
VIỆT NAM - CHÂU PHI: TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI,
ĐẨY MẠNH HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP

Hội thảo thu hút sự tham 
dự của 500 đại biểu đại 
diện các bộ, ngành, ngân 

hàng, viện nghiên cứu, trường đại 
học, địa phương, doanh nghiệp Việt 
Nam và Châu Phi, các cơ quan đại 
diện ngoại giao của Việt Nam và các 

nước Châu Phi thường trú và kiêm 
nhiệm, một số tổ chức quốc tế và cơ 
quan phát triển…

Tham dự hội nghị tại điểm cầu 
tỉnh Vĩnh Phúc có đại diện Sở Ngoại 
vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Sở Công thương, Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh và UBND các 
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh 
Sơn khẳng định “Việt Nam luôn coi 
trọng việc làm sâu sắc hơn nữa mối 
quan hệ hợp tác truyền thống, hữu 

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo trực tuyến 
"Hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Châu Phi: Tăng cường kết nối, cùng phát triển bền vững"
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Chiều ngày 9/9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - 
Châu Phi: Tăng cường kết nối, cùng phát triển bền vững”. 



2 TIN ĐỐI NGOẠIĐối ngoại Vĩnh Phúc
Số 125/2021

nghị với các quốc gia Châu Phi. Với 
tiềm năng to lớn và nền tảng quan 
hệ tốt đẹp, trên cơ sở phát huy thế 
mạnh của mỗi bên và ứng dụng các 
thành tựu của cuộc Cách mạng Công 
nghiệp 4.0, cơ hội hợp tác trong lĩnh 
vực nông nghiệp là hết sức to lớn, 
làm tiền đề để chúng ta cùng hướng 
tới thực hiện thành công các mục 
tiêu SDGs 2030 về phát triển bền 
vững của Liên hợp quốc”. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Lê Quốc 
Doanh cho biết, kim ngạch thương 
mại hàng nông sản giữa Việt Nam 
và Châu Phi thời gian qua không 
ngừng tăng trưởng. Năm 2020, kim 
ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 
sang Châu Phi đạt gần 950 triệu USD, 
chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất 
khẩu Việt Nam sang Châu Phi, với các 
mặt hàng chính là gạo, cà phê, thủy 
sản…Ở chiều ngược lại, Việt Nam 
nhập khẩu 1,4 tỷ USD hàng nông 
lâm thủy sản từ Châu Phi, trong đó 
trên 80% là mặt hàng điều. Dù tiềm 
năng hợp tác trong lĩnh vực nông 
nghiệp giữa Việt Nam và Châu Phi là 
rất lớn, song theo nhiều đại biểu, do 

nhiều nguyên nhân khách quan và 
chủ quan, quy mô và mức độ hợp tác 
giữa hai bên vẫn chưa tương xứng 
với tiềm năng và mong muốn. Hạn 
chế trong thương mại nông sản, 
thủy sản Việt Nam - Châu Phi chủ yếu 
xuất phát từ việc cộng đồng doanh 
nghiệp hai bên chưa xây dựng được 
mối liên kết chặt chẽ và sâu sắc đủ 
để vượt qua các khó khăn về lòng tin, 
về khoảng cách địa lý, về thanh toán 
xuất nhập khẩu. 

Tại Hội thảo, nhiều băn khoăn, 
trăn trở về những bất cập, khó khăn 
đang cản trở nỗ lực thúc đẩy hợp tác 
nông nghiệp giữa hai bên cũng được 
đại diện các tỉnh thành, các hiệp hội, 
ngành hàng, cơ quan quản lý Nhà 
nước hai bên thẳng thắn chia sẻ.

Phát biểu kết luận Hội thảo, 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 
Quang Hiệu khẳng định việc thúc 
đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam 
- Châu Phi có ý nghĩa quan trọng cả 
về kinh tế và chính trị - xã hội. Bộ 
Ngoại giao và các cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài luôn phối hợp 
chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng 

tìm hướng đi mới cho hợp tác nông 
nghiệp; tích cực hỗ trợ, tìm kiếm và 
cung cấp thông tin thị trường, hàng 
hóa nông sản; tăng cường liên kết và 
kết nối hợp tác nông nghiệp, nhất là 
trao đổi thương mại nông sản cho 
các địa phương, doanh nghiệp và 
công dân Việt Nam tại Châu Phi và 
ngược lại.

Châu Phi là thị trường tiềm 
năng và còn nhiều dư địa để hợp tác 
phát triển nông nghiệp của Việt Nam 
nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. 
Hội thảo Hợp tác nông nghiệp Việt 
Nam - Châu Phi do Bộ Ngoại giao tổ 
chức sẽ mở ra cơ hội hợp tác nông 
nghiệp giữa hai bên. Trong thời gian 
tới tỉnh Vĩnh Phúc cần tích cực hỗ trợ 
các doanh nghiệp của tỉnh tìm hiểu 
thị trường Châu Phi, tranh thủ sự 
giúp đỡ của Bộ Ngoại giao và các bộ, 
ngành Trung ương để thúc đẩy hợp 
tác thương mại với Châu Phi, đặc biệt 
với các mặt hàng nông sản có thế 
mạnh của tỉnh như: cây ăn quả, sản 
phẩm chăn nuôi... góp phần gia tăng 
chuỗi giá trị nông nghiệp của tỉnh.

Trần Công Dung 



HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỚI TỈNH CHUNGCHEONGBUK, 
HÀN QUỐC VỀ DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MỚI

Chiều 31/8, Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị trực 
tuyến với điểm cầu tỉnh Chungcheongbuk, 
Hàn Quốc nhằm thảo luận, thống nhất các nội 

dung liên quan đến dự án Năng lượng mới do Chính phủ 
Hàn Quốc tài trợ theo nguồn vốn viện trợ không hoàn lại 
với tổng giá trị khoảng 10 triệu USD.

Dự tại điểm cầu tỉnh Chungcheongbuk có bà Hwang 
Hyang Mi, Giám đốc Phòng Thương mại và Hợp tác quốc 
tế. Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, ông Khuất Văn Khanh, Phó 
Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì hội nghị cùng đại diện một 
số sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi về lịch trình, thời 
gian và vai trò, trách nhiệm của các bên trong triển khai 

các bước tiếp theo để tiếp nhận dự án. Dự kiến, từ nay 
đến cuối năm 2021, Vĩnh Phúc sẽ rà soát, lựa chọn địa 
điểm dự án và thông báo cho tỉnh Chungcheongbuk; 
trên cơ sở đó, tỉnh Chungcheongbuk sẽ lên kế hoạch và 
chuẩn bị bản phác thảo ý tưởng thiết kế; sau đó, Vĩnh 
Phúc có trách nhiệm gửi các giấy tờ, văn bản liên quan 
đến việc thực hiện dự án. Trong giai đoạn 2022-2023, 
tỉnh Chungcheongbuk sẽ tiến hành xem xét, nghiên 
cứu tính khả thi của dự án và đề xuất với chính phủ cân 
đối nguồn vốn ngân sách... Nếu được chấp thuận, dự án 
sẽ được triển khai thực hiện trong 3 năm, kể từ tháng 
4/2024.

Nguyễn Thơm

On August 31st, the Department of 
Foreign Affairs chaired the online 
conference with Chungcheongbuk-do 

(South Korea) in order to discuss and unify the contents 
related to the project of the micro-grid system funded by 
the Korean Government under the kind of ODA with the 
total value of about USD 10 million.

Attending the meeting, there were Ms. Hwang 
Hyang Mi, Director of the Chamber of Commerce and 
International Cooperation; Mr. Khuat Van Khanh, Deputy 
Director of the Department of Foreign Affairs and related 
departments.

At the conference, the two provinces discussed 
the schedule, time, roles and responsibilities of each 

party in implementing the next steps to take over the 
project. It is expected that until the end of the year, Vinh 
Phuc will review, select the project location and notify 
Chungcheongbuk-do; after that, Chungcheongbuk-do 
will plan and prepare a sketch of the design concept; 
then, Vinh Phuc will send papers and documents related 
to the project implementation.

In the period of 2022-2023, Chungcheongbuk-
do will review, study the feasibility of the project and 
propose to the government to balance the budget... If 
approved, the project will be implemented 3 years (from 
4/2024).

Nguyen Thom

VINH PHUC - CHUNGCHEONGBUK-DO: ONLINE CONFERENCE ON 
THE MICRO-GRID SYSTEM PROJECT 
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Khóa học gồm 60 giờ, 
kéo dài trong 15 tuần 
từ  08/9/2021 đến 

17/12/2021. Lớp học gồm 02 buổi/
tuần vào thứ 4 và thứ 6 từ 8h30 - 
10h30.  Học viên là cán bộ, công 
chức, viên chức công tác tại các sở: 
Ngoại vụ, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu 
tư, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Công Thương, 
Khoa học và Công nghệ, Văn phòng 
UBND tỉnh,  Công an tỉnh đã có 
trình độ sơ cấp về tiếng Anh trở lên, 
đương đương A2/B1. Học viên học 
trực tuyến qua phần mềm Zoom 
với giảng viên Hoa Kỳ và hỗ trợ của 
giảng viên Việt Nam trong mỗi buổi 
học. 

