đoàn thể, tổ chức nhân dân ở trung ương và điạ phương đã tiến 

hành quán triêṭ và triển khai Chı̉ thi ̣ 04, phân công lañh đaọ chiụ trách nhiêṃ chı̉ đaọ 



công tác đối ngoaị nhân dân, ban hành các quy chế, quy điṇh, các Chương trı̀nh hành 

đôṇg triển khai thưc̣ hiêṇ Chı̉ thi ̣ 04. 

Đây chı́nh là lực lượng chủ chốt thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân. 

Quan hệ và hoạt động đối ngoại nhân dân không chỉ tập trung hoặc thông qua các tổ 

chức, cơ quan trung ương mà còn trực tiếp đến các địa phương, cơ sở. Bên cạnh các 

tổ chức chính trị - xã hội, nhiều tổ chức nghề nghiệp đã ra đời và tích cực tham gia 

công tác đối ngoại nhân dân; tích cực trong công tác vận động và sử dụng vốn viện 

trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hợp tác quốc tế; đồng thời, đăng cai 

tổ chức  nhiều hoạt động đa phương tại Việt Nam, qua đó, góp phần nâng cao vị thế 

và hình ảnh đất nước với bạn bè, đối tác quốc tế.  

Như vậy, với lực lượng đông đảo, đối ngoại nhân dân đã huy động được sức 

mạnh tổng hợp từ các tổ chức đến các cá nhân, từ trung ương đến cơ sở, từ nhân dân 

trong nước đến những người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các hoạt động đối 

ngoại nhân dân. Nhờ đó, Việt Nam không chỉ giữ vững và củng cố các mối quan hệ 

với bạn bè truyền thống mà còn có thêm nhiều đối tác mới, tranh thủ được nhiều 

nguồn viện trợ cho sự nghiệp phát triển đất nước, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của 

đối ngoại nhân dân. 

2.2. Những kết quả tı́ch cưc̣: 

- Củng cố và tăng cường quan hê ̣hữu nghi ̣, hơp̣ tác với nhân dân các nước láng 

giềng, các nước baṇ truyền thống: Măṭ trâṇ Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân 

dân ta đa ̃tiếp tuc̣ duy trı̀, củng cố và tăng cường quan hê ̣hữu nghi ̣, hơp̣ tác với nhân 

dân các nước láng giềng; củng cố quan hê ̣với nhân dân ở các nước baṇ truyền thống; 

mở rôṇg, đa daṇg hóa quan hê ̣giao lưu, hơp̣ tác với các đối tác mới, đăc̣ biêṭ là đối 

tác ở những nước có ý nghıã quan troṇg trong quan hê ̣đối ngoaị với ta. 

- Tı́ch cưc̣ tham gia các tổ chức, diêñ đàn và cơ chế hơp̣ tác nhân dân khu vưc̣ 

và quốc tế quan troṇg, thông qua đó, tăng cường hiểu biết, hữu nghi ̣ và hơp̣ tác giữa 

các tổ chức nhân dân ta với nhân dân các nước; tı́ch cưc̣ tham gia đấu tranh bảo vê ̣

chủ quyền, lañh thổ, lơị ı́ch quốc gia – dân tôc̣, quảng bá hı̀nh ảnh và nâng cao vi ̣ thế 

quốc tế của Viêṭ Nam; 

Từ kinh nghiệm hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế của mình, Việt Nam 

nhận thức rõ vai trò quan trọng của thuận lợi hoá thương mại và đầu tư đối với phát 

triển kinh tế và xoá đói giảm nghèo. Do vậy, Việt Nam đã tham gia tích cực các cơ 

chế hợp tác đa phương và khu vực như WTO, ASEAN, APEC, ASEM, các Hiệp định 

Thương mại tự do (FTA) với nhiều đối tác. Việt Nam cũng chủ động tăng cường kết 

nối hạ tầng và kinh tế với các nước láng giềng, đặc biệt là với Lào, cả trong khuôn 

khổ song phương và đa phương. Thông qua sự tham gia của Việt Nam trên các diễn 



đàn quốc tế và khu vực, cũng như việc đứng ra đang cai tổ chức nhiều hoạt động 

quốc tế và khu vực ở Việt Nam hoặc mời khách quốc tế vào dự các đại hội, hội nghị 

trong nước, nhiều đoàn thể và tổ chức nhân dân đã tham gia và góp phần mang lại 

những hiệu quả đối ngoại rất đáng kể, tạo được tiếng vang và được dư luận bạn bè 

các nước đánh giá cao. Việc chúng ta tích cực tham gia các diễn đàn đa phương trên 

thế giới đã truyền tải thông điệp hòa bình của Việt Nam, ủng hộ các phong trào tiến 

bộ của nhân dân thế giới, đồng thời đấu tranh phản đối những luận điệu sai trái về 

tình hình Việt Nam. Thông qua các hoạt động đó, chúng ta tiếp cận với phong trào 

hòa bình, phong trào đoàn kết, phong trào tiến bộ của nhân dân thế giới để cùng 

nhau tập hợp lực lượng đoàn kết với Việt Nam, quảng bá hình ảnh Việt Nam, đóng 

góp vào phong trào thế giới bảo vệ hòa bình, vì độc lập, dân chủ, bình đẳng và phát 

triển bền vững. 

- Tranh thủ sư ̣ đồng tı̀nh, ủng hô ̣ của baṇ bè quốc tế đối với sư ̣ nghiêp̣ xây 

dưṇg và bảo vê ̣Tổ quốc của nhân dân ta.  

Hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam đã kết nối nhân dân Việt Nam với bạn 

bè quốc tế. Cùng với việc củng cố quan hệ với các tổ chức dân chủ và tiến bộ, các tổ 

chức bạn bè truyền thống, các tổ chức nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam 

đã thiết lập quan hệ đối tác mới với nhiều tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ 

(quốc gia và quốc tế) và các tổ chức quốc tế mới, mở rộng đáng kể địa bàn hoạt 

động. Công tác vận động viện trợ, quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ từ các tổ 

chức phi chính phủ được tăng cường và phát huy có hiệu quả; góp phần mở rộng 

quan hệ đối tác và có phối hợp, hỗ trợ kênh ngoại giao nhà nước, thúc đẩy và bảo vệ 

lợi ích quốc gia. 

- Đóng góp tı́ch cưc̣ vào thưc̣ hiêṇ đường lối, chı́nh sách đối ngoaị của Đảng và 

Nhà nước.  

Bên cạnh lĩnh vực chủ đạo là hòa bình, đoàn kêt, hữu nghị truyền thống, Việt 

Nam đã mở rộng các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực phát triển nhân đạo, xóa 

đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, các vấn đề xã 

hội, văn hóa, kinh tê, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, đấu tranh dư luận, vì nạn nhân 

chất độc Da cam/Đi-ô-xin... Các hoạt động trao đổi, hợp tác đều lồng ghép nhiều nội 

dung, nhiều mục tiêu, phát huy hiệu quả quan hệ đối ngoại nhân dân. 

- Tranh thủ đươc̣ các nguồn lưc̣ quốc tế.  

Các, bộ, ngành, địa phương đánh giá viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài cơ bản là phù hợp với các định hướng ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã 

hội của Việt Nam, góp phần thiết thực vào giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, 

cứu trợ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh. Hoạt 



động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cơ bản vẫn tập trung vào các lĩnh 

vực y tế, giáo dục, phát triển cộng đồng và các vấn đề xã hội, trong đó tiếp tục quan 

tâm các hoạt động rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Nhiều 

dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hỗ trợ các ngành và địa phương 

thực hiện các mục tiêu phát triển. Như vậy, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài không hoạt động riêng lẻ mà luôn đồng hành và phối hợp cùng các ưu 

tiên của Việt Nam, phù hợp với Chương trình quốc gia xúc tiến viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài giai đoạn 2013 – 2017 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.  

- Công tác quản lý đươc̣ tăng cường. 

