
1

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH VĨNH PHÚC CÓ CHUYẾN THĂM 
HỮU NGHỊ VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI HÀN QUỐC

Tin đối ngoại

Từ ngày 17/7 đến ngày 26/7/2013, 
đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc do 
Ông Nguyễn Thế Trường - Phó Bí 

thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có 
chuyến thăm hữu nghị và xúc tiến đầu tư tại 
Hàn Quốc.

Về xúc tiến đầu tư
Đoàn đã tổ chức 01 cuộc hội thảo tập 

trung tại thủ đô Seoul và làm việc trực tiếp 
với 06 nhà đầu tư (05 doanh nghiệp và 01 
Trường quốc tế) ở 04 tỉnh, thành phố Hàn 
Quốc, cụ thể:

Ngày 18/7/2013
Chiều ngày 18/7, đoàn công tác tỉnh Vĩnh 

Phúc đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam 
tại Hàn Quốc, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Hàn Quốc (KCCI) tổ chức hội thảo 
xúc tiến đầu tư tại Seoul. Hội thảo đã thu hút 
gần 60 doanh nghiệp Hàn Quốc có kế hoạch 
và dự định đầu tư ra nước ngoài đến tham dự.

Mở đầu hội thảo, đồng chí Trần Trọng 
Toàn - đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc đã 
phát biểu về cơ hội đầu tư kinh doanh của 
doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại 
hội thảo, Trưởng đoàn Vĩnh Phúc đã phát 
biểu chào mừng và giới thiệu về tình hình 
kinh tế - xã hội của tỉnh, về môi trường đầu 

tư và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Về 
phía các doanh nghiệp dự hội thảo cũng đã 
ra nhiều câu hỏi liên quan đến mối trường 
đầu tư, chính sách đầu tư, quỹ đất của tỉnh, 
giá thuê hạ tầng, nhà xưởng, vấn đề xử lý rác 
thải công nghiệp và sinh hoạt… và đã được 
Trưởng đoàn Vĩnh Phúc cùng các cơ quan 
của tỉnh trả lời, trao đổi trực tiếp.

Tại buổi hội thảo, đã có 5 nhà đầu tư Hàn 
Quốc đặc biệt quan tâm đến mối trường đầu tư 
của tỉnh Vĩnh Phúc để đầu tư dự án sản xuất 
phụ tùng ô tô, xe máy, máy photocopy, máy 
in; kinh doanh khách sạn và resort, tư vấn lập 
trình phần mềm máy tính. Các doanh nghiệp 
này bày tỏ sớm sang Việt Nam, đến Vĩnh 
Phúc khảo sát thực tế để quyết định đầu tư.

Ngày 19/7/2013
Đoàn công tác của tỉnh đến thăm và 

làm việc tại Tập đoàn G.O.Max, Công ty 
TNHH Heasung Optics Hàn Quốc và Công 
ty TNHH Sindoh. Đây là hoạt động thực hiện 
chủ trương đổi mới và nâng cao hiệu quả 
các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh 
Phúc: tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư để chủ 
động cung cấp thông tin về môi trường và 
chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, đồng thời 
lắng nghe nguyện vọng của nhà đầu tư, từ đó 
điều chỉnh các cơ chế, chính sách của tỉnh 
cho phù hợp.

Ngày 22 và 23/7/2013

Chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo trường 
Đai học Taekyeung

Ông Nguyễn Thế Trường tặng Giám đốc Công ty 
TNHH Heasung bức tranh lưu niệm
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Đoàn đã đến thăm và làm việc với Công 
ty Công nghiệp Shin Heung, Công ty điện tử 
Jahwa và Trường quốc tế Taekyeung.

Công ty Công nghiệp Shin Heung thành 
lập năm 1974, có trụ sở tại Cheong Ju, Chun-
gcheoungbuk, Hàn Quốc. Doanh thu năm 
2012 đạt 35,1 triệu USD, sản lượng 6.143 
sản phẩm, với 5 loại chính như máy sấy quay 
vòng, máy xát vỏ hạt… Các loại máy, thiết 
bị  mà Công ty sản xuất có chất lượng cao, 
được cả thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản chấp 
nhận. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Công 

ty, Trưởng đoàn công tác Vĩnh Phúc chúc 
mừng những kết quả mà Công ty đạt được 
trong thời gian qua, đề nghị Công ty nghiên 
cứu đầu tư dự án sản xuất máy, thiết bị bảo 
quản nông sản sau thu hoạch tại Vĩnh Phúc, 
Việt Nam.

Công ty điện tử Jahwa được thành lập từ 
năm 1981, có trụ sở chính tại Cheong Won-
gun, tỉnh Chungcheoungbuk, Hàn Quốc. 
Công ty chuyên sản xuất chất bán dẫn và các 
thiết bị, linh kiện điện tử và máy in laser. Từ 
khi thành lập đến nay, Công ty không ngừng 
phát triển lớn mạnh. Ở Vĩnh Phúc, Việt Nam, 
từ năm 2007, Công ty đã đầu tư dự án sản 
xuất modul, camera điện thoại cho hãng điện 
tử Samsung (Công ty TNHH Jahwa Vina). 
Được đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh 
Phúc - nơi có cơ sở sản xuất thứ 5 tại nước 
ngoài của Công ty đến thăm và làm việc tại 
Công ty mẹ ở Hàn Quốc, Ông Chủ tịch Công 
ty điện tử Jahwa tỏ ra xúc động trước sự 

quan tâm đặc biệt này đối với doanh nghiệp. 
Trưởng đoàn Vĩnh Phúc phát biểu cảm ơn 
Công ty đã đầu tư hiệu quả tại Vĩnh Phúc, 
đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.

Trường quốc tế Taekyeung thành lập vào 
tháng 10/1992, trụ sở đóng tại tỉnh Gyeo-
ngbuk, Hàn Quốc. Tháng 10/2012 và tháng 
01/2013 Trường đã cử 02 đoàn công tác do 
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng làm trưởng 
đoàn sang Vĩnh Phúc khảo sát thực tế để đầu 
tư dự án Trường quốc tế đào tạo nghề, tổng 
vốn đầu tư 100 triệu USD, tổng số học sinh 
20.000 người.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng 
thành, đến nay Trường đã có đội ngũ cán 
bộ, giảng viên khá hùng hậu, cơ sở vật chất 
khang trang, hiện đại, không chỉ thu hút học 
sinh Hàn Quốc mà còn thu hút học sinh hơn 
10 quốc gia theo học tại Trường. 

Đến thăm và làm việc với Trường, Đoàn 
công tác Vĩnh Phúc được Tiến sĩ Kim, Eun-
Sub - Chủ tịch Trường nhiệt tình dẫn đi thăm 
và giới thiệu các cơ sở dạy và học, cơ sở sản 
xuất thuộc Trường; Tiến sĩ Kim, Eun-Sub 
cho biết sẽ cử nhóm công tác sang Vĩnh Phúc 
tiếp tục làm công tác chuẩn bị đầu tư dự án 
Trường quốc tế, đào tạo một số ngành, lĩnh 
vực mà Việt Nam, Vĩnh Phúc đang cần. 