Khoá học tập trung nâng cao 
hai nhóm kỹ năng giao tiếp tiếng 
Anh và chú trọng nhiều hơn vào thực 
hành trong môi trường thực tế: Kỹ 
năng giao tiếp tiếng Anh phổ thông 
và  Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong 
công việc và hợp tác quốc tế (giao 
tiếp qua email, viết tiểu sử và tóm 
tắt tham luận, thuyết trình và thảo 
luận tại hội nghị, hội thảo quốc tế). 
Chương trình học cụ thể do giảng 
viên biên soạn dựa trên các tài liệu 

đã xuất bản của Nhà xuất bản Oxford 
và dựa trên nhu cầu và năng lực đầu 
vào của học viên, trên cơ sở tham 
khảo và thống nhất với Sở Ngoại vụ 
Vĩnh Phúc và Văn phòng tiếng Anh 
Khu vực.

Theo ông Jerry Frank, Giám đốc 
Văn phòng tiếng Anh khu vực, Đại sứ 
quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khóa học 
sẽ góp phần nâng cao đáng kể năng 
lực giao tiếp tiếng Anh trong công 
việc chuyên môn và hoạt động hợp 
tác, giao lưu quốc tế của học viên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai 
giảng khóa học, ông Khuất Văn 
Khanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 
đề nghị các học viên cần phải học tập 
nghiêm túc; tự lập kế hoạch học tập 
toàn khóa phù hợp với năng lực và 

điều kiện cụ thể của bản thân dưới sự 
giúp đỡ của giáo viên và và quyết tâm 
thực hiện kế hoạch đó; học đi đôi với 
hành nhằm nâng cao trình độ và khả 
năng giao tiếp bằng tiếng Anh, từng 
bước nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực của tỉnh Vĩnh Phúc.

Khóa học đánh dấu mối quan 
hệ hợp tác ngày càng tích cực giữa 
tỉnh Vĩnh Phúc và Đại sứ quán Hoa Kỳ 
tại Việt Nam. Trong thời gian tới, tỉnh 
Vĩnh Phúc và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại 
Việt Nam sẽ trao đổi các biện pháp 
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ của 
hai bên, ưu tiên kêu gọi các doanh 
nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào tỉnh, đẩy 
mạnh hợp tác giáo dục, văn hóa và 
giao lưu nhân dân.

Trần Công Dung

Khai giảng khóa bồi dưỡng Kỹ năng tiếng Anh 
giao tiếp quốc tế trực tuyến cho cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc 
do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ

Sáng 8/9, Sở Ngoại vụ phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khai 
giảng khóa bồi dưỡng tiếng Anh trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc do Đại sứ quán 
Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ.
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TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN COVID-19 
CHO CÔNG DÂN TRUNG QUỐC

Tổng cộng hai buổi tiêm, 
tỉnh đã tổ chức tiêm vắc 
xin  Covid-19 (Vero Cell) 

Inactivated của Sinopharm mũi 2 
cho 657 công dân Trung Quốc đang 
sinh sống và làm việc trên địa bàn 
tỉnh theo danh sách đề xuất của Đại 
sứ quán Trung Quốc. Những công 
dân này đã được tỉnh thực hiện tiêm 
vắc xin Vero Cell mũi 1 vào ngày 14/8 
và ngày 28/8.

Tại điểm tiêm được sắp xếp bố 
trí chia làm các bộ phận đón tiếp, 
hướng dẫn, nhập liệu, khám sàng 
lọc, tiêm, theo dõi sức khỏe sau 
tiêm…, các khu vực được sắp xếp 
giãn cách, đảm bảo các quy định an 
toàn tiêm chủng. Trước khi tiêm, các 
đối tượng được khai báo y tế, khám 
sàng lọc,tư vấn và yêu cầu ở lại theo 
dõi 60 phút sau khi tiêm và được tư 

vấn tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 
trong những ngày tiếp theo… Điểm 
tiêm chủng được bố trí theo nguyên 
tắc một chiều, bảo đảm công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Để đợt tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 đạt kết quả tốt, ngoài đơn 
vị chủ trì là Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
và Trung tâm kiểm soát bệnh tật, 
tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động các đơn 
vị liên quan như Sở Ngoại vụ tham 
gia công tác lãnh sự, phiên dịch; huy 
động Tỉnh đoàn cử tình nguyện viên 
hỗ trợ công tác hướng dẫn, đón tiếp, 
huy động lực lượng Công an tỉnh 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 
giao thông và đề nghị các công ty 
đóng trên địa bàn cử lực lượng phiên 
dịch hỗ trợ buổi tiêm chủng; đảm 
bảo buổi tiêm diễn ra an toàn, thuận 
lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.

Thanh Tú

 Công dân Trung Quốc tại khu vực chờ tiêm chủng 

Thực hiện Công văn số 1158/VSDTTW-TCQG ngày 09/7/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về Triển 
khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 ( VeroCell) Inactivated  do Trung Quốc tài trợ, sáng ngày 11/9 và 25/9, tại 
điểm tiêm Nhà hát tỉnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam triển khai tiêm 
chủng phòng Covid-19 cho công dân Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.  



COVID-19 VACCINATION
 FOR CHINESE PEOPLE IN VINH PHUC

In the two days, 657 
Chinese citizens were 
injected the second 

dose of Vero Cell vaccine according 
to the list proposed by the Embassy 
of China. They had the first dose on 
14/8 and 28/8.

The injection place was 
arranged and divided into many 
parts of reception, instruction, 

data entry, screening, injection, 
post-injection health monitoring, 
and etc. The areas were spaced 
apart ensuring the regulations on 
vaccination safety. Before injected, 
the people had the medical 
declaration done, health screened, 
consulted and monitored after the 
injection for 60 minutes. They were 
also advised to continue to have 
the health self-monitoring in the 

following days... The injection site 

was arranged based on the one-

way principle in order to ensure 

the prevention and control of the 

Covid-19 epidemic.

Contributing to the success 

of the vaccination day, besides the 

provincial General Hospital and the 

Center for Disease Control, Vinh Phuc 

also mobilized the participation 

of the Department of Foreign 

Affairs (consul, interpretation); the 

provincial Youth Union (volunteers 

supported the work of guidance, 

reception); the provincial Public 

Security (security and order, traffic 

safety); interpreters of companies 

in the province. Therefore, the 

vaccination day was safe, convenient, 

effective and on schedule.

Thanh Tu

Implementing the official dispatch No. 1158/VSDTTW-TCQG dated on 09/7/2021 issued by the National 
Institute of Hygiene and Epidemiology on deploying Inactivated Covid-19 Vaccine (VeroCell) sponsored by 
China, in the morning of 11/9 and 25/9, at the Provincial Theater, Vinh Phuc province coordinated with 
the Embassy of the People's Republic of China in Viet Nam to implement Covid-19 vaccination for Chinese 
people who live and work in the province.
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Hiện nay, dịch bệnh 
Covid-19 đang có những 
diễn biến phức tạp, ảnh 

hưởng trên bình diện toàn cầu, đặc 
biệt tại Châu Á. Tại Việt Nam, kể từ 
cuối tháng 4/2021, dịch bệnh bùng 
phát mạnh trở lại và phức tạp hơn 
trên cả nước, trong đó có tỉnh Vĩnh 
Phúc. Trước tình hình đó, ngày 
31/8/2021, Công ty Toyota Việt Nam 
tiếp tục ủng hộ các trang thiết bị y tế 
bao gồm 10 máy trợ thở và 15 máy 
đo nồng độ ô xy trong máu cầm tay 
(SPO2) cho Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc với 

DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN: 
NHIỀU HOẠT ĐỘNG ỦNG HỘ CÔNG TÁC 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Nhằm chung tay với cộng đồng, Chính phủ Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc, tại thời điểm này, các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản nói riêng đang tập trung cao độ để 
hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đồng thời 
có nhiều hoạt động chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid -19.

7TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 125/2021

Lãnh đạo Sở Y tế tiếp nhận trang thiết bị hỗ trợ công tác
phòng, chống dịch Covid-19 từ Công ty Toyota Việt Nam
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tổng giá trị tương đương 1,2 tỷ đồng, 
với mong muốn tiếp tục hỗ trợ công 
tác phòng chống dịch bệnh, đảm 
bảo sức khỏe và sự an toàn cho cộng 
đồng, nhanh chóng khôi phục cuộc 
sống bình thường mới. Trước đó, 
vào tháng 5/2021, công ty đã ủng 
hộ Vĩnh Phúc 01 bộ máy xét nghiệm 
nhanh Covid-19 Real-time PCR với 
tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng.