Việc nhận thức rõ ràng những tồn tại, hạn chế đã giúp các đơn vị quản lý, các 

cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân kịp thời có những điều chỉnh phù hợp, 

khắc phục dần những yếu kém, thiếu sót, phát huy những điểm tích cực, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. 

3. Haṇ chế và nguyên nhân 

3.1. Haṇ chế 

 Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động đối ngoại nhân dân những năm 

qua còn tồn tại nhiều hạn chế: 

- Quan hê ̣đối ngoaị còn thu ̣đôṇg, thiếu chiều sâu 

+ Nhiều hoaṭ đôṇg kém thiết thưc̣, lañg phı́, hiêụ quả chưa cao, nhất là viêc̣ cử 

các đoàn đi nước ngoài; môṭ số hoaṭ đôṇg còn có sơ hở về đối ngoaị và bảo vê ̣chı́nh 

tri ̣ nôị bô.̣  

+ Công tác đấu tranh vâṇ đôṇg chı́nh tri ̣ còn thiếu kip̣ thời, sắc bén, nhất là 

trong lıñh vưc̣ dân chủ, nhân quyền. Trong một số trường hợp, nội dung trao đổi với 

đối tác còn chưa sâu, chưa thực chất, thiếu linh hoạt; tính đối thoại, lập luận chưa sắc 

bén, hiệu quả chính trị chưa cao 

+ Nôị dung và phương thức thông tin đối ngoaị còn haṇ chế cả về phaṃ vi tác 

đôṇg và hiêụ quả, chưa đáp ứng đươc̣ yêu cầu của diêñ biến tı̀nh tı̀nh. Một số hoạt 

động đối ngoại chất lượng khiêm tốn do còn nặng về hình thức, nội dung chưa đổi 

mới. 

Ở một số địa bàn, phạm vi quan hệ, mạng lưới đối tác còn hạn chế, mối liên hệ 

với đối tác chưa thường xuyên. Phương pháp tiếp cận một số vấn đề mới còn chưa 

đổi mới mạnh mẽ. Khả năng triển khai công tác đối ngoại của một số tổ chức thành 

viên ở Trung ương và địa phương không đồng đều, còn lúng túng về phương thức 

hoạt động, còn có tâm lý ngại việc, ngại mở rộng quan hệ đối tác... Hiệu quả của một 

số công cụ thông tin vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn bè quốc tế 

và các tổ chức thành viên, công tác tuyên truyền trong nước về đối ngoại nhân dân 



còn hạn chế do đó chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và nhận thức đầy đủ trong dư 

luận nhân dân cả nước về lĩnh vực hoạt động này. 

- Công tác quản lý viêṇ trơ ̣phi chı́nh phủ còn biểu hiêṇ sơ hở, nhất là trong 

khâu phê duyêṭ, thẩm điṇh đối với các dư ̣ án có yếu tố nhaỵ cảm và trong công tác 

giám sát, quản lý tài chı́nh đối với các dư ̣án và đối với các tổ chức phi chı́nh phủ. 

Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, một số NGO nước ngoài rất quan 

tâm đến các tổ chức chính trị, xã hội ở nước ta và tìm cách xâm nhập, tác động, 

chuyển hóa các tổ chức này để chuyển hướng hoạt động chính trị trong khi chưa đủ 

điều kiện thành lập tổ chức đối lập. Thông qua các hoạt động như triển khai dự án, hỗ 

trợ, tài trợ, tổ chức hội thảo với các NGO Việt Nam, một số tổ chức nước ngoài đã cố 

gắng tìm hiểu nội bộ, xu hướng quan điểm của các NGO Việt Nam về sự lãnh đạo 

của Ðảng đối với tổ chức quần chúng, kích động sự thoát ly vai trò lãnh đạo của 

Ðảng và Nhà nước, cổ vũ quyền tự do lập hội theo tiêu chí phương Tây. Ngoài ra, 

một số tổ chức nước ngoài còn tài trợ tài chính cho một số NGO Việt Nam để hỗ trợ 

việc xuất bản, phát hành tài liệu nghiên cứu, văn bản luật nước ngoài nhằm tuyên 

truyền quan điểm, pháp luật phương Tây đến với công chúng Việt Nam một cách 

công khai. Một số dự án triển khai kém hiệu quả, tiến độ triển khai chậm, sử dụng và 

phân bổ kinh phí chưa hợp lý.n Một số nơi coi troṇg việc vận động viện trợ mà chưa 

coi trọng đúng mức công tác quản lý hoạt động của các tổ chức này và việc quản lý 

tài chính đối với nguồn viện trợ. Công tác đánh giá kết quả thực hiện và hiệu quả của 

dự án chưa được chú trọng đúng mức và thường xuyên nên đã có những thiếu sót và 

sơ hở trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ dẫn đến hiệu quả của các dự án 

chưa cao. 

- Công tác quản lý, chı̉ đaọ hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân của môṭ số cơ quan, 

đoàn thể, điạ phương còn bất câp̣, thiếu sâu sát, thường xuyên. Ở một số địa bàn, 

mạng lưới đối tác mỏng, chưa được quan tâm đúng mức, mối liên hệ với đối tác cũ 

chưa thường xuyên, thiếu tính bền vững, chưa phát triển được đối tác mới. Phương 

pháp tiếp cận một số vấn đề mới còn hạn chế, thiếu tính cơ bản, chưa đổi mới mạnh 

mẽ. Một số mảng công tác còn chưa khai thác hết tiềm năng. Lực lượng cán bộ làm 

công tác nghiên cứu của cơ quan thường trực còn mỏng. Nhận thức và năng lực chỉ 

đạo, quản lý công tác đối ngoại nhân dân của một số cấp ủy, chính quyền địa phương 

còn hạn chế. Cơ sở vật chất và nguồn nhân lực còn yếu và thiếu. 

- Chưa có quy điṇh, văn bản pháp lý và cơ chế quản lý đối với các tổ chức “phi 

chı́nh phủ”. Đa số các tổ chức “phi chı́nh phủ” Viêṭ Nam thường xuyên triển khai các 

quan hê ̣và hoaṭ đôṇg đối ngoaị môṭ cách tư ̣phát, kể cả viêc̣ cử đoàn ra nước ngoài, 

tham dư ̣các hôị nghi ̣, hôị thảo quốc tế, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, 

không có báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.  



Phải thừa nhận rằng, cho đến nay, mặc dù các tổ chức “phi chı́nh phủ” nước 

ngoài đã vào hoạt động ở nước ta được một thời gian khá dài, song chúng ta vẫn chưa 

có những văn bản pháp quy đối với lĩnh vực quản lý này. Do đó cần có những quy 

điṇh, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các tổ chức “phi chı́nh phủ” nước ngoài tôn trọng 

luật pháp và quy định của Việt Nam.  

3.2. Nguyên nhân 

- Khách quan: 

+ Bối cảnh tıǹh hı̀nh thế giới, khu vưc̣ phức tap̣. 

 Đánh giá tình hình chính trị - an ninh trên thế giới và ở khu vực, Văn kiện Đại 

hội XII nêu rõ: “Tương quan sức mạnh kinh tế giữa các quốc gia, khu vực đang có 

nhiều thay đổi. Hầu hết các nước trên thế giới đều điều chỉnh chiến lược... Châu Á - 

Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm phát triển 

năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng... là khu 

vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn”. Mặt khác, 

đúng như Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh, chúng ta đang và sẽ đứng trước nhiều 

vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn và phức tạp hơn. Riêng về lĩnh vực kinh tế, nước ta 

vừa phải xử lý tiếp những khó khăn, phức tạp của 10 năm trước để lại, trong đó nổi 

lên là vấn đề ngân sách và nợ công, đồng thời lại phải ứng phó với nhiều khó khăn 

mới chưa lường trước được, như nạn hạn hán, xâm nhập mặn chưa từng có, sự cố ô 

nhiễm môi trường tại một số tỉnh ven biển miền Trung do Formosa gây ra cùng nhiều 

vụ gây ô nhiễm khác... Điều đáng lo ngại hơn về kinh tế là việc tập trung xử lý các 

vấn đề trước mắt có thể che lấp nhiều vấn đề cơ bản, mang tính dài hạn, làm cho kinh 

tế nước ta vốn tụt hậu sẽ càng tụt hậu xa hơn, nhất là về chất, khi thế giới đang tiến 

nhanh vào cuộc “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” mà ta vẫn chưa cấu trúc lại được 

nền kinh tế và chuyển đổi được mô hình phát triển, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa càng gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa kể nhiều vấn đề sẽ nảy sinh khi nước ta 

tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, phạm vi rộng; bản thân 

nhiều đối tác đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, ta khó tận dụng được những cơ 

hội như kỳ vọng. Bên cạnh đó, tình hình chính trị - an ninh, đối ngoại trên toàn cầu và 

ngay ở khu vực có nhiều diễn biến phức tạp mới, nhất là trên Biển Đông. 