Về thăm hữu nghị Chungcheongbuk
Buổi chiều ngày 21/7, đoàn công tác của 

tỉnh đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Chun-
gcheongbuk. Ngày 22/7, diễn ra các hoạt 
động hữu tác hữu nghị của Đoàn công tác 
Vĩnh Phúc tại tỉnh Chungcheongbuk. Đoàn 
đã được Chủ tịch HĐND - ông Kim Kwang-
Soo, Tỉnh trưởng - Ông Lee Si-Jong cùng đại 
diện các cơ quan trực thuộc HĐND và chính 
quyền tỉnh Chungcheongbuk đón tiếp trọng 
thị, thân tình.

Tại các buổi tọa đàm, hai bên đều nhất 
trí cho rằng, tuy thời gian qua, Vĩnh Phúc 
và Chungcheongbuk đã có nhiều hoạt động 
thiết thực, hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ 
cùng nhau phát triển nhưng vẫn chưa xứng 
tầm với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Từ 
thực tiễn mối quan hệ giữa hai tỉnh trong thời 
gian qua, Trưởng đoàn Vĩnh Phúc - đồng chí 

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty điện 
tử Jahwa và 6 học sinh Vĩnh Phúc được Công ty 

TNHH Jahwa Vina cử sang học tiếng Hàn
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Nguyễn Thế Trường đã đề xuất 4 nội dung 
hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới là: (1) 
Tăng cường trao đổi các đoàn chia sẻ chuyên 
môn về công tác hội đồng và công tác quản 
lý nhà nước; (2) Chungcheongbuk chuyển 
giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao - công nghệ sinh học cho Vĩnh 
Phúc; (3) Chungcheongbuk tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp của tỉnh sang Vĩnh Phúc đầu tư 
các ngành, lĩnh vực mà Vĩnh Phúc đang cần, 
trong đó đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
máy nông nghiệp, máy bảo quản và chế biến 
nông sản sau thu hoạch; (4) Chungcheong-
buk tiếp nhận lao động của Vĩnh Phúc sang 
Chungcheongbuk làm việc và hai tỉnh giúp 
nhau đào tạo tiếng Việt và tiếng Hàn cho 
cán bộ quản lý ở mỗi tỉnh. Chủ tịch HĐND 
và Tỉnh trưởng Chungcheongbuk đều đồng 
tình về các nội dung hợp tác mà Trưởng đoàn 

Vĩnh Phúc nêu, đồng thời nhấn mạnh thêm 
hợp tác về phát triển nông nghiệp, những 
điều kiện để cơ giới hóa trong sản xuất nông 
nghiệp, môi trường đầu tư ở Vĩnh Phúc cần 
tiếp tục cải thiện để thu hút các nhà đầu tư 
Hàn Quốc đến Vĩnh Phúc. Tại buổi làm việc, 
đã diễn ra lễ ký kết giao nhận 02 máy sấy bảo 
quản và sơ chế nông sản sau thu hoạch của 
tỉnh Chungcheongbuk tặng tỉnh Vĩnh Phúc, 
02 máy này sẽ được lắp đặt tại Vĩnh Phúc 
vào tháng 10/2013.

Qua chuyến thăm và làm việc này, đã để 
lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho Đoàn công 
tác Vĩnh Phúc và mở ra giai đoạn phát triển 
mới trong quan hệ phát triển giữa Vĩnh Phúc 
với tỉnh Chungcheongbuk nói riêng và Vĩnh 
Phúc với các doanh nghiệp, địa phương Hàn 
Quốc nói chung./.

Tổng hợp: Thu Hiền 

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỐI 
NGOẠI TẠI VĨNH PHÚC

Sáng 12/8/2013, Sở Ngoại vụ phối 
hợp với Văn phòng Bộ Ngoại 
giao tổ chức Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ công tác đối ngoại năm 2013. 
Tham dự Hội nghị về phía Bộ Ngoại giao 
có đồng chí Lê Đình Tĩnh - Phó Viện trưởng 
Viện nghiên cứu chiến lược, đồng chí Trần 
Dũng - đại diện Cục Lễ tân Nhà nước. Về 

phía tỉnh có đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám 
đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Thường trực 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng gần 
100 học viên là lãnh đạo, cán bộ của các sở, 
ban, ngành, huyện, thành thị trực tiếp làm 
công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe 
đồng chí Lê Đình Tĩnh và đồng chí Trần 
Dũng truyền đạt những thông tin về tình hình 
thế giới, đường lối đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta, các nội dung kiến thức về công 
tác lễ tân ngoại giao. Thông qua Hội nghị 
này giúp cho học viên có sự trao đổi, thảo 
luận hết sức cụ thể trong những tình huống 
cụ thể, cập nhật thêm thông tin, bổ sung kiến 
thức về công tác đối ngoại. Trên cơ sở đó 
góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và xây 
dựng đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại vụ 
địa phương chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của công tác đối ngoại trong 
giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Thu Hiền

 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại
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HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC 
ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

Sáng 24/7/2013, Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ 
chức hội nghị tập huấn kỹ năng 

cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân 
trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng 
chí lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam. Về phía tỉnh có đồng chí Đào 

Xuân Hiền, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ 
tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng 
gần 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên 
trách làm công tác đối ngoại tại các sở, ban, 
ngành, các hội, đoàn thể trong tỉnh.

Tại hội nghị, các giảng viên đã truyền đạt 
lại những thông tin về tình hình thế giới cũng 
như những chính sách đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta; những bài học hữu ích về các 
kỹ năng cơ bản tổ chức và tham gia các hoạt 
động đối ngoại nhân dân, về thành lập và 
phát triển các tổ chức thành viên. Thông qua 
hội nghị, sẽ giúp cho các đồng chí học viên 
triển khai tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại 
nhân dân của tỉnh nhà trong thời gian tới, góp 
phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị được giao với công tác đối ngoại 
nhân dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh nhà.