Trong suốt hơn 25 năm hoạt động 
tại Việt Nam, bên cạnh nỗ lực mang 
lại những sản phẩm và dịch vụ với 
chất lượng tốt nhất cho khách hàng, 
Toyota Việt Nam luôn hướng tới mục 
tiêu “trở thành công dân tốt trong 
cộng đồng sở tại”, đồng hành cùng 
sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, 
kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, 
Toyota Việt Nam luôn theo sát và 
đồng hành cùng Chính Phủ và người 
dân Việt Nam trong công tác phòng 
chống dịch bệnh với tổng số tiền 
ủng hộ lên tới 22,67 tỷ đồng. Toyota 
Việt Nam cam kết tham gia tích cực 
vào các hoạt động phòng chống dịch 
Covid-19 cũng như các hoạt động xã 
hội khác, đồng hành cùng đất nước và 
nhân dân cả nước.

Cùng với Công ty Toyota Việt Nam, 
Công ty Honda Việt Nam cũng là một 
trong những doanh nghiệp hàng 
đầu trong những hoạt động ủng hộ 
công tác phòng chống dịch Covid-19. 
Tháng 5/2021, Honda Việt Nam đã 
ủng hộ 01 máy xét nghiệm Covid-19 
và 05 máy trợ thở xách tay cho tỉnh 

Vĩnh Phúc. Ngày 18/6/2021, Honda 
Việt Nam cũng đã trao 1,5 tỷ đồng cho 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để mua 
vắc xin phòng Covid-19. 

Với mong muốn trở thành công 
ty được xã hội mong đợi, Honda Việt 
Nam sẽ luôn nỗ lực không ngừng để 
tạo ra những giá trị mới cho xã hội 
cũng như cam kết mang lại “cuộc sống 
tự do, an toàn và thoải mái”, nhân 
rộng niềm vui của tất cả mọi người 
thông qua các sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cũng như những hoạt 
động đóng góp xã hội thiết thực và 
hiệu quả. Honda Việt Nam tin tưởng 
rằng, với sự đồng hành và chung tay 
của toàn xã hội, tình hình sẽ được 
kiểm soát và cả nước sẽ cùng nhau 
vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu 
gọi của Thủ tưởng Chính phủ và Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Honda Việt Nam cũng đã triển 
khai nhiều hoạt động nhằm kịp thời 
hỗ trợ người dân cũng như chung tay 
cùng Chính phủ phòng chống dịch 
Covid-19 như: ủng hộ 12 tỷ đồng vào 
Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 (tháng 
6/2021); ủng hộ các thiết bị y tế bao 
gồm nước rửa tay sát khuẩn và máy 
đo thân nhiệt hồng ngoại cho người 
dân tỉnh Vĩnh Phúc với tổng giá trị 
ủng hộ 01 tỷ đồng; trao tặng 196.000 
phần quà gồm khẩu trang và nước rửa 
tay ở 10 tỉnh; kết hợp với các câu lạc 
bộ Winner trong chuỗi chương trình 
“Hành trình Winner – Cùng Honda 

đẩy lùi Corona” phát khẩu trang 
kháng khuẩn đến hơn 320.000 công 
nhân của 16 KCN tại 8 tỉnh thành 
khác; ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch 
Covid-19” do Uỷ ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc phát động 10 tỷ đồng 
vào tháng 3/2020; kết hợp với Trung 
tâm Y tế dự phòng địa phương tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, tặng hơn 
15.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 
đồng thời phát 200 tấn gạo hỗ trợ các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn (năm 
2020);… 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp 
Nhật Bản cũng tích cực chung tay ủng 
hộ công tác phòng chống Covid-19 
trên địa bàn tỉnh như:  Công ty TNHH 
Toyota Boshoku Hà Nội ủng hộ 01 tỷ 
đồng để mua vắc xin; Công ty TNHH 
Exedy Việt Nam ủng hộ 100 triệu 
đồng cho công tác phòng chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh….

Trong thời khắc hết sức quan 
trọng, phải đối mặt với đại dịch 
Covid-19 có quy mô toàn cầu của 
người dân trên cả nước, những hoạt 
động chung tay ủng hộ công tác 
phòng chống dịch Covid-19 của các 
doanh nghiệp nói chung và doanh 
nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh nói 
riêng là những hành động đẹp, đáng 
hoan nghênh, thể hiện tinh thần 
đoàn kết, quyết tâm chiến thắng dịch 
bệnh Covid-19 và góp phần vun đắp 
cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt 
Nam – Nhật Bản.

Nguyễn Thơm
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At present, the pandemic is 
expanding complicatedly, affecting 
all over the world, especially in Asia. 
In Viet Nam, since the end of 4/2021, 
the disease outbreak has become 
stronger and more complicated 
nationally, including Vinh Phuc 
province.

In that situation, on August 31, 
2021, Toyota Viet Nam Company 
continued donating medical 

equipments (10 ventilators and 15 
portable blood oxygen meters - SPO2) 
to the Department of Health with the 
total value of VND 1.2 billion in order 
to support the disease prevention, 
ensure the health and safety of the 
community. Previously, in 5/2021, 
the company supported Vinh Phuc 01 
set of Covid-19 Real-time PCR rapid 
testing machines with the value of 
over VND 1.5 billion.

In more than 25 years operating in 
Viet Nam, along with the best quality 
products and services for customers, 
Toyota always aims to become a 
good citizen of the local community 
and develop with the growth of the 
country.

Especially, since the outbreak of 
Covid-19, Toyota Viet Nam has closely 
joined hands with the Government 
and people in disease prevention by 

JAPANESE ENTERPRISES ACTIVELY 
SUPPORT TO FIGHT AGAINST COVID-19

Joining hands with the community, the Government of Viet Nam and Vinh Phuc province, businesses, 
especially those from Japan have been highly focusing on completing the “Dual goal” of fighting against 
Covid-19 and promoting the production and business, simultaneously having many activities to support 
the locality in the work of Covid-19 prevention.

Vinh Phuc province received medical equipments from Honda Viet Nam. Photo: Khanh Linh
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donating about VND 22.67 billion. 
Toyota Viet Nam commits to actively 
participate in fighting against 
Covid-19 and other social activities.

Besides, Honda Viet Nam is also 
one of enterprises having support 
for the prevention of the Covid-19 
epidemic. In 5/2021, Honda 
donated 01 testing machine and 05 
portable ventilators to Vinh Phuc. On 
18/6/2021, Honda also donated VND 
1.5 billion to the Provincial Fatherland 
Front Committee to buy vaccine 
against Covid-19.

Desiring to become a company 
expected by the society, Honda 
always makes continuous efforts on 
creating new values for the society, 
commits to bring "free, safe and 
comfortable life", expands everyone's 
happiness through quality products 
and services, practical and effective 
social contribution activities. Honda 
Vietnam believes that with the 

companionship and cooperation 
of the whole society, the difficult 
situation will be controlled and the 
whole country will overcome this 
period together.

Additionally, responding to the 
call of the Prime Minister and the 
Central Committee of the Viet Nam 
Fatherland Front, Honda Viet Nam has 
also implemented many activities to 
promptly support the people as well 
as join hands with the Government 
to fight against Covid-19 through 
the activities such as: donating VND 
12 billion to the Covid-19 Vaccine 
Fund (6/2021); supplying medical 
equipments including hand sanitizer 
and infrared thermometer for 
people in Vinh Phuc province (VND 
01 billion); presenting 196,000 gifts 
including masks and hand sanitizer 
for 10 provinces; cooperating with 
Winner clubs in the series of programs 
"Winner journey - With Honda to repel 

Corona" to distribute antibacterial 
masks to more than 320,000 workers 
of 16 industrial zones in 08 other 
provinces; supporting VND 10 billion 
to the "Covid-19 epidemic prevention 
fund" launched by the Central 
Committee of the Fatherland Front 
(3/2020)...

In addition, many other Japanese 
businesses also actively supports 
Vinh Phuc to prevent the pandemic 
such as: Toyota Boshoku Hanoi Co., 
Ltd. donated VND 01 billion to buy 
vaccines; Exedy Viet Nam Co., Ltd. 
donated VND 100 million…. In this 
difficult context, these supporting 
activities have greatly contributed 
to the work of Covid-19 prevention 
demonstrating the spirit of solidarity 
and determination of the province 
and enterprises, then contributing to 
develop the friendship of Viet Nam - 
Japan.

Nguyen Thom



Những dấu mốc trong quá 
trình tham gia Liên hợp quốc

Liên hợp quốc chính thức 
được thành lập ngày 24/10/1945 
với mục tiêu duy trì hòa bình và an 
ninh quốc tế; thúc đẩy quan hệ hữu 
nghị giữa các quốc gia trên cơ sở 
tôn trọng nguyên tắc bình đẳng về 
quyền giữa các dân tộc và nguyên 
tắc dân tộc tự quyết.