+ Hoaṭ đôṇg chống phá, chia re,̃ phân hóa thưc̣ hiêṇ âm mưu “diêñ biến hòa 

bı̀nh” của các thế lưc̣ thù đic̣h: Hiện nay, một mặt các thế lực thù địch tập trung 

chống phá ta trên tất cả các mặt trận: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, tôn giáo, 

quân sự, giáo dục và đào tạo….. Mặt khác, chúng thực hiện những âm mưu thủ đoạn 

mới của chiến lược chiến lược “diễn biến hòa bình” đó là lợi dụng ngay các chủ 

trương, chính sách, đường lối đổi mới của Đảng để chống phá sự nghiệp xây dựng và 

bảo bệ Tổ quốc, với mưu đồ: Lấy lĩnh vực chính trị là then chốt; kinh tế là lâu dài, 



thường xuyên; chuyển hóa Quân đội và Công an là mục tiêu trước mắt. 

- Chủ quan: 

+ Nhiều cấp ủy, lãnh đaọ môṭ số ngành, đoàn thể chưa thưc̣ sư ̣coi troṇg, thiếu 

quan tâm chı̉ đaọ, đầu tư, quản lý đối với hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân 

+ Hê ̣thống văn bản pháp lý, chı́nh sách còn thiếu, bất câp̣, chưa phù hơp̣; đăc̣ 

biêṭ, chưa có văn bản pháp lý làm cơ sở thống nhất quản lý hoaṭ đôṇg đối ngoaị của 

các tổ chức “phi chı́nh phủ” Viêṭ Nam dẫn đến nhiều khó khăn hoăc̣ taọ lỗ hổng trong 

công tác chı̉ đaọ, quản lý. 

+ Điều kiêṇ đảm bảo và hỗ trơ ̣cho công tác đối ngoaị nhân dân còn haṇ chế. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIÊṂ VU ̣ TIẾP TUC̣ TRIỂN KHAI THƯC̣ 

HIÊṆ CHỈ THI ̣04 CỦA BAN BÍ THƯ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng về đối ngoaị nhân dân 

- Hoạt động của ngoại giao nhân dân là phát huy “sức mạnh mềm” của một 

nước, hỗ trợ cho ngoại giao nhà nước để thực hiện chính sách đối ngoại mà chính phủ 

nước đó đề ra. Ngoại giao nhân dân là lực lượng quan trọng của mặt trận ngoại giao 

và ưu thế của ngoại giao nhân dân là có thể đi đầu, có thể đi trước tại những nước, 

những khu vực và về một số vấn đề mà ngoại giao chính thức của nhà nước chưa có 

điều kiện triển khai. 

- Đất nước đang đổi mới và hội nhập toàn diện, hoạt động ngoại giao nhân dân 

cùng với các thời cơ thì cũng có không ít các thách thức không nhỏ. Hiêṇ nay,  quan 

hệ quốc tế bàn nhiều hơn đến đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân được coi là 

công cụ hữu hiệu để gây ảnh hưởng, xây dựng thương hiệu quốc gia. Trong bối cảnh 

đó, “Các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, ủy ban hòa bình và các hội 

hữu nghị đẩy mạnh ngoại giao nhân dân cả về quy mô và địa bàn, góp phần tích cực 

vào thắng lợi của Đảng và Nhà nước ta trên mặt trận đối ngoại”.  

- Trên cơ sở tổng kết những kết quả đạt được của đối ngoại nhân dân, Đảng đã 

đề ra phương hướng chỉ đạo cho công tác đối ngoại nhân dân những năm đầu thế kỷ 

XXI: “Mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ song 

phương và đa phương với tổ chức nhân dân các nước, nâng cao hiệu quả hợp tác với 

các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn 

nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta và nhân dân các nước rong khu 

vực và trên thế giới... Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng và hoạt động 

đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, 

tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện có kết quả nhiệm vụ công tác đối ngoại, làm 

cho thế giới hiểu rõ hơn đất nước, con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, 

đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và hợp 



tác ngày càng rộng rãi của thế giới.” 

Với quan điểm đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại 

nói chung của Đảng và Nhà nước, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại 

nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, Đảng xác định mục 

tiêu của hoạt động đối ngoại nhân dân gồm: 

Một là, làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đất nước, truyền thống, con người 

Việt Nam, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu 

của công cuộc đổi mới của ta; đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá 

của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất 

nước. 

Hai là, xây dựng và tăng cường tình cảm hữu nghị của nhân dân các nước với 

nhân dân ta và của nhân dân ta với nhân dân các nước, vận động các nguồn lực tham 

gia phát triển kinh tế - xã hội, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ rộng rãi của bạn bè 

quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa 

bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

2. Nhiêṃ vu ̣troṇg tâm trong thời gian tới 

Trong thời gian qua, đất nước ta đã diễn ra các sự kiện quan trọng như đại hội 

XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, 

tác động đa chiều đến nước ta, với cả thời cơ và thách thức đan xen. 

Nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới là tiếp tục 

nâng cao hiệu qủa các hoạt động đối ngoại nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, 

chủ quyền, an ninh quốc gia; củng cố quan hệ hữu nghị và nâng cao vị thế quốc tế 

của Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư và Nghị 

quyết số 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 06-7-2011 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân 

dân trong tình hình mới và Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị 

về hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao hơn nữa công tác chı̉ đaọ, quản lý và đẩy maṇh, 

nâng cao hiêụ quả công tác đối ngoaị nhân dân, Ban Bı́ thư yêu cầu các cấp ủy, tổ 

chức đảng, chı́nh quyền, Măṭ trâṇ Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể nhân dân các cấp 

tiếp tuc̣ quán triêṭ và thưc̣ hiêṇ tốt Chı̉ thi ̣ 04 trong thời gian tới với các nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 



2.1. Quán triêṭ đầy đủ các quan điểm chı̉ đaọ của Đảng về công tác đối ngoaị 

nhân dân 

- Đối ngoaị nhân dân là môṭ bô ̣phâṇ cấu thành của công tác đối ngoaị chung 

của Đảng và Nhà nước ta, có vi ̣ trı́ ngày càng quan troṇg đối với lơị ı́ch phát triển an 

ninh của quốc gia – dân tôc̣. Đối ngoaị nhân dân trong môṭ số trường hơp̣ còn là 

phương thức thı́ch hơp̣ và hiêụ quả, hỗ trơ ̣ cho đối ngoaị Đảng và ngoaị giao nhà 

nước. Tăng cường công tác chı̉ đaọ, quản lý và quan tâm, taọ điều kiêṇ để đẩy maṇh, 

nâng cao hiêụ quả hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân là nhiêṇ vu ̣quan troṇg của cả hê ̣

thống chı́nh tri ̣, của tất cả các ngành, các cấp, là nhiêṃ vu ̣trưc̣ tiếp, thường xuyên của 

các cấp ủy. 

