
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số:        /MTTQ-BTT 
V/v báo cáo kết quả công tác đối ngoại 

và công tác đối với người Việt nam ở 

nước ngoài 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    
               

Nghệ An, ngày       tháng  5  năm 2021 

 
         Kính gửi: Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 23/HD-MTTQ-BTT ngày 08/02/2020 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “về công tác đối ngoại nhân dân và 

công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” và Công văn số 529/SNgV-VP 

ngày 25/5/2021 của Sở Ngoại vụ tỉnh “về việc báo cáo kết quả công tác đối ngoại 

6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022”, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả công tác 

đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 6 tháng đầu 

năm 2021, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 (có đề cương báo cáo kèm 

theo). 

Nhận được Công văn này đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các huyện, thành phố, thị xã gửi báo cáo công tác đối ngoại nhân dân và 

công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 6 tháng đầu năm 2021, trọng tâm 

công tác 6 tháng cuối năm 2021 của đơn vị về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

tỉnh để tổng hợp (qua hệ thống VNPT-IOFFICE và gửi bản mềm qua địa chỉ 

email: songhanh80@gmail.com) trước ngày 03/6/2021.  

 

Nơi nhận:     
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- BTT MTTQ tỉnh; 

- Các đ/c Chuyên quản; 

- Lưu: VP, TC-TG.   

 

 

 

 

 

 

Trương Thiết Hùng 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước 

ngoài 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021  

(Kèm theo Công văn số :    /MTTQ-BTT ngày    /5/2021 của Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An) 

 

I. Tình hình triển khai và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 

2021 

1. Công tác đối ngoại nhân dân 

- Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 

- Công tác tuyên truyền  

- Công tác triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển 

kinh tế,… với các tỉnh, huyện có chung đường biên giới Việt – Lào, đẩy mạnh 

tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid – 19 cũng như phối 

hợp hỗ trợ trang thiết bị y tế cần thiết cho nhân dân hai bên biên giới nhằm ngăn 

chặn sự lây làn của dịch bệnh. 

2. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 

- Công tác phối hợp, tổ chức, gặp gỡ kiều bào,… 

- Kết quả đóng góp tích cực của tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước 

ngoài trên địa bàn. 

- Hoạt động giám sát, phản biên xã hội chính sách, pháp luật liên quan đến 

người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với các cơ quan quản lý và Hội thân 

nhân kiều bào ở địa phương tổ chức, gặp gỡ, tiếp xúc bà con để trao đổi thông 

tin, nắm bắt, nghe phản ánh tâm tư nguyện vọng ... 

II. Đánh giá chung 

1. Tồn tại, hạn chế  

2. Nguyên nhân 

III. Kiến nghị, đề xuất 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 
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