Việt Nam có nguyện vọng 
tham gia Liên hợp quốc từ rất sớm, 
chỉ 04 ngày sau khi tổ chức này họp 
khóa đầu tiên, ngày 10/01/1946 tại 
thủ đô London (Anh).

Ngày 14/01/1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nhân danh nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa nộp đơn xin 
gia nhập Liên hợp quốc. Tuy nhiên, 
phải đợi 31 năm sau, qua bao thăng 
trầm của cuộc đấu tranh giải phóng 
đất nước, ngày 20/9/1977, đúng 9 

giờ sáng tại tòa sảnh chính của trụ 
sở Liên hợp quốc, lễ thượng cờ Việt 
Nam được diễn ra theo nghi lễ gia 
nhập thành viên của Liên hợp quốc. 
Đây là một mốc son lịch sử đánh dấu 

sự ghi nhận của tổ chức toàn cầu lớn 
nhất hành tinh và cộng đồng quốc 
tế đối với một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, tự do và 
dân chủ.

NHỮNG DẤU MỐC 
TRONG CHẶNG ĐƯỜNG 

44 NĂM VIỆT NAM
GIA NHẬP

LIÊN HỢP QUỐC
Ngày 20/9/2021 - kỷ niệm 44 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, 

tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Trong chặng đường ấy, Việt Nam đã 
luôn nỗ lực là một thành viên tin cậy, có trách nhiệm của Liên hợp quốc, chủ 
động và có nhiều đóng góp thiết thực vào các hoạt động của Liên hợp quốc với 
sự tham gia ngày càng sâu rộng, hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực. 

Chào mừng kỷ niệm 44 năm
ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

 (20/9/1977-20/9/2021)

Ngày 20/9/1977, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên hợp 
quốc. Trong ảnh: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh 

(thứ hai, từ phải sang) dự lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc. 
Ảnh: Tư Liệu
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Trong giai đoạn 1977-1986, 
Việt Nam vừa phải giải quyết những 
hậu quả nặng nề của chiến tranh, 
vừa phải tổ chức lại nền kinh tế 
nghèo nàn, lạc hậu và từng bước 
khôi phục sản xuất. Liên hợp quốc 
đã tích cực giúp Việt Nam giải quyết 
những khó khăn nhiều mặt với tổng 
viện trợ đạt hơn 500 triệu USD.

Hợp tác với Liên hợp quốc đã 
góp phần tạo điều kiện thuận lợi 
cho nâng cao trình độ công nghệ 
và thúc đẩy tiến bộ về khoa học - kỹ 
thuật ở Việt Nam, phục hồi và xây 
dựng mới một số cơ sở sản xuất, 
tăng cường năng lực phát triển.

Trong giai đoạn 1986 - 1996, 
Việt Nam thực hiện đường lối đổi 
mới. Cho tới cuối những năm 1980, 
Liên hợp quốc chiếm tới gần 60% 
tổng số viện trợ cho Việt Nam ngoài 
nguồn từ các nước xã hội chủ nghĩa.
Trong giai đoạn này, viện trợ không 
hoàn lại của Liên hợp quốc cho Việt 
Nam đạt trên 630 triệu USD.

Trong giai đoạn 1997 - 2011, 
thực hiện chính sách đối ngoại đa 
phương hoá, đa dạng hoá quan hệ 

quốc tế, làm bạn với tất cả các nước, 
Việt Nam đã tranh thủ diễn đàn Liên 
hợp quốc làm cở sở để tăng cường 
quan hệ với các tổ chức trong hệ 
thống Liên hợp quốc, mở rộng quan 
hệ song phương và đa phương với 
các nước và tổ chức quốc tế. Hoạt 
động nổi bật nhất trong giai đoạn 
này là Việt Nam đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ làm Ủy viên không 
thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009.

Việt Nam tích cực thương 
lượng và trở thành thành viên 
chính thức của Công ước Cấm Vũ khí 
Hóa học (CWC) năm 1998, tham gia 
đàm phán và là một trong những 
nước đầu tiên ký Hiệp ước Cấm Thử 
Hạt nhân Toàn diện (CTBT) năm 
1996, tham gia và trở thành thành 
viên của Hội nghị Giải trừ Quân bị 
(CD) năm 1996.

Ngoài ra, Việt Nam sớm tham 
gia vào quá trình chuẩn bị cho các 
Hội nghị lớn như Hội nghị Kiểm 
điểm NPT 2000, 2005 và 2010; Hội 
nghị về chống buôn bán bất hợp 
pháp vũ khí nhỏ năm 2001, 2003...

Việt Nam cũng tham gia đầy 
đủ và thực chất vào các cơ chế 
hoạch định chính sách của Liên 
hợp quốc, như Việt Nam giữ chức 
Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp 
quốc năm 1997, tham gia Hội đồng 
Kinh tế Xã hội của Liên hợp quốc 
(ECOSOC) (1998 - 2000).

Việt Nam không chỉ thực hiện 
tốt nhiệm vụ thu hút viện trợ của 
các tổ chức phát triển Liên hợp 
quốc mà còn chủ động xây dựng các 
hình thức hợp tác và tham gia vào 
các tổ chức này. Mô hình hợp tác ba 
bên (ban đầu giữa Việt Nam, FAO, 
Senegal về trồng lúa) đã được mở 
rộng và áp dụng rộng rãi, được coi 
là hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam.

Việt Nam cũng chủ động tham 
gia sâu hơn vào hệ thống Liên hợp 
quốc thông qua việc là thành viên 
Hội đồng chấp hành UNDP/UNFPA 
(nhiệm kỳ 2000-2002), ECOSOC 
(1998-2000)...

Trong giai đoạn này, Việt Nam 
đã tích cực phối hợp với các tổ chức 
phát triển Liên hợp quốc thực hiện 
thí điểm sáng kiến “Một Liên hợp 
quốc”, được cộng đồng các nhà tài 
trợ đánh giá cao.

Trong giai đoạn 2012 đến 
nay, trong khuôn khổ Sáng kiến 
Thống nhất Hành động - Một Liên 
hợp quốc, Chính phủ Việt Nam và 
Liên hợp quốc tích cực phối hợp 
triển khai Kế hoạch chung tiếp theo 
của Liên hợp quốc giai đoạn 2012-
2016, phù hợp với dự thảo Kế hoạch 
Phát triển kinh tế xã hội (SEDP) và 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội (SEDS) của Việt Nam.

Là một trong tám nước thí 
điểm triển khai Sáng kiến Thống 

Việt Nam chính thức trở thành thành viên HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 
với 192/193 số phiếu ủng hộ
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nhất hành động trên thế giới, nhìn 
chung, sáng kiến này đã đóng góp 
vào việc nâng cao hiệu quả hoạt 
động, tăng cường gắn kết hệ thống 
của các tổ chức Liên hợp quốc tại 
Việt Nam.

Ngày 01/01/2014, Việt Nam 
chính thức trở thành thành viên Hội 
đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2014-
2016). Tháng 6/2014, Việt Nam lần 
đầu tiên cử lực lượng tham gia các 
hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên 
hợp quốc. Việt Nam cũng đảm nhiệm 
vai trò thành viên của Hội đồng Kinh 
tế Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) 
nhiệm kỳ 2016-2018.

Trong năm 2017, Việt Nam 
là một trong 52 nước đầu tiên 
ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân 
và năm 2018 là nước thứ 10 phê 
chuẩn Hiệp ước này.

Ngày 7/6/2019, Việt Nam lần 
thứ hai trúng cử Ủy viên không 
thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với 
số phiếu 192/193. Trên cương vị Ủy 
viên không thường trực Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021), 

Việt Nam đã chủ động, tham gia 
sâu, và nắm bắt các cơ hội để thúc 
đẩy quan tâm lợi ích và ưu tiên của 
Việt Nam tại Hội đồng Bảo an một 
cách hiệu quả hơn. Trên cương vị 
Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 
01/2020, Việt Nam đã hoàn thành 
tốt các công việc điều hành, chủ trì 
hoạt động, đại diện cho Hội đồng 
Bảo an trong quan hệ với các nước, 
các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ 

chức khu vực, quốc tế và báo giới. 
Trong tháng 4/2021, Việt Nam 
đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân 
phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc. Đây là kỳ Chủ tịch thứ hai, 
đồng thời cũng là kỳ Chủ tịch cuối 
cùng của Việt Nam trong nhiệm kỳ 
Ủy viên không thường trực HĐBA 
LHQ 2020-2021. Việc hai lần đảm 
nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng 
Bảo an trong một nhiệm kỳ là vinh 
dự, trọng trách của Việt Nam, cũng 
là cơ hội ghi dấu ấn Việt Nam với 
HĐBA nói riêng, với cộng đồng 
quốc tế nói chung.