Tin, ảnh: Thu Hiền

ĐOÀN LIÊN HIỆP CỰU CHIẾN BINH TỈNH LUÔNG-NẬM-THÀ 
NƯỚC CHDCND LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI CỰU CHIẾN BINH

 TỈNH VĨNH PHÚC

Sáng 29/7/2013 đoàn Liên hiệp Cựu 
chiến binh tỉnh Luông-nậm-thà 
nước CHDCND Lào do đồng chí 

Chừa Ượi Mạ Ny Hắc – Chủ tịch Liên hiệp 
Cựu chiến binh tỉnh làm Trưởng đoàn sang 
thăm và làm việc với Hội cựu chiến binh 
(CCB) tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với 
đoàn đồng chí Nguyễn Quyết – Chủ tịch Hội 
CCB tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo một số 
sở, ngành trong tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Quyết 

giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế - xã 
hội của tỉnh từ khi tái lập (năm 1997) tới nay. 
Đồng thời, giới thiệu về tình hình hoạt động, 
chức năng, nhiệm vụ của Hội như: tham mưu 
giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, 
đoàn kết vận động CCB thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị - xã hội của địa phương và của 
Hội; bồi dưỡng, động viên CCB tiếp tục rèn 
luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, 
đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết góp 
phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, 
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chế độ XHCN; tham gia thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở, tổ chức chăm lo và giúp 
đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm 
nghèo; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, 
tương trợ nhau trong cuộc sống; bảo vệ 
những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của 
CCB, kiến nghị với Đảng và Nhà nước trong 
xây dựng và thực hiện những chính sách đối 
với CCB, góp phần tích cực vào việc giáo 
dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng. Về cơ cấu tổ chức, Hội 
CCB tỉnh có 04 Ban chuyên môn giúp việc 
cho Hội, gồm: Văn phòng, Ban Tuyên giáo, 
Ban Tổ chức – Chính sách, Ban Kinh tế - Đời 
sống với tổng số hơn 10 đồng chí và 09 Hội 
CCB ở các huyện với tổng số 37 đồng chí; 
137 Hội CCB cấp xã, 1484 các Chi hội ở cấp 
thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cho Liên hiệp CCB tỉnh Luông-
nậm-thà, đồng chí Chừa Ượi Mạ Ny Hắc đã 
cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các đồng 
chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc dành 
cho đoàn, đồng thời đồng chí cũng giới thiệu 
với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của 
tỉnh Luông-nậm-thà và tình hình hoạt động, 
cơ cấu tổ chức của Liên hiệp CCB tỉnh 
Luông-nậm-thà. Liên hiệp được thành lập từ 
ngày 24/4/2003 với tổng số 2073 đồng chí 
trong đó có 82 đồng chí là nữ, có 211 đồng 

chí nghỉ hưu được hưởng chế độ, 361 đồng 
chí được hỗ trợ, còn lại là các đồng chí chưa 
được hưởng trợ cấp gì. Về cơ cấu tổ chức, 
Liên hiệp tỉnh 13 đồng chí và cấp huyện có 
5 đồng chí trong đó có 03 đồng chí biên chế. 
Về hoạt động của Liên hiệp tuân thủ và thực 
hiện theo chủ trương đường lối chính sách 
của Đảng nhân dân cách mạng Lào.     

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn 
Quyết - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc 
đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của 
đoàn tại Vĩnh Phúc; về cơ bản hoạt động của 
Hội CCB hai tỉnh có nhiều điểm tương đồng. 
Đồng chí cho biết thêm, hiện nay Hội CCB 
tỉnh Vĩnh Phúc cũng phối hợp với Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tích 
cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân 
dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hoạt 
động đoàn kết, hữu nghị với các địa phương 

của nước CHDCND Lào nhằm gìn giữ, vun 
đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, 
Lào – Việt Nam như lãnh đạo hai nước đã 
dày công vun đắp.

Nhân dịp này, đồng chí Chừa Ượi Mạ Ny 
Hắc trân trọng mời Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc 
sang thăm và làm việc với Liên hiệp CCB 
tỉnh Luông-nậm-thà vào thới gian tới.

Tin, ảnh: Danh Tiến. 

Đoàn Liên hiệp Cựu chiến binh tỉnh Luông-nậm-thà

Đoàn Liên hiệp Cựu chiến binh tỉnh Luông-nậm-thà
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Tin đối ngoại

SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC: GIAO LƯU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG 
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nhân dịp 
chuẩn bị 
kỷ niệm 68 

năm Cách mạng tháng Tám 
thành công và Quốc khánh 
2/9, tiến tới kỷ niệm 68 
năm ngày thành lập ngành 
Ngoại giao Việt Nam 
(28/8/1945-28/8/2013), 
sáng 16/8/2013 Sở Ngoại 
vụ Vĩnh Phúc đã tổ chức 
buổi giao lưu học tập và 
làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, 
công chức viên chức và lao động trong Sở.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính 
yêu của dân tộc ta đã hiến dâng cả tình 
cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 
Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng 
và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu 
mực, cao đẹp để mỗi người Việt Nam học 
tập và noi theo. Thực hiện Cuộc vận động 
“học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” theo Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng đã đề ra, tập thể lãnh đạo, cán 
bộ Sở Ngoại vụ đã không ngừng tích cực 
học tập, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, 
về chuyên môn nghiệp vụ theo tấm gương 

của Người. Tại buổi giao lưu này, toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức và lao 
động trong Sở được tham gia bốc thăm 
phiếu trình bày các tiết mục văn nghệ, kể 
chuyện, đọc thơ về tấm gương của Người 
và liên hệ đến những nỗ lực, rèn luyện 
của bản thân. Buổi giao lưu đã góp phần 
nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ trong 
Sở đồng thời thiết thực đẩy mạnh phong 
trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi 
cán bộ trong công việc cũng như trong 
cuộc sống hằng ngày.

Tin, ảnh: Thu Hiền

 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại
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Việt Nam 
và Nhật 
B ả n 

chính thức thiết lập 
quan hệ ngoại giao 
ngày 21/9/1973. 
Trải qua 40 năm 
xây dựng và vun 
đắp, Việt Nam và 
Nhật Bản đã vượt 
qua rất nhiều khó 
khăn thử thách, 

từng bước đưa quan hệ giữa hai nước 
phát triển vững chắc, sâu rộng trên tất cả 
các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh 
tế, đầu tư, thương mại, khoa học công 
nghệ, thể thao, văn hóa, giáo dục…

Cùng với mối quan hệ hợp tác giữa 
hai Chính phủ được nâng lên thành quan 
hệ đối tác chiến lược; trong những năm 
qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 
đã tích cực, chủ động mở rộng mối quan 
hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức, địa 
phương của Nhật Bản. Theo thời gian, 
mối quan hệ giữa Vĩnh Phúc với Nhật 
Bản ngày càng mở rộng và được củng cố, 
phát triển trên tất cả các lĩnh vực thông 
qua các hoạt động sôi nổi như: hoạt động 
trao đổi đoàn, xúc tiến thu hút đầu tư, 
giao lưu văn hóa, hợp tác lao động, giáo 
dục đào tạo… 

