
UBND TINH TUYEN QUANG 
so' VAN HOA, THI THAO 

VA DU LICH 

CONG HoA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hanh phtIc 

Tuyên Quang, ngày tháng 3 náin 2020 
S: /SVHTTDL - TCPC 

V/v cung cp thông tin d dánh giá, 
tong kêt Dê an Bôi dung kiên thirc va 

k näng cho CCVC lam cong tác 
hi nhtp quOc tê 

KInh gri: Sâ Ngoi v 

CAn cr VAn ban so 158/SNgV-VP ngày 24/3/2020 cüa S& Ngoi vi v 
cung cp thông tin dê dánh giá, tng kêt D an Bôi du'O'ng kin thtrc vâ k nAng 
cho cong chü'c, viên chirc lam cong tác hi nhp quc th, S VAn hoá, Th thao 
và Du ljch cung cp thông tin, nhu sau: 

I. Dánh giá D an giai doin 2016 - 2020. 

1. Tinh cdii thieXt,  hiu qua cza D an dói vó'i cong tác bi du'5'ng và náng cao 
nàng cc, trinh d5 cho dç5i ngi cOng cht'c, viên chz2'c lam cOng tác hç5i nhçp quO'c té 
cia So Van hóa, The thao và Du ljch. 

- To diu kin d di ngfl cong chirc, viên chüc duc cp nht, b sung 
nhQ'ng kiên thirc, thông tin ye chU truang, chInh sách, du'ng 1i cüa DAng, Nhà 
nuc mó'i môt cách toàn diên Ca ye chInh trj, kinh té, vAn hóa, xA hi, quôcphông - 
an ninh phü hçp vó'i yêu câu, nhirn vii tru'ic mAt và lâu dài cüa thi kS'  day manh 
cong nghip hóa, hin dti hóa dat nu'óc Va hi nhp quôc té. Dông thi, nâng cao 
trInh d cüa cong chirc, viên chüc trong nhn thiirc Va tiêp cn vó'i cácvân dé 
chInh trj - ngoi giao trên the gi1i và trong khu virc; kjp thô'i cpnht kiên thüc, 
cüng Co chuyên môn, gop phân dáp irng hiu quA cOng tác dôi ngoi ti dja 
phuo'ng trong thè'i kS'  hi nhtp quôc tê. 

- Cong chirc, viên chirc du'gc bi du'O'ng chu'ang trInh, kin thüc phi hap 
vâi vj trI vic lam và diêu kin thxc tin tti don vj, dja phuo'ng noi cOng tác. 

2. Chat lu'Q'ng chuv'ng trinh, ni dung, giáng viên, phuo'ng pháp dào tio, tài 
lieu tham kháo. 

Các giAng viên, báo cáo viên tham gia giAng dy trong khuOn kh D an dA 

có cách tiêp cn thông nht ye vic xây dirng chu'ang trInh; có phuong pháp 

giAng dy phii hgp vói dôi tugng là các cong chirc, viên chii'c dang lam cong tác 

hi nhp a các s&, ban, ngành, dja phiro'ng (trong do có cOng chirc lam cOng tác 

hi nhp cüa S& VAn hóa, The thao và Du ljch), qua do các cOng chüc, viên chüc 

khi tharn gia bi duOng du'c cung d.p các kin thrc và k' nAng cn thi&, thirc 

hin nhim viii tham mtru mt cách hiu qua v cOng tác hi nh.p ti co quan, 

don vj cong tác. 
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II. Dê xuãt xây dtrng vã triên khai Be an giai doin 2021 - 2025. 

- Tiêp tiic di mói ni dung, chuo'ng trinh, phu'ang pháp bM duO'ng, chili 

trpng bM duO'ng hu'âng nghip, k' näng thrc hãnh, tác phong cong nghip; 
phát huy tInh tIch circ, chili dng, sang to vâ vn diing kin thilrc, k' nãng cüa 

ngithi h9c. 

- cao vai trô tir hpc, tto diu kin d cong chilic, viên chü'c 1ira ch9n 

chuang trInh bM duO'ng phil hçp vri nhirn vi vâ tInh hInh thçrc t ca quan, 

dan vj, di phuo'ng nai cOng tác nh.m phát huy k9 náng thirc hành trong giáng 

dy vâ h9c tip,  nãng cao hiu qua, mi1c tiêu cilia D an. 

- Bô sung h trçY, cung cap các tài 1iu trong các khóa h9c; thuông xuyên 

trao dii cp nht thông tin, kiên thilrc v chü tru'ang, chInh sách, du'èng 1i cilia 

Dãng, Nhà nu'ó'c v hi nhp quc t, các vn d chInh tr - ngoi giao trên th giâi 

Va trong khu virc cho di ngü cOng chüc, viên chilrc lam cOng tác hi nhp quc t 

& các s&, ban, ngành, dja phuang. 

Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch trân tr9ng kInh gui.!. 

GIAM BOC 
No'inhân: 
- Nhu trén (tong h9p); 
- Luu: VT, TCPC. 

Au Thi Mal 
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