- Nhiêṃ vu ̣chı́nh của công tác đối ngoaị nhân dân là mở rôṇg và tăng cường 

chiều sâu trong quan hê ̣với nhân dân các nước nhằm củng cố nền tảng xa ̃hôị cho 

quan hê ̣hữu nghi ̣ và hơp̣ tác giữa Viêṭ Nam và các nước, góp phần duy trı̀ môi trường 

hòa bı̀nh, ổn điṇh và tranh thủ sư ̣đồng tı̀nh, ủng hô ̣của nhân dân thế giới đối với sư ̣

nghiêp̣ xây dưṇg và bảo vê ̣Tổ quốc của nhân dân ta; tham gia đấu tranh bảo vê ̣đôc̣ 

lâp̣, chủ quyền, thống nhất và toàn veṇ lañh thổ, giữ vững ổn điṇh chı́nh tri ̣ – xa ̃hôị, 

bảo vê ̣lơị ı́ch và an ninh quốc gia; tranh thủ hơp̣ tác và các nguồn lưc̣ quốc tế để góp 

phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đóng 

góp vào cuôc̣ đấu tranh chung của nhân dân thế giới vı̀ hòa bı̀nh, đôc̣ lâp̣ dân tôc̣, dân 

chủ và tiến bô ̣xa ̃hôị, nâng cao hı̀nh ảnh và vi ̣ thế của Viêṭ Nam trên trường quốc tế. 

- Nguyên tắc hoaṭ đôṇg của công tác đối ngoaị nhân dân là phải đảm bảo tối 

cao lơị ı́ch quốc gia – dân tôc̣; đảm bảo sư ̣lãnh đaọ tuyêṭ đối của Đảng, sư ̣quản lý 

thống nhất của Nhà nước, tuân thủ các quy điṇh của luâṭ pháp Viêṭ Nam; bảo đảm sư ̣

đoàn kết và phối hơp̣ thống nhất của các tổ chức nhân dân trong hoaṭ đôṇg đối ngoaị 

nhân dân với vai trò nòng cốt của Măṭ trâṇ Tổ quốc Viêṭ Nam, Liên hiêp̣ các tổ chức 

hữu nghi ̣ Viêṭ Nam và các đoàn thể nhân dân; phối hơp̣ chăṭ che ̃giữa đối ngoaị Đảng, 

ngoaị giao Nhà nước và đối ngoaị nhân dân. 

Trên tinh thần đó, các cấp ủy Đảng, chıńh quyền và Măṭ trâṇ Tổ quốc, các 

đoàn thể, tổ chức nhân dân cần thống nhất nhâṇ thức đầy đủ về vai trò, vi ̣ trı́ quan 

troṇg của đối ngoaị nhân dân để tăng cường công tác chı̉ đaọ, quản lý; đồng thời cũng 

cần có những chı́nh sách quan tâm, taọ điều kiêṇ môṭ cách thiêṭ thưc̣ để nâng cao hiêụ 

quả hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân 

Trong triển khai các hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân, các cơ quan, tổ chức, điạ 

phương cần phân biêṭ rõ đối tác – đối tươṇg, không chaỵ theo lơị ı́ch các nhân, cuc̣ 

bô,̣ trước mắt mà phải đăṭ lơị ı́ch quốc gia – dân tôc̣ lên trên hết; thưc̣ hiêṇ đúng chủ 

trương, đường lối và sư ̣chı̉ đaọ của Đảng, tuân thủ pháp luâṭ và sư ̣quản lý của Nhà 

nước. Các đoàn thể và tổ chức nhân dân cần tăng cường phối hơp̣ trong các hoaṭ đôṇg 



đối ngoaị nhân dân; đối với các đoàn thể, tổ chức nhân dân có nhiều tổ chức thành 

viên, đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣ là các tổ chức “phi chı́nh phủ”, cần đăc̣ biêṭ chú troṇg công tác 

chı̉ đaọ, kết nối các thành viên của mı̀nh, đảm bảo có sư ̣phối hơp̣ thống nhất trong 

các hoaṭ đôṇg đối ngoaị, không để các thế lưc̣ thù đic̣h chia re,̃ phân hóa, đa nguyên 

hóa phong trào nhân dân của ta. Măṭ trâṇ Tổ quốc, Liên hiêp̣ các tổ chức hữu nghi ̣ 

Viêṭ Nam và các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt, phối hơp̣ sư ̣tham gia của các tổ 

chức nhân dân ta trong các hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân. Đăc̣ biêṭ cần có sư ̣gắn bó 

chăṭ che,̃ chủ đôṇg phối hơp̣ và hỗ trơ ̣lâñ nhau giữa đối ngoaị Đảng, ngoaị giao Nhà 

nước và đối ngoaị nhân dân để phát huy sức maṇh tổng hơp̣, đảm bảo thưc̣ hiêṇ thắng 

lơị đường lối và chı́nh sách đối ngoaị của Đảng và Nhà nước ta. 

2.2. Tăng cường sư ̣ lãnh đaọ của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với 

công tác đối ngoaị nhân dân trong thời gian tới 

- Đối với Chı́nh phủ: Chı̉ đaọ rà soát, bổ sung, hoàn thiêṇ các văn bản pháp 

quy, taọ cơ sở pháp lý để đảm bảo sư ̣lãnh đaọ toàn diêṇ của Đảng và sư ̣quản lý đầy 

đủ, chăṭ che ̃của Nhà nước đối với tất cả các hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân, kể cả đối 

với các hôị không có hoị viên.  

- Đối với các bô ̣ngành: Tăng cường trách nhiêṃ quản lý nhà nước đối với hoaṭ 

đôṇg đối ngoaị nhân dân và thẩm điṇh các dư ̣án tài trơ ̣của nước ngoài trong lıñh vưc̣ 

đươc̣ phân công phu ̣trách.  

Tiếp tuc̣ hoàn thiêṇ viêc̣ phân cấp, tăng cường các cơ chế phối hơp̣ liên ngành, 

phối hơp̣ thống nhất giữa các cơ quan Trung ương và các điạ phương trong công tác 

chı̉ đaọ, quản lý hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân. 

- Ban Đối ngoaị Trung ương tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu; giúp 

Ban Bı́ thư tăng cường chı̉ đaọ, hướng dẫn, kiểm tra hoaṭ đôṇg đối ngoaị của Măṭ trâṇ 

Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương. 

- Đảng đoàn các đoàn thể, cấp ủy các tı̉nh, thành phân công lañh đaọ trưc̣ tiếp 

phu ̣ trách công tác đối ngoaị nhân dân, tăng cường chı̉ đaọ, hướng dâñ kiểm tra và 

triển khai các biêṇ pháp nâng cao năng lưc̣ và hiêụ quả hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân 

của tổ chức, điạ phương mı̀nh. 

2.3. Chú troṇg phát triển lưc̣ lươṇg làm công tác đối ngoaị nhân dân; củng 

cố, tăng cường măṭ trâṇ đối ngoaị nhân dân 

- Kiêṇ toàn, củng cố bô ̣máy, tăng cường và nâng cao chất lươṇg đôị ngũ cán 

bô ̣làm công tác đối ngoaị nhân dân của các đoàn thể và các điạ phương, đăc̣ biêṭ chú 

troṇg tuyển choṇ, đào taọ, bồi dưỡng, tăng cường đôị ngũ cán bô ̣đối ngoaị chuyên 

trách có bản lıñh chı́nh tri ̣ vững vàng, cóphẩm chất đaọ đức, kỹ năng đối ngoaị, trı̀nh 

đo ̣ngoaị ngữ đáp ứng yêu cầu hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân trong tı̀nh hı̀nh mới; 



tăng cường công tác tâp̣ huấn, thông tin cho đôị ngũ làm công tác đối ngoaị nhân dân. 

- Hı̀nh thành và phát triển các cơ chế phối hơp̣ thống nhất giữa các tổ chức 

nhân dân Viêṭ Nam trong các lıñh vưc̣ hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân; xây dưṇg thı́ 

điểm cơ chế phối hơp̣ chung giữa các tổ chức “phi chı́nh phủ” Viêṭ Nam trong quan 

hê ̣và hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân. 