Về chính trị, hàng năm hai bên đã tổ 
chức nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn 
lãnh đạo các cấp trong các chuyến thăm 
hữu nghị và làm việc, hợp tác ở nhiều 
lĩnh vực. Vĩnh Phúc đã vinh dự được đón 
tiếp nhiều đoàn lãnh đạo của Nhật Bản 
tới thăm và làm việc tại tỉnh như: đoàn 
Bộ Ngoại giao Nhật Bản và tổ chức NPO 
MizoKuforrum (2/2011), đoàn Đại sứ 
quán do ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn 
(6/2011), Bộ đất đai hạ tầng giao thông 
và du lịch Nhật Bản (6/2012), đoàn công 
tác tỉnh Akita (5/2013), Hiệp hội thúc đẩy 
quản lý khu vực Nhật Bản (6/2013)… và 
nhiều đoàn cán bộ của Nhật Bản sang 
làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh 
Phúc. Đồng thời, tỉnh cũng cử nhiều đoàn 
sang thăm hữu nghị, công tác, học tập kinh 
nghiệm, xúc tiến kêu gọi hợp tác đầu tư 
tại Nhật Bản như: đoàn công tác do đồng 
chí Trịnh Đình Dũng – nguyên Bí thư 
Tỉnh ủy dẫn đầu (9/2009), đoàn xúc tiến 
đầu tư do đồng chí Phùng Quang Hùng – 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
làm trưởng đoàn (5/2012), đoàn do đồng 
chí Nguyễn Thế Trường – Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu (9/2012), 
đoàn công tác do đồng chí Đặng Quang 
Hồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam 

VĨNH PHÚC, TIỀM NĂNG THÚC ĐẨY QUAN 
HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Đào Xuân Hiền
Giám đốc Sở Ngoại vụ

Ông Phùng Quang Hùng 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy
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– Kansai lần thứ 6 tại Osaka (12/2012), 
đoàn công tác do đồng chí Dương Thị 
Tuyến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm 
trưởng đoàn (5/2013),… Thông qua các 
cuộc viếng thăm, hai bên đã cùng nhau 
trao đổi những thông tin, đi đến những 
hoạt động hữu nghị, hợp tác vì một sự 
phát triển chung giữa hai bên.

Về kinh tế: trong lĩnh vực thu hút đầu 
tư nước ngoài, ngay từ khi tái lập tỉnh 
(1997), Vĩnh Phúc đã chú trọng triển 
khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, giới 
thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm 
kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh. 
Ban đầu, tỉnh chỉ có 14 dự án đầu tư FDI 
được cấp giấy phép với số vốn đăng ký là 
303 triệu USD thì đến tháng 6/2013 toàn 
tỉnh hiện có 125 dự án với số vốn đầu tư 
là 2.681,6 triệu USD. Với các giải pháp 
tích cực, chủ động, tạo lập môi trường 
đầu tư hấp dẫn, Vĩnh Phúc đã trở thành 
điểm sáng trong thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, đặc biệt là đối với các doanh 
nghiệp đến từ Nhật Bản. Hiện trên toàn 
tỉnh có 19 dự án đầu tư của Nhật Bản 
với tổng vốn 674 triệu USD, đứng thứ 
hai trong số các nước, vùng lãnh thổ có 
vốn đầu tư tại tỉnh. Số lượng các doanh 
nghiệp Nhật Bản ngày càng tăng và hoạt 
động hiệu quả như Toyota, Honda, Nis-
sin, Exedy… Các doanh nghiệp này chủ 
yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất 
và lắp ráp ô tô, xe máy; linh kiện điện 
tử, gia công cơ khí, đồ điện dân dụng… 
Hàng năm, các doanh nghiệp Nhật Bản 
đóng góp không nhỏ vào ngân sách của 
tỉnh, góp phần thúc đẩy quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống 
của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc còn đẩy mạnh 
công tác vận động các chương trình dự án 
ODA Nhật Bản. Hiện nay trên địa bàn tỉnh 
có 02 dự án sử dụng vốn vay ODA của 
Chính phủ Nhật Bản gồm: Dự án JBIC 
tín dụng chuyên ngành JICA-SPL V gồm 
03 dự án thành phần (hệ thống thủy lợi 
Đôn Nhân, đường Thiện Kế - Trung Mỹ 
- Đập Thanh Lanh, hệ thống cấp nước thị 
trấn Vĩnh Tường) và Dự án cải thiện môi 
trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng 
nguồn vốn ODA – JIBC Nhật Bản.

Về hợp tác lao động, Nhật Bản là thị 
trường tiềm năng cho lao động Việt Nam 
nói chung, lao động Vĩnh Phúc nói riêng. 
Các nhà đầu tư Nhật Bản chọn Vĩnh Phúc 
là địa điểm đầu tư vì tỉnh có nhiều lợi thế, 
đặc biệt về nguồn nhân lực. Đến Vĩnh 
Phúc, các doanh nghiệp Nhật Bản đã góp 
phần giải quyết việc làm cho khối lượng 
lớn người lao động tại tỉnh, chỉ tính riêng 
Công ty Honda Việt Nam đã tạo việc làm 
và thu nhập ổn định cho gần 10 nghìn lao 
động tại nhà máy và hàng chục nghìn lao 
động tại các công ty vệ tinh, hệ thống cửa 
hàng ủy quyền; Công ty Toyota Việt Nam 
giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 2 000 
lao động. Ngoài ra, tỉnh còn liên kết, đưa 
lao động sang thị trường Nhật Bản. Gần 
đây,  trong chuyến công tác tại Nhật Bản 
(5/3013), đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng 
chí Dương Thị Tuyến dẫn đầu đã trao 
đổi thông tin, làm việc với bốn nghiệp 
đoàn cung cấp nguồn nhân lực cho các 
doanh nghiệp Nhật Bản, Trung tâm trao 
đổi nguồn nhân lực JVSEC (thuộc Văn 
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phòng Chính phủ Nhật Bản) và chính 
quyền tỉnh Gifu nhằm gúp các doanh 
nghiệp hiểu rõ về nguồn lao động, chính 
sách đào tạo nhân lực và giải quyết việc 
làm của tỉnh. Các đối tác Nhật Bản cam 
kết sẽ sang Vĩnh Phúc tuyển lao động, dự 
kiến giai đoạn 2013-2014 tuyển từ 800 – 
1000 lao động.

