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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường hiệu quả công tác lễ tân ñối ngoại
Trong thời gian qua, thực hiện ñường lối và chính sách ñối ngoại của ðảng và
Nhà nước, với phương châm ña phương hóa, ña dạng hóa quan hệ, chủ ñộng và tích
cực hội nhập quốc tế, Việt Nam là bạn, ñối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm
trong cộng ñồng quốc tế, góp phần cụ thể hóa ñường lối và chính sách ñó của ðảng
và Nhà nước, ðà Nẵng ñã trở thành ñịa ñiểm tổ chức, ñón tiếp các ñoàn khách quốc
tế ñến thăm và làm việc tại thành phố, trong ñó có nhiều ñoàn nguyên thủ quốc gia và
các ñoàn khách cấp cao, góp phần vào những thành tựu trong hoạt ñộng ñối ngoại của
ðà Nẵng nói riêng và lĩnh vực ngoại giao nhà nước nói chung. Qua ñó, quan hệ hợp
tác, ñầu tư, thương mại, du lịch, viện trợ và hữu nghị giữa ðà Nẵng và các ñịa
phương trên thế giới không ngừng ñược củng cố, phát triển và ñóng góp vào nền kinh
tế - xã hội của thành phố, quảng bá rộng rãi hình ảnh của thành phố ñến với bạn bè
quốc tế.
Trong thời gian qua, thành phố ñã có nhiều nỗ lực ñể thực hiện tốt công tác tổ
chức ñón tiếp thành công các ñoàn khách quốc tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn tồn
tại những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Cơ chế phối hợp giữa ñịa phương và các
cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, ñơn vị thuộc UBND thành phố chưa ñồng
bộ, nhịp nhàng. Một số ngành chưa nhận thức ñúng ñắn về vai trò, vị trí và tầm quan
trọng của công tác lễ tân trong hoạt ñộng ñối ngoại. Việc ñào tạo bài bản nghiệp vụ lễ
tân cho ñội ngũ cán bộ làm công tác lễ tân ñối ngoại của Sở Ngoại vụ còn nhiều khó
khăn và chưa tương xứng với tình hình hoạt ñộng ñối ngoại ngày càng phát triển của
thành phố.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác lễ tân ñối ngoại trên ñịa bàn thành phố trong
thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, ñịa phương triển
khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Sở Ngoại vụ
- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan sửa ñổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật phục vụ công tác lễ tân ñối ngoại ñể phù hợp với Trung ương và ñịa
phương; Chủ trì tham mưu sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-UBND ngày
13 tháng 3 năm 2007 của UBND thành phố về việc ban hành Qui ñịnh ñón tiếp các
ñoàn khách quốc tế của lãnh ñạo thành phố và các sở, ban ngành trên cơ sở phù hợp
các qui ñịnh hiện hành của ðảng và Chính phủ về nghi lễ ñối ngoại;