- Nhà nước có các chı́nh sách phù hơp̣ bảo đảm, hỗ trơ ̣về kinh phı́, vâṭ chất và 

chế đô ̣chı́nh sách đối với các đoàn thể, tổ chức để thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣nòng cốt trong 

hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân; thiết lâp̣ các cơ chế tương tác, phối hơp̣ giữa các bô,̣ 

ngành với các hôị hoaṭ đôṇg trong lıñh vưc̣ liên quan để phổ biến chı́nh sách, cung 

cấp thông tin, điṇh hướng hoaṭ đôṇg, taọ điều kiêṇ cho các hôị tham gia thưc̣ hiêṇ các 

chương trı̀nh, dư ̣án phù hơp̣, tăng cường quan hê ̣phối hơp̣, gắn bó giữa các hôị với 

Nhà nước. 

2.4. Tiếp tuc̣ đổi mới maṇh mẽ, nâng cao tı́nh thiết thưc̣, hiêụ quả của các 

hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân 

- Măṭ trâṇ Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tuc̣ đổi mới maṇh 

me,̃ nâng cao tı́nh thiết thưc̣, hiêụ quả của các hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân, triêṭ để 

thưc̣ hành tiết kiêṃ, chống lãng phı́, hı̀nh thức. Tăng cường tı́nh chủ đôṇg trong quan 

hê ̣đối tác, mở rôṇg maṇg lưới baṇ bè quốc tế của Viêṭ Nam, tăng cường chiều sâu 

với các đối tác quan troṇg; chủ đôṇg, tı́ch cưc̣ tham gia các cơ chế hơp̣ tác, diêñ đàn 

đa phương khu vưc̣ và quốc tế quan troṇg. 

- Chú troṇg tăng cường công tác thẩm điṇh, phê duyêṭ, quản lý các dư ̣ án sử 

duṇg viêṇ trơ ̣nước ngoài. Chı̉ tiếp nhâṇ, sử duṇg những dư ̣án, chương trı̀nh phù hơp̣ 

với chức năng, nhiêṃ vu ̣của tổ chức và lơị ı́ch của ta. Phát huy đầy đủ các cơ chế 

phối hơp̣ liên ngành, các cơ quan chı́nh tri ̣ – an ninh trong thẩm điṇh các dư ̣ án và 

hoaṭ đôṇg liên quan đến xây dưṇg pháp luâṭ, phản biêṇ xa ̃hôị,… liên quan quyền tư ̣

do ngôn luâṇ, báo chı́, tôn giáo, lâp̣ hôị,… 

- Đẩy maṇh, nâng cao hiêụ quả công tác thông tin đối ngoaị, công tác vâṇ 

đôṇg, tâp̣ hơp̣ người Viêṭ Nam ở nước ngoài. Tăng cường công tác giáo duc̣ quần 

chúng, đoàn viên, hôị viên để nâng cao nhâṇ thức về tı̀nh hı̀nh quốc tế, phổ biến, 

quán triêṭ các chủ trương, chı́nh sách đối ngoaị của Đảng và Nhà nước, nâng cao 

năng lưc̣ chủ đôṇg hôị nhâp̣ quốc tế trên cơ sở bảo đảm giữ vững ổn điṇh chı́nh tri ̣ và 

lơị ı́ch quốc gia – dân tôc̣. Chủ đôṇg tăng cường đấu tranh với các quan điểm, luâṇ 

điêụ sai trái, thù đic̣h. 

3. Ý kiến chı ̉đaọ của  Ban bı́ thư tại Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại 

nhân dân năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

Ngày 18/1/2017, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị 



Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.  

Đến dư ̣và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những đóng góp tích cực của các 

đoàn thể, tổ chức nhân dân trong cả nước và của công tác đối ngoại nhân dân vào 

những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua. Đồng thời, đồng chí 

cũng đa ̃nêu rõ quan điểm chı̉ đaọ, phương hướng và nhiêṃ vu ̣trong thời gian tới, cu ̣

thể như sau: 

+ Các cấp ủy, bô ̣ngành, Măṭ trâṇ Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân 

cần tâp̣ trung quán triêṭ đầy đủ và xây dưṇg kế hoac̣h triển khai thưc̣ hiêṇ ý kiến chı̉ 

đaọ của Ban Bı ́thư tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ Chı̉ thi ̣ 04 - CT/TW ngày 06/7/2011 về tiếp tục 

đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tăng 

cường hơn nữa công tác chı̉ đaọ, quản lý, bảo đảm sư ̣lañh đaọ của Đảng và sư ̣quản 

lý của Nhà nước đối với các hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân.  

+ Măṭ trâṇ Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân cần đổi mới maṇh me,̃ 

nâng cao tı́nh thiết thưc̣, hiêụ quả của các hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân, triêṭ để thưc̣ 

hành tiết kiêṃ, chống hı̀nh thức, lãng phı́; tăng cường tı́nh chủ đôṇg, làm sâu sắc hơn 

các quan hê ̣đối tác, mở rôṇg maṇg lưới baṇ bé quốc tế của Viêṭ Nam; chủ đôṇg tı́ch 

cưc̣ tham gia các cơ chế hơp̣ tác, hiêñ đàn đa phương khu vưc̣ và quốc tế quan troṇg; 

nâng cao hiêụ quả hơp̣ tác, tranh thủ các nguồn lưc̣ từ bên ngoài để góp phần phát 

triển kinh tế – xa ̃hôị. Đẩy maṇh và nâng cao hiêụ quả công tác thông tin đối ngoaị, 

công tác vâṇ đôṇg, tâp̣ hơp̣ người Viêṭ Nam ở nước ngoài; tăng cường công tác giáo 

duc̣ quần chúng, đoàn viên, hôị viên để nâng cao nhâṇ thức về tı̀nh hı̀nh quốc tế và 

nâng cao năng lưc̣ chủ đôṇg hôị nhâp̣ quốc tế; thưc̣ hiêṇ nghiêm các quy điṇh hiêṇ 

hành về quản lý thống nhất các hoaṭ đôṇg đối ngoaị. 

+ Tăng cường sư ̣phối hơp̣ thống nhất giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân Viêṭ 

Nam trong hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân, giữa đối ngoaị nhân dân với đối ngoaị 

Đảng và ngoaị giao Nhà nước nhằm phát huy đầy đủ sức maṇh tổng hơp̣ và tối đa hóa 

lơị ı́ch của quốc gia trong các hoaṭ đôṇg đối ngoaị và hôị nhâp̣ quốc tế. 

+ Các bô,̣ ngành liên quan cần tiếp tuc̣ quan tâm, giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc, taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho các lưc̣ lươṇg làm công tác đối ngoaị nhân 

dân đươc̣ triển khai các hoaṭ đôṇg môṭ cách thiết thưc̣, hiêụ quả nhất. 

III. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

 Trong phần này, Trung ương giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị 

trong tổ chức thực hiện. Cụ thể: 

1. Đối với ban cán sư ̣đảng, đảng đoàn các bô,̣ ngành, cơ quan ở Trung 

ương và cấp ủy các tın̉h, thành phố trưc̣ thuôc̣ Trung ương 



- Tổ chức phổ biến, quán triêṭ Chı̉ thi ̣ 04, ý kiến chı̉ đaọ của Ban Bı́ thư, Báo 

cáo 5 năm thưc̣ hiêṇ Chı̉ thi ̣ 04 và Hướng dâñ của Ban đối ngoaị Trung ương, ý kiến 

chı̉ đaọ của đồng chı́ Thường trưc̣ Ban Bı́ thư taị Hôị nghi ̣ tổng kết công tác đối ngoaị 

nhân dân 2016 và nhiêṃ vu ̣năm 2017. 

- Xây dưṇg kế hoac̣h, chương trı̀nh hành đôṇg và các văn bản chı̉ đaọ tăng 

cường, nâng cao hiêụ quả công tác đối ngoaị nhân dân thưc̣ hiên ý kiến chı̉ đaọ của 

Ban Bı́ thư; tổ chức chı̉ đaọ, đôn đốc thưc̣ hiêṇ, hàng năm có báo cáo kết quả với Ban 

Bı́ thư qua Ban Đối ngoaị Trung ương. 