Sự hợp tác giữa Việt Nam và 
Liên hợp quốc được cộng đồng quốc 
tế đánh giá là một ví dụ điển hình 
về hợp tác phát triển giữa các nước 
thành viên Liên hợp quốc cũng như 
về vai trò của Liên hợp quốc trong 
việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm 
giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, 
văn hóa và nhân đạo.

Thanh Tú

Các cán bộ, chiến sĩ  Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 
lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại
 Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. Ảnh: TTXVN



Việt Nam và Nhật Bản thiết 
lập quan hệ ngoại giao 
ngày 21/9/1973. Nhật Bản 

là nước đầu tiên trong nhóm G7 đón 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam 
thăm (năm 1995), cũng là nước G7 đầu 
tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 
với Việt Nam (năm 2009) và công nhận 
quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam 
(năm 2011)... Hai nước thiết lập quan 
hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa 
bình và thịnh vượng ở châu Á tháng 
3/2014. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 
đang ở giai đoạn tốt nhất kể từ khi 
thiết lập quan hệ ngoại giao, có sự tin 
cậy cao. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy 
trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp 
xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu 
vực. Cựu Thủ tướng A-bê từng thăm 
Việt Nam bốn lần; Thủ tướng Suga 
Yoshihide đã chọn Việt Nam là nước 
thăm đầu tiên sau khi nhậm chức. Lãnh 
đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta 
cũng nhiều lần thăm Nhật Bản, gần 
đây nhất là chuyến thăm của Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc khi đó đang 
giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ vào 
tháng 10/2019. Trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 gây khó khăn cho các 
hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, hai nước 
vẫn duy trì trao đổi cấp cao và các cấp 

bằng nhiều hình thức như điện đàm, 
gửi thư thăm hỏi…

Nhật Bản đã có những đóng 
góp quan trọng cho sự phát triển 
kinh tế của Việt Nam và ngược lại 
Việt Nam cũng đóng góp rất lớn cho 
nền kinh tế Nhật Bản. Nhật Bản là 
đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu 
của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên 
công nhận quy chế kinh tế thị trường 
của Việt Nam (tháng 10/2011). Nhật 
Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà 
đầu tư thứ hai (tính theo số lũy kế), 
đối tác du lịch thứ ba, thương mại 
lớn thứ tư của Việt Nam. Hai nước 

đã dành cho nhau thuế suất tối huệ 
quốc từ 1999.

Tổng kim ngạch giữa hai nước 
những năm gần đây luôn đạt những 
kết quả ấn tượng. Năm 2020, kim 
ngạch thương mại hai nước đạt 40 tỷ 
USD. Trong 5 tháng đầu năm 2021, 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 
Việt Nam với Nhật Bản đạt 17,1 tỷ 
USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa 
từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 8,3 tỷ 
USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 
2020. Nhập khẩu của Việt Nam từ 
Nhật Bản đạt 8,8 tỷ USD, tăng 13,7% 

QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - NHẬT BẢN 
TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ 

Sau 48 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng 
phát triển toàn diện, sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực và hiện nay đang ở vào giai đoạn phát triển 
tốt đẹp nhất trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2021)

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam
 tháng 10/2020
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so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam 
nhập siêu từ Nhật Bản 569 triệu USD.

Về đầu tư trực tiếp, Nhật Bản 
đứng thứ hai trong tổng số 136 quốc 
gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt 
Nam, với tổng vốn đầu tư 65 tỷ USD. 

Hợp tác nông nghiệp, ứng phó 
biến đổi khí hậu tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ. Những năm gần đây Nhật 
Bản liên tục cung cấp ODA cho các 
dự án ứng phó biến đổi khí hậu của 
Việt Nam. Hợp tác lao động, giáo dục 
diễn ra sôi nổi. Hiện, Việt Nam đứng 
đầu về số lượng thực tập sinh nước 
ngoài tại Nhật Bản, với hơn 230.000 
người. Nhật Bản là một trong những 
nước viện trợ không hoàn lại lớn 
nhất cho ngành giáo dục của Việt 
Nam. Hợp tác địa phương hai nước 
cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, các 
địa phương của Việt Nam và Nhật 
Bản đã ký hơn 70 văn bản hợp tác. 
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật 
Bản khoảng gần 450.000 người, 
là cầu nối thúc đẩy quan hệ song 
phương giữa hai nước. 

Hợp tác địa phương hai 
nước được thúc đẩy mạnh mẽ, địa 
phương của Việt Nam và Nhật Bản 
đã ký hơn 70 văn bản hợp tác. Trong 
đó các cặp quan hệ hợp tác như: 
Thành phố Hồ Chí Minh – Osaka; 
Thành phố Hồ Chí Minh – Nagano; 
Đà Nẵng – Sakai; Hà Nội – Fukuoka; 
Đà Nẵng – Yokohama; Thành phố 
Hồ Chí Minh – Yokohama; Đồng 
Nai – Hyogo; Bà Rịa - Vũng Tàu 
– Kawasaki; Phú Thọ - Nara; Huế 
- Kyoto; Hưng Yên – Kanagawa; 
Hải Phòng – Niigata; Nam Định – 
Miyazaki; Quảng Nam – Nagasaki; 
Cần Thơ – Hyogo; Vĩnh Phúc – 
Akita...

Trong cuộc chiến chống đại 
dịch Covid-19, Chính phủ và nhân 
dân Nhật Bản đã có nhiều hoạt động 
hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam như  dành 
tặng Việt Nam hơn 3,58 triệu liều 
vaccine ngừa Covid-19 (tính đến 
15/9/2021), viện trợ không hoàn lại 
200 triệu Yên để bảo quản vắc xin và 
nhiều vật tư y tế thông qua cơ chế 
song phương và tổ chức quốc tế; tạo 
điều kiện thuận lợi cho công dân Việt 
Nam sinh sống, học tập và làm việc 
tại Nhật Bản; Các hiệp hội và doanh 
nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tham 
gia tích cực đóng góp cho Quỹ vắc 
xin phòng chống Covid-19. Về phía 
Việt Nam cũng hộ trợ một số khẩu 
trang y tế, khẩu trang cho Nhật Bản, 
tạo điều kiện để các chuyên gia và 
lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản 
quay lại Việt Nam làm việc.

Có thể thấy, quan hệ Việt 
Nam - Nhật Bản đã trở thành kiểu 
mẫu cho mối quan hệ hữu nghị, 
đôi bên cùng có lợi, qua đó tạo ra 
nền tảng cho sự hợp tác vì ổn định 

và hòa bình của khu vực Đông Nam 
Á. Trong thời gian tới, quan hệ Việt 
Nam – Nhật Bản chắc chắn sẽ phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa, đạt được 
những thành tựu to lớn hơn nữa 
trên tất cả các lĩnh vực. 

Thanh Tú

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản 
Suga Yoshihide (15/9/2021) - Ảnh: TTXVN 



Tuy không có đường biên 
giới chung với đất nước 
Lào nhưng phát huy 

truyền thống hợp tác tốt đẹp của 
hai dân tộc Lào -Việt Nam, trong 
những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc 
đã không ngừng hợp tác với các 
địa phương của Lào cả về chiều 
rộng và chiều sâu trên nhiều lĩnh 
vực như: hợp tác trao đổi đoàn, hỗ 
trợ xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ 
đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu 
trao đổi văn hóa… Hiện Vĩnh Phúc 
đã có quan hệ hữu nghị với 10 địa 
phương của Lào, trong đó mối quan 
hệ giữa tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh 
Luông-nậm-thà là mối quan hệ đặc 
biệt. Trong những năm qua, tỉnh 
Vĩnh Phúc rất tích cực trong việc 
hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào về xây dựng 
cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân 
lực, nhiều công trình trọng điểm đã 

mang dấu ấn về mối quan hệ hợp 
tác giữa Vĩnh Phúc với các tỉnh Bắc 
Lào. Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã 
hỗ trợ đào tạo cho khoảng hơn 100 
em học sinh sang học tại Việt Nam 
bằng ngân sách của tỉnh và hỗ trợ 

xây dựng một số công trình cho các 
tỉnh Bắc Lào với tổng giá trị hơn 11 
triệu USD.  

Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác 
hữu nghị đã ký kết giữa hai tỉnh, 
Vĩnh Phúc và Luông-nậm-thà đã 

Chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào
 (05/9/1962-05/9/2021)

Onsy Latsaphon (thứ ba từ trái sang) tham dự chương trình Gặp mặt 
Lưu học sinh Lào nhân dịp Tết Bunpimay  do tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức
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Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hai 
dân tộc Lào và Việt Nam luôn kề vai, sát cánh bên nhau, đồng 
cam cộng khổ, xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết 
đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản vô giá, nguồn 
lực quý báu và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm thành 
công của cách mạng mỗi nước. Trong trái tim của mỗi người 
Lào và Việt Nam hôm nay và mai sau luôn khắc sâu quan hệ 
đoàn kết đặc biệt Việt-Lào là vô cùng cao đẹp, như Hoàng 
thân, Chủ tịch nước Lào Souphanouvong đã nêu là "cao hơn 
núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát 
hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất". ONSY LATSAPHON

Lưu học sinh Lào
học tập tại Vĩnh Phúc
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tích cực trao đổi và hợp tác toàn 
diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo. Em 
là sinh viên tỉnh Luông-nậm-thà 
sang học tại Vĩnh Phúc theo chương 
trình hỗ trợ toàn phần của tỉnh Vĩnh 
Phúc. Trước khi sang Việt Nam, em 
cũng đã tìm hiểu khá kỹ về tỉnh Vĩnh 
Phúc, về phong tục tập quán, con 
người Vĩnh Phúc nói riêng và của 
Việt Nam nói chung cũng như mái 
Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật 
Vĩnh Phúc.  Em được biết trường là 
một trong số những trường công 
lập có cơ sở đào tạo riêng, đầu tư 
bài bản cho cơ sở vật chất. Một điều 
em cảm thấy vô cùng yên tâm, đó 
là đội ngũ các thầy, cô giáo của nhà 
trường đều là những người có trình 
độ tiến sĩ, thạc sĩ và rất tâm huyết 
với nghề, gần gũi với các em sinh 
viên, chính điều này đã góp phần 
tạo ra một môi trường học tập chất 
lượng và thân thiện. Các bạn sinh 
viên Việt Nam của nhà trường  rất 
nhiệt tình, luôn giúp đỡ em cũng 
như các bạn sinh viên Lào trong học 
tập và các hoạt động ngoại khóa của 

nhà trường. Điều này giúp chúng 
em hiểu sâu sắc hơn về phong tục 
tập quán và văn hóa, con người 
Vĩnh Phúc. Sau một thời sang học 
tập và sinh sống tại tỉnh Vĩnh Phúc 
em cũng như các bạn sinh viên Lào 
cảm thấy Vĩnh Phúc chính như quê 
hương thứ hai của mình vậy.

Em xin chân thành cảm ơn 
sự quan tâm, giúp đỡ, dạy dỗ của 
các thầy, cô giáo và của các bạn 
sinh viên Việt Nam. Xin cảm ơn Hội 

hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Vĩnh 
Phúc và các bác lãnh đạo tỉnh, Sở  
Ngoại vụ, Sở Giáo dục và đào tạo 
đã thường xuyên động viên, quan 
tâm giúp đỡ  và tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho chúng em học tập, 
sinh sống. Em xin hứa sẽ cố gắng 
học tập, rèn luyện tốt hơn để ngày 
càng xứng đáng với sự tin yêu của 
các bác, các thầy cô, các bạn và sẽ 
không ngừng phấn đấu, góp phần 
xây đắp thêm tình hữu nghị Lào - 
Việt lên một tầm cao mới.  

Chương trình gặp mặt Lưu học sinh Lào nhân dịp Tết Bunpimay 
do tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức



ĐỨCĐỨCĐỨC
Ngày quốc khánh: 03/9

Diện tích: 357.021 km2

Vị trí địa lý: Nằm ở Trung Âu, tiếp giáp biển Baltic và biển 

Bắc, nằm giữa Hà Lan và Ba Lan, nằm ở phía Nam của Đan Mạch

Ngôn ngữ: Tiếng Đức

Dân số: 83,8 triệu người (năm 2020)

Dân tộc: 91.5% là người Đức, 2.4% là người Thổ Nhỹ Kỳ, dân 

tộc khác chiếm 6.1% (Hy Lạp, Nga, Ý, Ba Lan, Croatia và Tây Ban Nha)

Khí hậu: Khí hậu ôn đới, ít thiên tai 

Tiền tệ: Euro

Kinh tế: Là đất nước không có nhiều tài nguyên thiên nhiên 

nên nền kinh tế của Đức chủ yếu tập trung vào các ngành công 

nghiệp và dịch vụ (chế tạo xe hơi, chế tạo máy móc, thiết bị, công 

nghiệp hoá chất, công nghiệp kỹ thuật điện và điện tử) với nhiều 

tập đoàn đa quốc gia tầm cỡ thế giới như BASF, Robert Bosch GmbH, 

Deutsche Telekom, Deusche Bank, Siemens, Mercedes…

Đất nước

Chào mừng kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức 
(23/9/1975 - 23/9/2021)

Cộng hòa liên bang Đức (Federal Republic of Germany) không chỉ là một đất nước có lịch sử lâu đời, 
trung tâm văn hóa, nghệ thuật của Châu Âu mà còn có nền kinh tế lớn mạnh bậc nhất khu vực. 
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Du lịch
Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, không gian đậm chất văn hóa Châu Âu

là những đặc điểm lôi cuốn khách du lịch tới Đức.

Nhà thờ Berlin, tháp truyền hình, công viên Charlottenburg Palace - những điểm đến thu hút của thành phố 
Berlin. Berlin không chỉ là thủ đô của nước Đức mà còn là một thành phố với vẻ đẹp cổ xưa, những công trình kiến 
trúc tuyệt đẹp. ĐỨC



Cung Đường Lãng Mạn nhất nước Đức (The 
Romantic Road) kết nối hơn 20 thành phố, kéo dài 
từ thành phố di sản Wurburg đến Fussen, dài 350km  
với những địa điểm nổi tiếng như: Cung điện di sản 
Wurzburg, Khu phố cổ tích Rothenburg ob der Tauber, 
Lâu đài cổ tích của Disney - Neuschwanstein...
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Ẩm thực
Ẩm thực là một trong những nét độc đáo của văn hóa 
nước Đức. Nền ẩm thực của quốc gia này rất đa dạng và 
phong phú bởi vị trí nằm tại trung tâm của Châu Âu nên 
có sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa. Những món ăn 
tại đây không chỉ đậm hương vị truyền thống mà còn 
dung hòa được với những món ăn của cư dân từ nhiều 

nơi trên thế giới.

Nước Đức vốn là cái nôi nổi tiếng 
với nhiều loại xúc xích thơm ngon, trong đó Bratwurst 

là loại xúc xích nổi tiếng nhất

Nước Đức được mệnh danh là xứ sở bia
 với hơn 1.500 loại bia khác nhau

Bánh mì vòng Brezel có hình dáng giống như hành động 
chắp đôi bàn tay trước ngực để cầu nguyện theo 

truyền thống của người Đức

Giò heo kèm bắp cải muối dưa được coi là món ăn 
có lịch sử lâu đời nhất của nền ẩm thực nước Đức

Món thịt viên độc đáo của Đức

Rouladen là món ăn truyền thống của người dân Đức, 
được làm từ những lát thịt bò mỏng cuộn quanh thịt 

xông khói, dưa chua, hành tây và mù tạt trước khi 
nướng với rượu vang đỏ

Tổng hợp: Ngọc Vân



Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước ta 
đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến 
khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai 

trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước, trong đó có Nghị quyết số 09-NQ/TW  ngày 
09/12/2011 của Bộ Chính trị về  “Xây dựng và phát huy 
vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ  
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế”. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, tỉnh Vĩnh 
Phúc đã đạt được những thành tựu nhất định trong xây 
dựng đội ngũ doanh nhân của tỉnh.

Ngay sau khi có Nghị quyết 09, ngày 03/7/2012, 
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU về 
việc triển khai Nghị quyết trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ 
chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 09 và Kế hoạch 38 
đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; chỉ đạo 
các cơ quan truyền thông đại chúng tích cực triển khai 
công tác thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân 
dân, doanh nghiệp. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến 
tích cực về nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân, 
doanh nhiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
tạo sự chuyển biến mạnh trong đội ngũ cán bộ công chức 
về trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; thay đổi 
nhận thức và hành động từ “quản lý doanh nghiệp” sang 
“hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp”.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã lồng ghép các nội dung về xây 
dựng đội ngũ doanh nhân vào Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, 
Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh và ban hành nhiều văn bản nhằm xây dựng 
và phát huy vai trò của doanh nhân như: Chỉ thị về giải 

quyết khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, thúc đẩy phát 
triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đề án Cải 
thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh 
Vĩnh Phúc; kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn tỉnh; chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; kế hoạch hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...  Ngoài 
ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong hai năm 
qua, chính quyền địa phương cũng đã ban hành nhiều 
văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ 
trợ người lao động, người sử dụng lao động, giúp các chủ 
doanh nghiệp khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng 
và tác động nặng nề bởi dịch bệnh. 