Về văn hóa, song song với các hoạt 
động về chính trị, kinh tế; văn hóa là một 
trong những lĩnh vực được tỉnh chú trọng 
nhằm tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau, góp 
phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 
hai bên. Tháng 12/2011, tỉnh đã phối 
hợp với Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị 
Nhật Bản - Việt Nam (JVPF), đoàn văn 
hóa nghệ thuật tỉnh Nagano – Nhật Bản 
tổ chức chương trình biểu diễn giao lưu 
văn hóa hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản 
tại Vĩnh Phúc. Tại buổi giao lưu, các bạn 
Nhật Bản đã mang đến cho các bạn Vĩnh 
Phúc những trải nghiệm thú vị về văn hóa 
sứ xở hoa anh đào thông qua các tiết mục 
biểu diễn đàn Koto, trình diễn trang phục 
Kimono… Nhân dịp này, Vĩnh Phúc cũng 
đã giới thiệu về trang phục áo dài, nón 
lá và những tiết mục văn nghệ đặc sắc 
mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Năm 
2013 là năm được Chính phủ hai nước 
chọn là Năm hữu nghị Việt Nam – Nhật 
Bản, nhân dịp này tỉnh đã có kế hoạch tổ 
chức nhiều chương trình hưởng ứng 40 
năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
giữa hai nước (21/9/1973-21/9/2013), 
trong đó phải kể đến hoạt động trồng 
hoa anh đào tại thị trấn Tam Đảo do các 
bạn Nhật Bản mang đến. Mới đây nhất 
là đoàn Chuyên gia của viện nghiên cứu, 

bảo tồn di sản Quốc gia Tokyo, Nhật Bản 
đã có chuyến thăm và nghiên cứu một số 
di vật thời Trần hiện đang lưu giữ tại bảo 
tàng tỉnh Vĩnh Phúc. Điều đó khẳng định, 
văn hóa chính là nhịp cầu nối lại gần hơn 
mối quan hệ hữu nghị giữa Vĩnh Phúc với 
các địa phương Nhật Bản.

Có thể nói, các hoạt động trong lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hóa chính là 
những minh chứng cho mối quan hệ tốt 
đẹp giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các doanh 
nghiệp, các tổ chức, các địa phương của 
Nhật Bản. Trong bối cảnh hội nhập của 
nền kinh tế thế giới hiện nay, để mối quan 
hệ này tiếp tục phát triển theo cả chiều 
sâu lẫn chiều rộng và mang lại hiệu quả 
thiết thực, Vĩnh Phúc và Nhật Bản sẽ tiếp 
tục tăng cường triển khai các hoạt động 
hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực để 
phát huy có hiệu quả mối quan hệ hữu 
nghị hợp tác, cùng nhau  xây dựng, phát 
triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, 
Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, 
môi trường đầu tư thông thoáng, chính 
sách đầu tư ưu đãi để các nhà đầu tư nói 
chung, các doanh nghiệp Nhật Bản nói 
riêng đến với Vĩnh Phúc. Bằng những 
hoạt động thiết thực trong hợp tác đầu 
tư, sự nỗ lực của hai bên, chắc chắn rằng 
trong những năm tiếp theo mối quan hệ 
hợp tác – hữu nghị giữa Vĩnh Phúc với 
Nhật Bản sẽ được gìn giữ và tiếp tục phát 
triển ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh 
vực góp phần thúc đẩy mối quan hệ chiến 
lược Việt Nam – Nhật Bản nói chung./.
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Kỷ niệm 68 năm ngành Ngoại giao Việt Nam

Cách đây 68 năm cùng với việc 
tuyên bố thành lập Chính phủ 
Lâm thời Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà, nền Ngoại giao của Việt Nam 
chính thức ra đời ngày 28/8/1945. Sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân Việt Nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tôi luyện nền Ngoại 
giao Việt Nam trở thành nền Ngoại giao cách 
mạng và hiện đại. 68 năm qua cùng với toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân, ngành Ngoại 
giao đã góp phần vào những thành tựu vĩ đại 
của cả dân tộc. Dù phải đương đầu với vô 
vàn thử thách khi vận mệnh đất nước như 
ngàn cân treo sợi tóc hay trong quá trình tái 
thiết, xây dựng và phát triển đất nước nhưng 
Ngoại giao Việt Nam vẫn luôn vững vàng và 
không ngừng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nền Ngoại giao mới của nước ta 
đã nhanh chóng trở thành một binh chủng 
hợp thành có ý nghĩa chiến lược của cách 
mạng Việt Nam. Nền Ngoại giao đã trưởng 
thành cùng với những bước đi của sự nghiệp 
cách mạng, chủ động và sáng tạo, nêu cao 
chính nghĩa, làm cầu nối dân tộc với thời đại, 
Việt Nam với thế giới. Nhờ đó, ngành Ngoại 
giao đã góp phần đắc lực vào việc tạo nên 
phong trào thế giới rộng khắp ủng hộ Việt 
Nam. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
có được sức mạnh vô địch là nhờ kết hợp 
được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại. Các hoạt động Ngoại giao đầy sáng tạo 
trong thời kỳ 1945-1946; trong cuộc kháng 
chiến trường kỳ lần thứ nhất dẫn tới Hiệp 
định Giơ- ne-vơ 1954; trong cuộc chiến tra-
nh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước 

dẫn tới Hiệp định Pa-ri 1973 là những dấu 
mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành 
của ngành Ngoại giao, góp phần đưa đến 
ngày toàn thắng 30/4/1975, Việt Nam được 
hoàn toàn độc lập, Tổ quốc được thống nhất. 
Từ sau 1975, trong các hoàn cảnh khác nhau 
trên thế giới và khu vực, và trong mọi thời 
kỳ của đất nước, Ngoại giao Việt Nam vẫn 
là một lực lượng chủ động và tích cực góp 
phần quan trọng cho công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phối 
hợp chặt chẽ với các ngành, đặc biệt là kinh 
tế, an ninh, quốc phòng, Ngoại giao Việt 
Nam đã tham gia hiệu quả vào việc phá vỡ 
thế bao vây cấm vận, góp sức bình thường 
hóa quan hệ quốc tế phức tạp, mở rộng giao 

lưu hữu nghị, hỗ trợ đắc lực cho việc đảm 
bảo sự ổn định chính trị, tranh thủ và phát 
huy mọi nguồn lực để thực hiện thành công 
đường lối đổi mới. Ngày nay, Việt Nam đã 
có quan hệ Ngoại giao với 167 nước; quan 
hệ kinh tế, thương mại và hợp tác đầu tư với 
gần 165 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt 
là có quan hệ hữu nghị với tất cả các nước 
láng giềng, các nước lớn và các tổ chức quốc 
tế, các tổ chức phi chính phủ. Việt Nam là 
thành viên tích cực của Liên hợp quốc, của 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á và của 
nhiều tổ chức quốc tế và khu vực. Chúng ta 
tự hào về vai trò và ảnh hưởng quốc tế ngày 
càng rộng rãi của đất nước ta, dân tộc ta. Để 
có được những thành quả này còn nhờ tới sự 
ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân 
các nước bạn bè truyền thống, các nước láng 
giềng, các tổ chức và phong trào quốc tế ủng 
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hộ Việt Nam, bạn bè quốc tế đã giành cho 
nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ tinh thần và 
vật chất to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc và tái thiết đất nước.