- Ban Cán sư ̣đảng Chı́nh phủ chı̉ đaọ các bô,̣ ngành liên quan rà soát, bổ sung, 

điều chı̉nh các văn bản pháp quy, hoàn thiêṇ các cơ chế phối hơp̣, phân công, phân 

cấp; tăng cường và nâng cao hiêụ quả quản lý của nhà nước đối với hoaṭ đôṇg đối 

ngoaị của các tổ chức nhân dân, của các tổ chức “phi chı́nh phủ” nước ngoài taị Viêṭ 

Nam; tăng cường công tác phối hơp̣, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý ở 

Trung ương và các điạ phương trong công tác đối ngoaị nhân dân, đăc̣ biêṭ là trong 

lıñh vưc̣ phi chı́nh phủ nước ngoài. 

Ban Đối ngoaị Trung ương chủ trı̀, phối hơp̣ với Bô ̣Ngoaị giao và các cơ quan 

liên quan tăng cường viêc̣ hướng dẫn, phổ biến, tâp̣ huấn, bồi dưỡng nâng cao năng 

lưc̣ về công tác đối ngoaị nhân dân và phi chı́nh phủ nước ngoài cho các đoàn thể, tổ 

chức nhân dân và các điạ phương; tăng cường các hoaṭ đôṇg tương tác, chia sẻ thông 

tin với các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong các vấn đề có liên quan công tác đối 

ngoaị nhân dân. 

2. Đối với Măṭ trâṇ Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân 

- Tổ chức phổ biến, quán triêṭ Chı̉ thi ̣ 04, ý kiến chı̉ đaọ của Ban Bı́ thư, Báo 

cáo 5 năm thưc̣ hiêṇ Chı̉ thi ̣ 04 và Hướng dâñ của Ban đối ngoaị Trung ương, ý kiến 

chı̉ đaọ của đồng chı́ Thường trưc̣ Ban Bı́ thư taị Hôị nghi ̣ tổng kết công tác đối ngoaị 

nhân dân 2016 và nhiêṃ vu ̣năm 2017. 

- Xây dưṇg chương trı̀nh hành đôṇg, triển khai thưc̣ hiêṇ ý kiến chı̉ đaọ của 

Ban Bı́ thư; hằng năm tổng kết, đánh giá để báo cáo Ban Bı́ thư qua Ban Đối ngoaị 

Trung ương. 

- Rà soát, bổ sung, điều chı̉nh, hoàn thiêṇ các quy chế hoaṭ đôṇg đối ngoaị nôị 

bô,̣ các quy điṇh về tiếp nhâṇ, sử duṇg viêṇ trơ ̣nước ngoài và quan hê,̣ hơp̣ tác với 

nước ngoài. 

- Tăng cường trách nhiêṃ của lãnh đaọ trong chı̉ đaọ, quản lý, triển khai công 

tác đối ngoaị nhân dân, quan tâm thưc̣ hiêṇ tốt công tác phi chı́nh phủ nước ngoài. 

- Tăng cường các biêṇ pháp nhằm nâng cao hiêụ quả, chất lươṇg hoaṭ đôṇg đối 

ngoaị nhân dân của tổ chức mı̀nh. 



- Tăng cường các biêṇ pháp củng cố bô ̣máy tổ chức, nâng cao năng lưc̣ của tổ 

chức, cá nhân tham gia hoaṭ đôṇg đối ngoaị 

- Thưc̣ hiêṇ đúng các văn bản chı̉ đaọ của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà 

nước liên quan hoaṭ đôṇg đối ngoaị nhân dân. 

V. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHỈ THI ̣04 TAỊ BÌNH THUÂṆ 

1. Kết quả 5 năm thưc̣ hiêṇ Chı̉ thi ̣04 taị Bı̀nh Thuâṇ (2011 – 2015) 

1.1. Công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị 04:  

- Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình 

hình mới, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 31/8/2011, 

trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU 

ngày 06/10/2011 nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính 

sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác của nước ta đối với nước ngoài.  

- Đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ 

trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội của Đảng; từ đó, biến thành hành động cách mạng, sáng tạo, nỗ lực 

vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và 

bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới. 

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng về Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của 

Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; về chủ quyền biển đảo của Việt Nam với tinh thần 

kiên quyết đấu tranh hòa bình bảo vệ chủ quyền quốc gia và thực hiện tuyên bố về 

ứng xử của các bên ở Biển Đông.  

- Chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước, coi 

trọng phát triển quan hệ có chiều sâu với nhân dân các nước láng giềng (Lào, 

Campuchia, Trung Quốc), các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại 

của nước ta (Nga, Nhật, Ấn Độ, Mỹ và các quốc gia Châu Âu); củng cố quan hệ với 

bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các lực lượng yêu chuộng hòa bình và 

tiến bộ trên thế giới; đồng thời mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân và nhân sĩ 

nước ngoài; tranh thủ tình cảm và sự ủng hộ của họ với Việt Nam nói chung, Bình 

Thuận nói riêng, phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của từng đối tác. 

1.2. Kết quả triển khai thực hiện: 

a) Về mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác: 

- UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đã đón tiếp 177 đoàn công tác của 

các nước: Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Thái Lan, U-



crai-na, Thụy Sỹ, Canada, Hung-ga-ri, Úc, Bỉ, Ai Cập, Séc, Anh, Tây Ban Nha, Ai-

len, Campuchia… đến làm viêc̣. Ký 05 thỏa thuâṇ thiết lâp̣ quan hê ̣hơp̣ tác hữu nghi ̣ 

với các điạ phương baṇ, gồm các nước: U-crai-na, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Belarus. 

Riêng đối với Cộng hòa Belarus, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1506/KH-

UBND ngày 10/5/2016 nhằm cụ thể hóa nội dung của Bản Ghi Nhớ. 

b) Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): 

Đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 106 dự án có vốn đầu tư nước ngoài 

còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.685,3 triệu USD, trong đó: 

- Lĩnh vực Du lịch - Dịch vụ: 56 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.366,2 

triệu USD. 

- Lĩnh vực Công nghiệp – xây dựng: 36 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là  

2.277,6 triệu USD. 

- Lĩnh vực Nông lâm nghiệp: 09 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 37,1 

triệu USD. 

- Lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản: 05 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,3 

triệu USD. 

Trong tổng số 106 dự án được cấp phép đầu tư đến nay có: 

- 77 dự án đã triển khai xây dựng và đi vào hoạt động kinh doanh gồm: 

+ Lĩnh vực Du lịch - Dịch vụ: 40 dự án; 

+ Lĩnh vực Công nghiệp – xây dựng: 26 dự án;  

+ Lĩnh vực Nông lâm nghiệp: 06 dự án; 

+ Lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản: 05 dự án; 

- 17 dự án đang triển khai xây dựng  gồm: 

+ Lĩnh vực Du lịch - Dịch vụ: 08 dự án; 

+ Lĩnh vực Công nghiệp – xây dựng: 06 dự án;  

+ Lĩnh vực Nông lâm nghiệp: 03 dự án; 

- Các dự án còn lại đang là làm thủ tục thuê đất, thiết kế, giải tỏa đền bù, môi 

trường và xin giấy phép xây dựng. 

Về hoạt động kinh doanh: Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp có vốn ĐTNN đến nay tiếp tục hoạt động ổn định. 

c) Về quản lý hoạt động viện trợ nước ngoài (NGO): 



Kết quả từ năm 2011 đến nay, có 14 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ 

với tổng nguồn vốn viện trợ theo cam kết là 5.884.439 USD cho 27 chương trình, dự 

án; tập trung vào lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội (12 dự án giáo dục, y tế; 12 dự 

án cộng đồng, đào tạo dạy nghề, nông nghiệp nông thôn; 03 dự án thuộc lĩnh vực xã 

hội) đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

d) Về kết quả thu hút nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 

Tình hình ký kết và giải ngân giai đoạn 2011 - 2015: Có 06 quốc gia và tổ chức 

tài trợ với tổng giá trị ký kết 30.822.750 USD (trong đó: vốn ODA 25.260.900 USD, 

vốn đối ứng 5.561.850 USD); tổng giá trị giải ngân 22.559.621 USD (trong đó: giải 

ngân vốn ODA 18.177.571 USD và giải ngân vốn đối ứng 4.382.050 USD), chi tiết 

như sau:  

- Nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại (có 02 dự án): vốn ký kết 9.150.050 

USD, chiếm tỷ lệ 29,69% tổng vốn ký kết tài trợ; vốn giải ngân 217.619 USD. 