Vĩnh Phúc chú trọng xây dựng đội ngũ
doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Xác định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của địa phương, tỉnh Vĩnh Phúc 
đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn 
mạnh, có năng lực, trình độ, uy tín cao, từ đó góp phần vào thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả của môi trường kinh doanh của tỉnh nhà.
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Ông Ngô Trường Giang, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc 
Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc - Doanh nhân 

tiêu biểu của tỉnh, nhận cúp lưu niệm tại Lễ trao giải 
Chất lượng Quốc gia, Chất lượng quốc tế châu Á - 

Thái Bình Dương năm 2015. (Nguồn ảnh: Internet)



Trong 10 năm qua, chính quyền các cấp của tỉnh Vĩnh 
Phúc thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của các 
doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, hướng các hoạt động 
của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, của cả nước 
nói chung. Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được 
chú trọng thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp, doanh nhân phát triển, nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh. Nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ 
trợ doanh nghiệp, doanh nhân thường xuyên được tỉnh tổ 
chức như: Chương trình “Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ 
doanh nhân hàng tuần” được tổ chức từ năm 2016 vào thứ 
Sáu hàng tuần, hiện nay được tổ chức vào chiều thứ Hai để 
lãnh đạo tỉnh lắng nghe ý kiến, tâm tư,  nguyện vọng và 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản cho doanh 
nghiệp; gặp mặt doanh nhân 13/10 hàng năm nhằm tôn 
vinh doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều cống hiến, nhiều 
thành tích và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội chung của tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân 
ủng hộ doanh nghiệp thông qua phong trào “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...

Nhằm tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình 
đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, tỉnh Vĩnh Phúc thực 
hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các định hướng, 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ 
trợ để định hướng cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu 
tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triển và bảo đảm 
quyền lợi đầu tư, giảm rủi ro kinh doanh cho doanh 
nhân; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tiếp 
cận bình đẳng các nguồn lực phát triển. Đồng thời yêu 
cầu các sở, ngành, địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ 

23HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 125/2021

Ông Nguyễn Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH 
Thương mại và Giao nhận HP Vĩnh Phúc - Doanh nhân 

trẻ tiêu biểu Việt Nam 2019. (Nguồn ảnh: Internet)

Bà Trương Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Đài Tín 
Việt Nam - Nữ doanh nhân bản lĩnh, quyết đoán 

của tỉnh Vĩnh Phúc.

Chương trình Gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam 
năm 2019. (Nguồn ảnh: Internet)

Đối thoại tháo gỡ khó khăn về chính sách để 
doanh nghiệp vượt qua Covid-19. (Nguồn ảnh: Internet)



doanh nghiệp, doanh nhân tháo gỡ các khó khăn về tài 
chính, thuế, đất đai, quy hoạch…  Khuyến khích và có 
biện pháp bảo vệ các doanh nhân đấu tranh chống tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tăng cường kiểm 
tra, giám sát để bảo đảm tính minh bạch trong quan hệ 
giữa các cơ quan, công chức, viên chức với doanh nghiệp, 
doanh nhân, nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi những hiện tượng 
móc nối trục lợi, gây khó khăn, phiền hà đối với doanh 
nhân trong quá trình kinh doanh.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc luôn tăng cường hỗ trợ 
doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh 
nhân khu vực nông thôn thông qua việc xây dựng các 
chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp gắn với cơ 
cấu lại doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp;  hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu 
sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp 
cận thị trường trong và nước ngoài qua các chương trình 
xúc tiến thương mại. Trong thời gian qua, tỉnh đã phối 
hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh/ thành phố 
giới thiệu và giúp đỡ hơn 200 doanh nghiệp tham gia các 
hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm hàng hóa; tổ 
chức gần 40 đoàn doanh nghiệp (gồm hơn 900 đơn vị) đi 
tham quan học tập ở trong và ngoài nước; tổ chức 14 hội 
chợ triển lãm thương mại, 30 phiên chợ kích cầu hàng 
tiêu dùng, 55 phiên chợ hàng Việt thu hút hàng nghìn 
doanh nghiệp tham gia...

Để có được đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn 
mạnh cả về số lượng và chất lượng, trong những năm 
qua, tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng quan tâm đến công 
tác đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ doanh nhân của tỉnh 
là những người thực sự có năng lực, trình độ, có phẩm 
chất, đạo đức, có trách nhiệm với xã hội. Trong giai đoạn 
2011 - 2021, tỉnh đã tổ chức trên 400 khóa lớp đào tạo 
nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với sự 
tham gia của gần 16 nghìn lượt học viên; hơn 190 khóa 
tập huấn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 10 
nghìn chủ lao động là Tổng Giám đốc, Giám đốc và các 
cán bộ chuyên môn, quản lý doanh nghiệp; phối hợp với 
các trường đại học tổ chức 06 khóa đào tạo Kỹ năng quản 
lý doanh nghiệp (CEO) cho 205 Tổng Giám đốc, Giám đốc, 
Phó Giám đốc doanh nghiệp...

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, đường 
lối của Ðảng và Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 
nhiều chính sách, quy định nhằm khuyến khích phát 
triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Số lượng 
và quy mô của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 
đội ngũ doanh nhân đang không ngừng lớn mạnh, hoạt 
động kinh doanh ngày càng ổn định và hiệu quả, đóng 
góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao 
động và các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo 
của tỉnh. Đội ngũ doanh nhân Vĩnh Phúc đã phát huy tinh 
thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước 
nâng cao được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương 
hiệu doanh nghiệp và đang hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng.

Tổng hợp: Vân Ly

Gian hàng giới thiệu Vĩnh Phúc tại Hội chợ công nghệ 
sinh học tại tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc)

Chương trình đưa hàng tiêu dùng Việt Nam 
về nông thôn tại Vĩnh Phúc năm 2017. 

(Nguồn ảnh: Internet)
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1. Đối với chuyên gia nước 
ngoài nhập cảnh với mục đích 
phục vụ sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp (gồm chuyên gia 
kỹ thuật, nhà đầu tư, nhà quản 
lý doanh nghiệp, lao động tay 
nghề cao) có thời hạn làm việc 
lâu dài hoặc công tác trong thời 
gian ngắn, cần hoàn thiện các 
thủ tục, hồ sơ sau:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ nhập 
cảnh của doanh nghiệp;

- Danh sách người nước ngoài có 
nhu cầu ưu tiên nhập cảnh;

 (Lưu ý: mỗi chuyên gia nước 
ngoài chỉ đề xuất 01 cửa khẩu nhập 
cảnh);

- Bản sao có chứng thực giấy 
chứng nhận đầu tư (nếu có), giấy 
đăng ký kinh doanh của doanh 
nghiệp, tổ chức;

- Tài liệu giải trình về nơi tạm trú 
sau khi hết cách ly tập trung, lịch trình 
di chuyển, làm việc trong thời gian 
người nước ngoài ở lại tại Việt Nam;

- Văn bản cam kết của đơn vị mời, 
bảo lãnh chịu trách nhiệm đảm bảo 

an toàn phòng chống dịch Covid-19 
khi mời chuyên gia nước ngoài;

- Bản sao có chứng thực văn bản 
chấp thuận vị trí công việc sử dụng 
người lao động nước ngoài của cơ 
quan quản lý nhà nước (đối với các vị 
trí công việc phải thực hiện giải trình 
nhu cầu sử dụng);

- Văn bản cam kết số lượng, vị trí 
công việc đang sử dụng và đề nghị 
nhập cảnh không được lớn hơn số 
lượng, vị trí công việc đã được chấp 
thuận nhu cầu sử dụng lao động 
nước ngoài tại các văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội 
dung đề cập trong văn bản đề nghị 
và cam kết (nếu đã được cấp văn bản 
chấp thuận vị trí công việc sử dụng 
người lao động nước ngoài);

- Bản sao có chứng thực văn 
bằng, chứng chỉ, văn bản, giấy tờ 
chứng minh người nước ngoài là nhà 
quản lý, giám đốc điều hành, chuyên 
gia, lao động kỹ thuật của cơ quan, 
tổ chức tại nước ngoài (ngoại trừ các 
trường hợp đã được cơ quan chức 

năng tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy phép 
lao động, thẻ tạm trú);

Bản sao có chứng thực văn bản, 
tài liệu chứng minh người nước 
ngoài được cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp ở nước ngoài cử vào Việt 
Nam để xử lý sự cố, tình huống kỹ 
thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh 
làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ 
ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh 
mà các chuyên gia Việt Nam và các 
chuyên gia nước ngoài hiện đang ở 
Việt Nam không xử lý được (Riêng 
đối với trường hợp người nước ngoài 
vào làm việc dưới 03 tháng);

- Bản sao có chứng thực lý lịch tư 
pháp của người nước ngoài còn thời 
hạn (nếu của nước ngoài thì phải hợp 
pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng);

- Bản sao Giấy chứng nhận tiêm 
chủng hoặc Giấy xác nhận khỏi 
bệnh Covid-19 (nếu có) do cơ quan 
có thẩm quyền xác nhận cho người 
nhập cảnh theo đúng quy định;

- Bản sao hộ chiếu của người 
nước ngoài có thông tin cá nhân 
người nước ngoài.