Nhiệm vụ bao trùm công tác đối ngoại 
trong thời gian tới là giữ vững hoà bình, ổn 
định cho đất nước, mở rộng quan hệ hữu 
nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận 
lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. Với chính sách đối 
ngoại rộng mở, Việt Nam muốn là bạn với 
tất cả các nước, góp phần tích cực vào cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải 
nhằm phục vụ chiến lược phát triển kinh 
tế, từng bước đổi mới cơ cấu sản xuất, đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, tạo điều 

kiện cho nền kinh tế nước ta phát triển nhanh 
chóng và bền vững. Việt Nam chủ trương 
mở rộng quan hệ đối ngoại về tất cả các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, 
văn hoá, giáo dục, y tế… Việt Nam đã và 
đang xây dựng một nền Ngoại giao tôn trọng 
triệt để các nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, cùng có 
lợi, bảo vệ và phát triển kinh tế, tài nguyên, 
môi trường và an ninh quốc gia, gìn giữ và 
phát huy truyền thống và bản sắc tốt của mọi 
quốc gia - dân tộc trên thế giới. Ngoại giao 
phải đóng vai trò chủ lực, vững vàng trong 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất 
nước, tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế của đất 
nước, đồng thời khai thác tác dụng của vị thế 
ấy sao cho có lợi nhất cho đất nước./.

Tổng hợp: Ngọc Vân

JICA – DẤU ẤN ĐẶC BIỆT TRÊN QUÊ HƯƠNG VĨNH PHÚC

JICA là cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật 
Bản (The Japan International Coop-
eration Agency) với chức năng chính 

là thực hiện triển khai viện trợ phát triển 
chính thức ODA của Nhật Bản cho các dự án 
hợp tác mang tính kỹ thuật. Được thành lập 
từ năm 1974, mục tiêu của JICA là đóng góp 
vào việc xây dựng kinh tế - xã hội và tái thiết 
các nước đang phát triển. JICA hiện có đại 
diện tại hơn 100 nước trên thế giới và đang 
mở rộng hoạt động tại hơn 160 quốc gia và 
vùng lãnh thổ. 

Các lĩnh vực hỗ trợ của JICA tại Việt 
Nam trong những năm gần đây tập trung 
vào 3 lĩnh vực ưu tiên chính. Thứ nhất là 
khuyến khích tăng trưởng với các mục tiêu 

quan trọng bao gồm khích lệ bộ phận tư 
nhân, trong đó có các công ty có vốn nước 
ngoài, góp phần xây dựng cơ chế và chính 
sách thích hợp cũng như xây dựng nền tảng 
cho các hoạt động kinh tế (cơ sở hạ tầng kinh 
tế và phát triển nguồn nhân lực). Để đạt được 
các mục tiêu đã đề ra, JICA hướng viện trợ 
vào lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư, 
khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
và bộ phận tư nhân; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 
tầng giao thông, điện và công nghệ thông tin; 
phát triển nguồn nhân lực, cải cách kinh tế. 
Thứ 2 là cải thiện điều kiện sống và xã hội: 
các thách thức trong lĩnh vực này thường gắn 
liền với vấn đề đói nghèo, thể hiện qua sự 
thiếu thốn các nhu cầu cơ bản của đời sống 
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con người. Để giải quyết vấn đề an ninh con 
người cũng như giảm nghèo, JICA đặc biệt 
chú ý đến giáo dục, y tế, phát triển nông 
nghiệp và nông thôn, môi trường. Thứ 3 là 
xây dựng cơ chế: tức là cơ cấu lại nền tảng 
kinh tế và xã hội không chỉ giúp đạt được các 
mục tiêu tăng trưởng mà còn góp phần vượt 
qua các thách thức về môi trường sống và 
các điều kiện xã hội. 

Theo quan điểm của JICA, sự phát triển 
không tương xứng của hệ thống giao thông 
vận tải làm trì trệ bước phát triển của nền 
kinh tế và cũng được coi như là một nguyên 
nhân của nghèo khổ. Vì vậy, phát triển hệ 
thống giao thông vận tải là một trong những 
ưu tiên hàng đầu của JICA trong các dự án 
được thực hiện tại Việt Nam trong đó có tỉnh 

Vĩnh Phúc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 
dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ 
Nhật Bản gồm: Dự án JBIC tín dụng chuyên 
ngành JICA-SPL V theo hiệp định vay 
VNXIII-8 gồm 03 dự án thành phần đó là Hệ 
thống thuỷ lợi Đôn Nhân; Đường Thiện Kế - 
Trung Mỹ - Đập Thanh Lanh; Hệ thống cấp 
nước thị trấn Vĩnh Tường) với tổng mức đầu 
tư là 54,39 tỷ đồng trong đó vốn JICA hỗ trợ 
là 33,275 tỷ đồng. Hiện nay dự án đã hoàn 
thành đưa vào sử dụng, giải ngân vốn JICA 
được 31,985 tỷ đồng và Dự án Cải thiện môi 
trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng nguồn 

vốn ODA - JIBC Nhật Bản theo Hiệp định 
vay vốn ODA ưu đãi tài khoá 2006 (VNX-
IV-5) vào ngày 30/3/2007. Tổng số khoản 
vay dành cho dự án là 11,718 tỷ Yên tương 
đương 110 triệu USD để thực hiện dự án Cải 
thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc bao 
gồm 06 dự án hợp phần là Đường trục trung 
tâm đô thị mới Mê Linh; Mở rộng hệ thống 
Cấp nước Vĩnh Yên; Thoát nước và xử lý 
nước thải thành phố Vĩnh Yên; Cải tạo lưới 
điện trung áp thành phố Vĩnh Yên; Cải tạo 
lưới điện trung áp thị xã Phúc Yên và Hợp 
phần xúc tiến, hỗ trợ nhà đầu tư FDI vào 
tỉnh. Hiện nay dự án đang triển khai thi công. 
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Trong các hợp phần nói trên, đường trục 
trung tâm khu đô thị mới Mê Linh là một 
dự án quan trọng. Đường có chiều dài toàn 
tuyến 14,955 km, đi qua địa phận Vĩnh Phúc 
gần 3 km và địa phận Hà Nội 12 km, điểm 
đầu giao với Quốc lộ 2, điểm cuối giao với 
đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài. 
Khi hoàn thành, đường trục trung tâm khu đô 
thị mới Mê Linh sẽ rút ngắn thời gian đi lại 
của các nhà đầu tư từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc, 
nối liền hệ thống các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp của tỉnh, góp phần cải thiện môi 
trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Hơn thế, trục 

đường còn tạo cơ hội khai thác các vùng đất 
dọc theo tuyến, từ đường Bắc Thăng Long 
- Nội Bài đến Thị xã Phúc Yên. Cụ thể, dọc 
theo hai bên đường sẽ hình thành các vùng 
đất đô thị có giá trị cao, tạo sức thu hút lớn 
đối với các nhà đầu tư kinh doanh đô thị và 
bất động sản. Mặt khác, việc xây dựng đường 
trục trung tâm sẽ tạo nên tuyến giao thông 
chính để phát triển không gian và cơ sở hạ 
tầng. Tuyến đường là cơ sở để xây dựng đô 
thị theo quy hoạch và định hướng phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, 
huyện Mê Linh nói riêng. Khi tuyến đường 
hoàn chỉnh sẽ tạo bộ mặt kiến trúc khang 

trang, hiện đại cho khu đô thị mới và tạo điều 
kiện để phát triển hạ tầng kỹ thuật cho khu 
đô thị theo quy hoạch. 