- Nguồn vốn viện trợ ODA vốn vay (có 02 dự án): vốn ký kết 21.672.700 

USD; chiếm tỷ lệ 70,31% tổng vốn ký kết tài trợ; vốn giải ngân 15.416.065 USD. 

- Tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài trong tổng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách 

nhà nước đạt 80,57%. 

- Cơ cấu vốn viện trợ theo ngành, lĩnh vực và loại vốn:  

Phân theo loại vốn, tổng số vốn: 30.822.750 USD. Trong đó:  

+ Vốn ODA cam kết:          25.260.900 USD. 

+ Vốn đối ứng:                     5.561.850 USD. 

Phân theo ngành, lĩnh vực: Có 04 dự án, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, 

giáo dục, cấp nước, cải thiện môi trường, hỗ trợ kỹ thuật. 

+ Giáo dục:  01 dự án, tổng vốn 1.474.000 USD, chiếm 4,78% tổng vốn đầu tư. 

+ Nông nghiệp, phát triển đô thị: 02 dự án, tổng vốn 21.672.700 USD chiếm 

70,3% tổng vốn đầu tư. 

+ Môi trường: 01 dự án, tổng vốn 7.676.050 USD, chiếm 24,9% tổng vốn đầu 

tư. 

Trong những năm qua, các dự án ODA đã góp phần tích cực vào phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh như tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là 

trong nông nghiệp, phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn và hạ tầng xã hội. 

Một số dự án đã và đang được triển khai với sự tham gia của cộng đồng đã phát huy 

tích cực quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, triển khai thực hiện, theo 

dõi và giám sát thực hiện dự án. Điển hình một số dự án như: Dự án phát triển đô thị 



vừa và nhỏ khu vực Miền Trung, dự án phát triển đô thị trong mối liên quan đến biến 

đổi khí hậu ở Bình Thuận, chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, 

giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  

e) Hoạt động thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Bình Thuận: 

- Tỷ trọng lượng khách du lịch nước ngoài đến Bình Thuận giai đoạn 2011-

2015 trung bı̀nh hàng năm đaṭ hơn 3 triêụ lươṭ khách. 

- Công tác xúc tiến du lịch: tı́ch cưc̣ tổ chức và tham gia Hội chợ, triển lãm 

quốc tế và trong nước ; xúc tiến, quảng bá trực tiếp tại Hội chợ, triển lãm, Roadshow 

nước ngoài như Hội chợ CAEXPO Trung Quốc, Hội chợ Leisure Moscow Nga, Hội 

chợ WTM tại Luân Đôn, Hội chợ MITT LB Nga, Hội chợ ITB Đức, Hội chợ GES và 

Roadshow tại Ấn Độ, Hội chợ du lịch TTM Plus tại Thái Lan, Chương trình xúc tiến 

du lịch tại Praha CH Séc, Chương trình phát động thị trường Nhật, Roadshow Hàn 

Quốc và giới thiệu du lịch GOLF.  

Điển hı̀nh, năm 2015, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế 

“Liên kết phát triển du lịch vùng Duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ và Tây 

Nguyên với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia”, Hội nghị sơ kết 02 năm 

hợp tác “Tam giác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh-Lâm Đồng-Bình Thuận” 

và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 

24/10/2015). 

Công tác xúc tiến du lịch của tỉnh Bình Thuận được quan tâm, đẩy mạnh gắn 

với thực hiện Kế hoạch hành động triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 

2020 của tỉnh; thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã góp phần thúc 

đẩy, gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, quảng 

bá ra quốc tế hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa 

đặc thù của Bình Thuận nói riêng. 

g) Hoạt động xúc tiến thương mại: 

Tỉnh ủy Bình Thuận lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Công Thương tổ 

chức, triển khai công tác xúc tiến thương mại của tỉnh, cụ thể như sau: 

- Duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan đại diện, Tham tán thương mại ở 

nước ngoài để nắm bắt thông tin thị trường, các rào cản kỹ thuật có liên quan đến 

hàng hóa xuất khẩu của tỉnh nhằm thông tin đến các doanh nghiệp để ứng phó, xử lý 

kịp thời. 

- Thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan Thương vụ Việt Nam tại 

nước ngoài, Cục xúc tiến thương mại (XTTM) và các tổ chức XTTM trong và ngoài 

nước. Phối hợp triển khai tốt các Chương trình XTTM của quốc gia và của tỉnh hàng 

năm.  



h) Công tác biên phòng: 

- Đẩy maṇh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nước ngoài cho công dân 

Việt Nam, pháp luật Viêṭ Nam cho công dân nước ngoài đến địa bàn tham quan, du 

lịch, lao động, hợp tác kinh tế... Qua đó, giúp người nước ngoài nắm và chấp hành tốt 

pháp luật Việt Nam. 

k) Hoạt động thông tin đối ngoại: 

- Thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân trên phương tiện thông 

tin đại chúng, các cơ quan Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình 

Thuận, phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hı̀nh các huyện, thị 

xã, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt 

các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về công tác đối ngoại và hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa 

bàn tỉnh;  

- Taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị để các phóng viên, báo chí nước ngoài đến quay giới 

thiệu cảnh đẹp, những ngành nghề truyền thống của địa phương. 

- Chương trình truyền hình thông tin đối ngoại của tỉnh cũng đã được phát sóng 

trên kênh Truyền hình đối ngoại VTC10-NETVIET, quảng bá những điểm đến hấp 

dẫn của tỉnh Bình Thuận và Bình Thuận hướng đến sản xuất Thanh long bền vững.   

1.3. Tình hình lực lượng, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân: 

Đội ngũ cán bộ, công chức về cơ bản đã nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan 

trọng của công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước; tuy nhiên, đội ngũ làm 

công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Nhận 

thức và năng lực chỉ đạo, quản lý công tác đối ngoại nhân dân của một số cấp ủy, 

lãnh đạo đơn vị trực thuộc còn hạn chế. Cơ sở vật chất và nguồn lực còn yếu và thiếu. 

Đội ngũ làm công tác đối ngoại còn hạn chế trong việc phân tích, nghiên cứu, dự báo 

tình hình, tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân... 

2. Tiếp tuc̣ tiển khai thưc̣ hiêṇ Chı ̉thi ̣ 04 taị Bıǹh Thuâṇ trong thời gian 

tới 

2.1. Kế hoac̣h số 60-KH/TU, ngày 8/5/2017 của Ban Thường vu ̣Tı̉nh ủy về 

tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân 

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BĐNTW, ngày 16/01/2017 của Ban Đối ngoại 

Trung ương Đảng về việc quản triệt và triển khai thực hiện ỷ kiến chỉ đạo của Ban Bỉ 

thư Trung ương Đảng về sơ kết 05 năm và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, 

ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao 

hiệu quả công tác đổi ngoại nhân dân trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 



xây dựng kế hoạch tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân 

trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau: 

MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU 
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và các tầng lóp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại 

nhân dân trong bối cảnh, tình hình hiện nay; đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả 

công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, đồng 

thời giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh quốc 

gia. 

- Phát huy tốt vai trò chỉ đạo, quản lý cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với 

công tác đối ngoại nhân dân; phát huy đúng mức hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc Yiệt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân tham gia công 

tác đối ngoại nhân dân. 

NÔỊ DUNG THƯC̣ HIÊṆ 

 1. Chỉ đạo quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại 

nhân dân; từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng về vai trò, 

vị trí quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Trong đó, tập trung quán triệt và 

triển khai thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Báo cáo 

sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường 

trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016, nhiệm 

vụ năm 2017 và Hướng dẫn số 02-HD/BĐNTW, ngày 16/01/2017 của Ban Đối ngoại 

Trung ương Đảng. 