Hướng dẫn giải quyết
cho người nước ngoài và thân nhân 
nhập cảnh vào tỉnh Vĩnh Phúc trong 

điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục nhập 
cảnh đối với người nước ngoài và thân nhân vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh ban hành văn bản số 
8216/UBND-KT4 ngày 17/9/2021 V/v Hướng dẫn giải quyết cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh 
và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể như sau: 
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2. Đối với người nước ngoài 
nhập cảnh để thăm thân hoặc 
do cơ quan, tổ chức mời đón 
gồm: Thân nhân của chuyên gia 
nước ngoài nhập cảnh làm việc 
trên địa bàn tỉnh; người nước 
ngoài nhập cảnh do cơ quan, tổ 
chức trên địa bàn tỉnh mời, đón, 
cần có:

- Văn bản của doanh nghiệp đề 
nghị hỗ trợ nhập cảnh các thân nhân 
của chuyên gia nước ngoài;

- Danh sách thân nhân chuyên 
gia nước ngoài nhập cảnh (mỗi thân 
nhân chuyên gia nước ngoài chỉ đề 
xuất 01 cửa khẩu nhập cảnh);

- Tài liệu giải trình về nơi tạm trú 
sau khi hết cách ly tập trung;

- Văn bản cam kết của đơn vị 
mời, bảo lãnh chịu trách nhiệm 
đảm bảo an toàn phòng chống dịch 
Covid-19 khi mời thân nhân chuyên 
gia nước ngoài;

- Bản sao (công chứng) hợp pháp 
hóa lãnh sự hợp lệ và bản dịch tiếng 
Việt Nam đối với các giấy tờ minh 

chứng mối quan hệ với chuyên gia 
(nếu là trường hợp thăm thân);

- Bản sao có chứng thực lý lịch tư 
pháp của người nước ngoài còn thời hạn;

- Bản sao (công chứng) hồ sơ 
pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức, 
đơn vị mời;

- Bản sao Giấy chứng nhận tiêm 
chủng hoặc Giấy xác nhận khỏi 
bệnh Covid-19 (nếu có) do cơ quan 
có thẩm quyền xác nhận cho người 
nhập cảnh theo đúng quy định;

- Bản sao hộ chiếu của người 
nước ngoài có thông tin cá nhân 
người nước ngoài.

3. Quy trình giải quyết được 
thực hiện theo các bước cụ thể:

 Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ 
chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp 
về cơ quan đầu mối. Đối với chuyên 
gia nước ngoài nhập cảnh với mục 
đích phục vụ sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp, doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp nộp hồ sơ 
về Ban Quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh; doanh nghiệp ngoài khu công 

nghiệp nộp hồ sơ về Sở Lao động, 
Thương binh & Xã hội. Đối với người 
nước ngoài nhập cảnh để thăm thân 
hoặc do được cơ quan, tổ chức mời 
đón nộp hồ sơ về Sở Ngoại vụ.

 Sau khi nhận hồ sơ, các cơ quan 
đầu mối sẽ thẩm định các trường 
hợp nhập cảnh, xác định rõ sự cần 
thiết, nhu cầu chính đáng của việc 
nhập cảnh của từng trường hợp 
nhập cảnh. Tổng hợp kết quả thẩm 
định và có văn bản gửi Công an tỉnh 
để phối hợp xác minh điều kiện nhập 
cảnh theo quy định của Luật Xuất, 
nhập cảnh. Thời gian thực hiện: 02 
ngày làm việc.

Trên cơ sở ý kiến tại văn bản 
phối hợp của các Sở, ngành gửi đến 
và kết quả tự thẩm định điều kiện 
nhập cảnh, Công an tỉnh sẽ có văn 
bản trả lời trong thời gian 02 ngày 
làm việc. Nếu đủ điều kiện, UBND 
tỉnh sẽ phê duyệt chấp thuận cho 
phép nhập cảnh.

Nguyễn Thơm
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1. For foreign experts 
who enter for the production 
and business of enterprises 
(including technical experts, 
investors, business managers, 
and high-skilled workers) in 
a long-term or short-term 
work period, it is necessary 
to complete the following 
procedures and documents:

- The written request for entry 
support of the enterprise;

- List of foreigners with prior 
entry needs

  (Note: each foreign expert only 
has one proposal);

- A certified copy of the 
investment certificate (if any), the 
business registration certificate of the 
enterprise or organization;

- Documents explaining the place 
of temporary residence after the 
end of concentrated isolation, the 
travel and work schedule during the 
foreigner's stay in Vietnam;

- A written commitment of the 
inviter or guarantor for ensuring 
the Covid-19 safety when inviting 

foreign experts;
- A copy certified by the State 

management agency about the 
written agreement on the position 
that needs to use foreign workers 
(for the positions that need to have 
explanations);

- A written commitment on the 
number and position of the work, that 
are in use and in the request for entry, 
must not be bigger than the number, 
position in the documents approved 
by the authority. The organization 
is responsible before law for the 

GUIDANCE ON THE ENTRY OF 
FOREIGNERS AND THEIR FAMILY IN THE 

CONTEXT OF COVID-19
In order to facilitate businesses, organizations and individuals in handling the entry procedures for 

foreigners and their relatives to Vinh Phuc province, the provincial People's Committee issued Document 
No. 8216/UBND-KT4 on 17/9/2021 as follows:



contents mentioned in the written 
request and commitment (if the 
written agreement on the position 
that needs to use foreign workers was 
issued);

- Certified copies of diploma, 
certificate, documents and papers 
proving that the foreigner is a 
manager, executive director, expert 
or technical worker of the foreign 
agency or organization (except for the 
cases that have been granted work 
permits and temporary residence 
cards by Vinh Phuc province);

- A certified copy of document(s) 
proving that the foreigner is sent 
to Viet Nam by an foreign agency, 
organization or enterprise to solve 
complicated technical, technological 
problems affecting or potentially 
affecting the production and business 
situation that Vietnamese experts 
and foreign experts currently in 
Vietnam cannot handle (Particularly 
for the foreigners working for less 
than 3 months);

- A certified copy of the foreigner's 
valid judicial records (if it's in foreign 
language, it must be done the 
consular legalization and notarized 
translation);

- A copy of the Vaccination 
Certificate or Covid-19 Recovery 
Certificate (if any) issued by the 
competent authority to the person 
entering the country in accordance 
with regulations;

- A copy of the foreigner's passport 
with his/ her personal information.

2. For foreigners who enter to 
visit their relatives or are invited 
by agencies/ organizations, 

including: Relatives of foreign 
experts who entry to work in 
the province; foreigners who 
are invited to enter the country 
by an agency or organization in 
the province must have:

- The enterprise's document 
requests to support for the entry of 
relatives of the foreign expert;

- The list of relatives of foreign 
experts (each relative of foreign 
experts only proposes 1 entry border 
gate);

- Document(s) explains the 
temporary residence after the end of 
concentrated isolation;

- The written commitment of the 
inviter or guarantor on ensuring the 
Covid-19 safety when inviting the 
relatives of foreign experts;

- A copy (notarized) of valid 
consular legalization and Vietnamese 
translation of documents proving the 
relationship with the expert (in case 
of visiting relatives);

- A certified copy of the foreigner's 
valid judicial record;

- A copy (notarized) of legal 
documents of the inviting enterprise, 
organization or unit;

- A copy of the Vaccination 
Certificate or Covid-19 Recovery 
Certificate (if any) issued by the 
competent authority to the person 
entering the country in accordance 
with regulations;

- A copy of the foreigner's passport 
with his/ her personal information.

3. The resolution process 
is carried out following the 
specific steps:

Enterprises, agencies and 
organizations prepare all documents 
and submit them to the focal point. 
For foreign experts who enter for the 
purpose of serving the enteprise’s 
production and business, the 
enterprise in industrial parks shall 
submit dossiers to the provincial 
Management Board of Industrial 
Parks; the enterprise outside the 
industrial zone shall submit dossiers 
to the Department of Labor, Invalids 
and Social Affairs. For foreigners who 
enter to visit relatives or are invited by 
agencies or organizations, they shall 
submit dossiers to the Department of 
Foreign Affairs.

After receiving the dossiers, 
the focal agencies will appraise the 
entry cases, clearly determine the 
necessity and legitimate needs of 
the entry of each case. Summarize 
the appraisal results and send a 
document to the provincial Public 
Security to coordinate in verifying 
entry conditions according to the 
provisions of the Immigration 
Law. Implementation time: 02 
working days.

Based on the ideas at the 
coordinated document sent by 
Departments and the results of self-
assessment of entry conditions, the 
provincial Public Security will have a 
written reply within 02 working days. 
If eligible, the provincial People's 
Committee will approve the entry 
permit.

Nguyen Thom
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