Theo quy hoạch, đường trục trung tâm 
khu đô thị mới Mê Linh được thiết kế theo 
tiêu chuẩn đường đô thị với vận tốc 80km/h. 
Giai đoạn I, đoạn trục đi qua địa phận Vĩnh 
Phúc và huyện Mê Linh (Thành phố Hà Nội) 
có mặt cắt đường 41m, đoạn đi qua địa phận 
Đông Anh (thành phố Hà Nội) mặt cắt 68m. 
Hệ thống thoát nước mưa, hầm kỹ thuật dọc 
và ngang đường, hệ thống điện chiếu sáng 
được thiết kế đồng bộ. Tổng mức đầu tư giai 
đoạn I là 2.331 nghìn tỷ đồng, trong đó xây 
lắp 763 tỷ đồng, còn lại là chi phí cho đền 
bù, giải phóng mặt bằng, tư vấn và dự phòng. 
Trong đó tỷ lệ vốn vay ODA là 42%, vốn đối 
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ứng của thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc 
chiếm 58%. Ngày 17/10/2011, dự án đường 
trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh chính 
thức được khởi công. Dự án do UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, Ban quản lý Dự 
án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh 
Phúc là đơn vị quản lý, Liên doanh Nippon 
Koei (Nhật Bản) và Pöyry Infra (Thụy Sỹ) là 
tư vấn và Công ty TNHH Xây dựng Posco 
E&C (Hàn Quốc) là nhà thầu chính thức. Dự 
án sẽ hoàn thành vào tháng 4/2014 là cơ sở 
để xây dựng đô thị theo quy hoạch và định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh của Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng cho biết: 
Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh 
là dự án hợp phần thuộc dự án cải thiện môi 
trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng nguồn 
vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và 
vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đây 
là tuyến đường đô thị được xây dựng mới 
với thiết kế hiện đại. Dự án hoàn thành sẽ 
góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, mở ra cơ hội để khai thác có hiệu 
quả vùng đất dọc theo tuyến đường từ Bắc 
Thăng Long - Nội Bài đến quốc lộ 2. Để đảm 
bảo chất lượng, tiến độ dự án và sớm đưa vào 
khai thác sử dụng, tỉnh Vĩnh Phúc cam kết sẽ 
tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, đoàn 
thể và nhân dân phối hợp chặt chẽ với ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết kịp 
thời những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện dự án, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất để nhà thầu thi công. 

Có thể nói, đường trục trung tâm khu đô 
thị mới Mê Linh được khởi công và hoàn 
thành có ý nghĩa rất lớn đối với chính quyền 
và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Giá trị của công 
trình trọng điểm quốc gia không chỉ góp phần 
vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh nhà, là con đường thông thương, vận 
chuyển buôn bán hàng hóa của các doanh 
nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Mà 
ý nghĩa quan trọng hơn đó là minh chứng thể 
hiện cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp 
và lâu dài của tỉnh Vĩnh Phúc với các các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản, 
trong đó có sự hợp tác, ủng hộ tích cực của 

Cơ quan Hợp tác Quốc tế JICA – Nhật Bản. 
Chắc chắc con đường mang tên Nhật Bản ấy 
sẽ để lại một dấu ấn sâu sắc không bao giờ 
phai trong lòng mỗi người dân Vĩnh Phúc: 
nhắc tới JICA  người ta sẽ nhớ tới trục đường 
khu đô thị mới Mê Linh, ngược lại nhắc tới 
trục đường Mê Linh người ta không khỏi nhắc 
tới sự hợp tác, giúp đỡ chí tình của JICA - đại 
sứ thiện chí đến từ đất nước Nhật Bản./.

          Thực hiện: Trịnh Thu
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MỘT GÓC NHÌN VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIỮA 
TỈNH VĨNH PHÚC VÀ CÁC TỈNH BẮC LÀO

Quan hệ hợp tác giáo dục đào tạo 
giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh 
Bắc Lào là nét rất đặc biệt trong 

tổng thể quan hệ toàn diện giữa tỉnh Vĩnh 
Phúc và các địa phương của nước CHDCND 
Lào. Đây là mối quan hệ mang tính chất “anh 
em một nhà” nhưng cũng rất “hữu nghị”. 

Quan hệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 
bao gồm các hoạt động: ký kết văn bản thỏa 
thuận giữa tỉnh Vĩnh Phúc với một hay nhiều 
bên của Lào liên quan đến nội dung hợp 
tác giáo dục đào tạo; trao đổi các đoàn làm 
việc chuyên ngành giữa tỉnh Vĩnh Phúc và 
các bên liên quan đến nội dung giáo dục đào 
tạo; ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau và cùng hợp tác 
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. 

Về hoạt động ký kết văn bản thỏa thuận, 
ngay từ khi tái lập (1997), tỉnh Vĩnh Phúc 
đã tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị 
truyền thống hữu nghị, hợp tác và phát triển 
toàn diện trong quan hệ Việt-Lào, trong đó 
phải nói đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Với tỉnh Luông-Nậm-Thà, tại Biên 
bản ghi nhớ ngày 25/7/2011, lãnh đạo hai 
tỉnh thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh 
vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. 
Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ đào tạo đại 
học và sau đại học cho một số cán bộ, sinh 
viên và đào tạo một số ngành nghề khác cho 

một số học sinh của tỉnh Luông-nậm-thà tại 
các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam 
bằng nguồn kinh phí của tỉnh. Tại Bản ghi 
nhớ ngày 9/01/2013 ghi rõ “tỉnh Vĩnh Phúc 
cam kết đào tạo một lớp khoảng 40 học sinh 
tỉnh Luông-nậm-thà tại tỉnh Vĩnh Phúc; tỉnh 
Luông-nậm-thà tiếp tục giúp đỡ tỉnh Vĩnh 
Phúc đào tạo một số sinh viên tại Lào”. 

Với tỉnh U-đôm-xay, tại Biên bản ghi 
nhớ ngày 26/12/2008, tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý 
“đài thọ đào tạo cho 05 học sinh sang học tại 
các trường cao đẳng, đại học và đào tạo 05 
học viên là cán bộ chủ chốt của tỉnh U-đôm-
xay học sau đại học ở Việt Nam và xây tặng 
tỉnh bạn một ngôi trường phổ thông tại thị xã 
U-đôm-xay trí giá 100.000 USD”. 

Tại Biên bản ghi nhớ ngày 10/3/2009, 
tỉnh Vĩnh Phúc cam kết tặng tỉnh Phông-xa-
lỳ một ngôi trường phổ thông trị giá 100.000 
USD và đài thọ đào tạo 10 học viên, trong 
đó, 05 học sinh sang học tại các trường 
trung cấp, cao đẳng và đại học và đào tạo 
05 học viên là cán bộ nguồn chủ chốt của 
tỉnh Phông-xa-lỳ học đại học và sau đại học 
ở Việt Nam. 