* Thời gian thực hiện: 

- Cấp tỉnh: Hoàn thành trong thảng 6/2017. 

- Cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở: Hoàn thành trong tháng 7/2017. 

2. Giao Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

Tăng cường các giải pháp vận động các nguồn lực của các tổ chức quốc tế, các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và 

thông lệ quốc tế, bảo đảm lợi ích của quốc gia và của tỉnh. 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động cộng đồng người Bĩnh Thuận ở nước ngoài 

hướng về Tổ quốc và quê hương, tích cực đóng góp nguồn lực xây dựng quê hương Bình 

Thuận. 

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ 

quan thông tin, báo chí của Trung ương, các cơ quan chức năng của tỉnh và các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phù hợp, giúp 



cho dư khách, các nhà đầu tư và nhân dân Bình Thuận trong và ngoài nước hiểu rõ tình hình 

kinh tế - xã hội của tỉnh, các chủ trương, chính sách của tỉnh; từ đó động viên, thu hút sự 

quan tâm, đóng góp nhiều hoạt động tích cực đối với tỉnh nhà. 

Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, thù 

địch. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 299-QĐ/TU, ngày 05/8/2016 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận. 

Củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng của đội ngũ 

cán bộ, công chức phụ trách công tác đối ngoại, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân ở 

các cấp, các ngành trong tỉnh. 

Tăng cường các giải pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức cho đội ngũ hướng dẫn 

viên du lịch nhằm góp phần làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân trong tình 

hình mới. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

  3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội 

quần chúng tăng cường phối hợp, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đổi mới, nâng cao hơn 

nữa công tác đối ngoại nhân dân của tổ chức mình; trong đó, lưu ý thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

Bám sát kế hoạch của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thê chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân ở Trung ương, tranh thủ mọi điều kiện có được 

để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, theo đúng quy định và mang lại hiệu quả thiết 

thực, tránh hình thức. 

Tăng cường công tác giáo dục đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về 

công tác đối ngoại nhân dân, kịp thời thông tin về tình hình quốc tế; phổ biến, quán triệt các 

chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. 

Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố đẩy 

mạnh công tác vận động cộng đồng người Bình Thuận ở nước ngoài tích cực đóng góp xây 

dựng quê hương Bình Thuận. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch này, Ban Cán sự đảng Ưỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các sở, ban, ngành tỉnh, 

các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. 



Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh rà soát, phân công một đồng chí 

lãnh đạo phụ trách công tác đối ngoại, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân. 

Giao Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo Trung 

ương theo quy định./. 

2.2. Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU, ngày 16/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tı̉nh ủy 

về viêc̣ tổ chức Hôị nghi ̣ quán triêṭ công tác đối ngoaị nhân dân 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tı̉nh ủy taị Kế hoac̣h số 60-KH/TU, ngày 

8/5/2017 về viêc̣ tăng cường và nâng cao hiêụ quả công tác đối ngoaị nhân dân; Ban Tuyên 

giáo Tı̉nh ủy hướng dẫn tổ chức Hôị nghi ̣ quán triêṭ công tác đối ngoaị nhân dân trên điạ bàn 

tı̉nh, cu ̣thể như sau: 

MUC̣ ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm cung cấp cho các cấp ủy, chı́nh quyền, cán bô,̣ đảng viên, đoàn viên, hôị viên 

và các tầng lớp nhân dân những nôị dung, vi ̣ trı́, vai trò của công tác đối ngoaị nhân dân trong 

bối cảnh, tı̀nh hı̀nh hiêṇ nay; tiếp tuc̣ nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân 

nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và 

của tı̉nh.  

- Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng, hiêụ quả công tác thông tin, tuyên 

truyền đối ngoại, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân và bạn 

bè quốc tế ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về chính sách đối ngoại của Việt Nam nói 

chung và tı̉nh Bı̀nh Thuâṇ nói riêng. 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của 

Đảng, từ đó, huy động sự tham gia của các tổ chức và các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động 

đấu tranh chống lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chống "diễn biến 

hòa bình" của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ đất nước.  

- Việc tổ chức quán triêṭ nhằm tăng cường và nâng cao hiêụ quả công tác đối ngoaị 

nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải theo tinh thần đổi mới, thiết thực; tập trung vào 

những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh 

vực. 

NÔỊ DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN,  

1. Nôị dung 

- Quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại nhân 

dân; tiếp tuc̣ nâng cao nhâṇ thức của cấp ủy, chı́nh quyền, Ủy ban Măṭ trâṇ Tổ quốc 

Viêṭ Nam, các đoàn thể chı́nh tri ̣ – xa ̃hôị, các hôị quần chúng về vai trò, vi ̣ trı́ quan 

troṇg của công tác đối ngoaị nhân dân; trong đó tâp̣ trung quán triêṭ các kết quả đạt 

được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về công tác đối ngoại 



nhân dân; các hoạt động của các tổ chức nhân dân và một số lĩnh vực liên quan công 

tác đối ngoại nhân dân; triển khai thưc̣ hiêṇ đầy đủ các ý kiến chı̉ đaọ của Thường 

trưc̣ Ban Bı́ thư taị Hôị nghi ̣ tổng kết công tác đối ngoaị nhân dân năm 2016, nhiêṃ 

vu ̣năm 2017; ý kiến chı̉ đaọ của Thường trưc̣ Ban Bı́ thư taị Hôị nghi ̣ tổng kết công 

tác đối ngoaị nhân dân năm 2016, nhiêṃ vu ̣năm 2017; phương hướng nhiệm vụ tiếp 

tục triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân 

dân và Kế hoac̣h số 60-KH/TU, ngày 8/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về viêc̣ 

tăng cường và nâng cao hiêụ quả công tác đối ngoaị nhân dân; 

- Những kết quả tı́ch cưc̣ trong hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ta, nhất là trong viêc̣ duy trì, củng cố và tăng 

cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng; củng cố quan hệ 

với nhân dân ở các nước bạn bè truyền thống; công tác tham gia đấu tranh bảo vệ chủ 

quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế quốc 

tế của Việt Nam; các hoạt động hợp tác, vận động và tranh thủ nguồn lực quốc tế 

thực hiện các dự án hỗ trợ nhân dân ở những vùng, miền còn khó khăn và các lĩnh 

vực ưu tiên;. … đa ̃đóng góp tích cực vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước. 

2. Thời gian, đối tươṇg  

Đối với cấp huyêṇ và tương đương, cấp cơ sở 

- Thời gian: 0,5 ngày, hoàn thành trong tháng 7/2017. 

- Đối tượng: 

+ Cấp huyêṇ và tương đương: Các đồng chí Cấp ủy viên đương nhiệm; trưởng, phó 

các ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội Công an, Quân sự cấp 

huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, 

UBND xã, phường, thị trấn; Báo cáo viên cấp huyện; Hiệu trưởng các trường trung học phổ 

thông trên địa bàn. (trừ thành phần đã tham dự hội nghị trực tuyến cấp tỉnh) 

+  Cấp cơ sở: Các đồng chí Cấp ủy viên đương nhiệm các xã, phường, thị trấn; Bí 

thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc cấp xã; lãnh đạo Mặt trận, các ban, ngành, các tổ chức 

đoàn thể chính trị-xã hội; Công an, Quân sự; Hiệu trưởng các trường trung học sơ sở, Tiểu 

học, Mẫu giáo trên địa bàn. (trừ thành phần đã tham dự hội nghị cấp huyện) 

+ Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư Cấp ủy cấp triệu tập truyền đạt. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tı̉nh ủy, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội chủ động tham mưu cấp ủy cùng 

cấp xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Hôị nghi ̣ quán triêṭ; 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương, đơn vị; 

đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng cùng cấp thường xuyên theo dõi, đôn 



đốc, kiểm tra việc thực hiện tại cơ sở.  

Sau khi hoàn thành Hôị nghi ̣ quán triệt, có báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm 

nhất là ngày 01/8/2017. 

 

 