Với tỉnh Bò Kẹo, tỉnh Vĩnh Phúc cũng 
đồng ý hỗ trợ tỉnh Bò Kẹo 100.000USD để 
xây dựng 01 trường Mầm non (Biên bản ghi 
nhớ ngày 7/11/2010). Tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Luông-pha-băng cũng thống nhất đẩy mạnh 
hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và phát triển 
nguồn nhân lực. Tỉnh Vĩnh Phúc cấp học 
bổng cho 05 học sinh của Luông-Pha-Băng 
sang học tại Việt Nam và giúp tỉnh Luông-
pha-băng xây dựng một công trình trường 
học trị giá 200.000 USD. Tỉnh Luông-pha-
băng cũng tạo điều kiện để tỉnh Vĩnh Phúc 
gửi học sinh sang học tại các trường đại học 
ở tỉnh Luông-pha-băng bằng nguồn kinh phí 
của tỉnh Vĩnh Phúc (Biên bản ghi nhớ ngày 
22/01/2010).

Về hoạt động trao đổi đoàn trong lĩnh 
vực giáo dục, hiện các bên cũng chưa cử 

 Hợp tác giáo dục đào tạo với Lào
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đoàn công tác chuyên ngành thăm và làm 
việc về nội dung giáo dục đào tạo, mặc dù 
các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
và các sở ban, ngành đều rất coi trọng việc 
hợp tác trong lĩnh vực này.

Về hợp tác trong giáo dục, tỉnh Vĩnh 
Phúc đang triển khai rất hiệu quả bằng việc 
giúp đỡ các tỉnh Bắc Lào xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật và đào tạo 46 sinh viên, cán bộ 
trình độ đại học và sau đại học ở Việt Nam 
bằng nguồn ngân sách của tỉnh.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 
giữa hai bên, thời gian qua có vai trò và ý 
nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình 
phát triển của mỗi địa phương của hai nước 
Việt - Lào. Mối quan hệ hợp tác này đã tạo 
cơ sở để tăng cường và củng cố mối quan 
hệ toàn diện và hữu nghị, đoàn kết đặc biệt 
Việt- Lào nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc và các 
tỉnh bắc Lào nói riêng. 

Từ những năm (1968-1996), tỉnh Vĩnh 
Phú trước đây đã bắt đầu việc hợp tác và 
giúp đỡ tỉnh Luông-nậm-thà về mọi mặt, 
trong đó có hợp tác về giáo dục đào tạo như: 
cử các chuyên gia giáo dục sang hoạt động, 
phát triển công tác giáo dục cho tỉnh; nhận 
đào tạo nhiều cán bộ và học sinh của tỉnh, 
trong số đó có nhiều người đã trở thành cán 
bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng và Nhà 
nước của địa phương. Đó là những biểu hiện 
vô cùng tốt đẹp, là minh chứng cho tình hữu 
nghị thủy chung, sự hợp tác hiệu quả của tỉnh 
Vĩnh Phú trước đây với tỉnh Luông-nậm-thà. 
Có thể nói, giai đoạn này đã tạo nền tảng và 
đà để quá trình hợp tác này diễn ra thuận lợi 
và nhanh hơn nữa kể từ khi tỉnh Vĩnh Phúc 
được tái lập (năm 1997).

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã ký biên 
bản hữu nghị hợp tác với 05 tỉnh Bắc Lào 
gồm: Luông-nậm-thà; U-đôm-xay; Bò Kẹo; 
Phông-xa-lỳ và Luông-pha-băng. Việc ký 
kết này đã tạo cơ sở pháp lý và điều kiện để 
tỉnh Vĩnh Phúc và 05 tỉnh Bắc Lào có thể 
tăng cường đoàn kết, hợp tác chặt chẽ hơn 
nữa trên nhiều mặt, trong đó có hợp tác về 
giáo dục đào tạo. Vĩnh Phúc tiếp tục giúp 
đỡ các tỉnh Bắc Lào theo phương thức viện 
trợ không hoàn lại. Tính đến nay, tỉnh Vĩnh 

Phúc đã tiếp nhận 46 học sinh, cán bộ của 
05 tỉnh bắc Lào sang học Đại học và sau đại 
học tại Việt Nam bằng nguồn ngân sách của 
tỉnh tài trợ. Trong số 46 học sinh này, đã có 
08 học sinh tốt nghiệp đại học về nước. Cụ 
thể, tỉnh Luông-nậm-thà có 05 sinh viên tốt 
nghiệp các trường Đại học: Kinh tế quốc 
dân; Mỏ địa chất; Sư phạm Thái Nguyên; 
tỉnh U-đôm-xay có 03 sinh viên tốt nghiệp 
Cao học Luật Hà Nội. Hiện còn 38 sinh viên 
đang theo học ở các trường Đại học: Y dược 
Thái Nguyên (12 sinh viên); Sư phạm Thái 
Nguyên (01); Mỏ địa chất (02); Nông Lâm 
Thái Nguyên (05); Luật Hà Nội ( 03); Kinh 
tế Quốc dân (03); Kiến trúc (01); Học viện 
Chính trị-Hành chính (06) và Cao đẳng Kinh 
tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc (05). 

Mặc dù điều kiện kinh tế còn gặp nhiều 
khó khăn, song các tỉnh Bắc Lào cũng đã tiếp 
nhận 05 học sinh của tỉnh Vĩnh Phúc sang 
học Đại học về ngôn ngữ và văn hóa Lào 
nhằm đáp ứng nhu cầu của tỉnh Vĩnh Phúc 
xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh am hiểu 
sâu sắc đất nước, con người và thông thạo 
ngôn ngữ Lào. Mặc dù khó khăn, song phía 
tỉnh Luông-nậm-thà; U-đôm-xay; Bò Kẹo 
vẫn cố gắng đảm bảo học bổng, và các điều 
kiện học tập sinh hoạt khác cho 05 lưu học 
sinh Vĩnh Phúc tại Lào. Đây có thể khẳng 
định là thành tích hợp tác đáng kể của Vĩnh 
Phúc với các tỉnh Bắc Lào. Hy vọng những 
học sinh của Vĩnh Phúc được đào tạo tại Lào 
sẽ là nguồn nhân lực quan trọng trong việc 
phát triển hợp tác chính trị, kinh tế, giáo dục 
đào tạo với các tỉnh Bắc Lào.

Với chủ trương chú trọng đẩy mạnh giáo 
dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, trong thời gian tới, Vĩnh Phúc và các tỉnh 
Bắc Lào sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động 
hợp tác, giúp đỡ nhau trên nhiều mặt đặc biệt 
là các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào 
tạo. Với sự nỗ lực, cố gắng của hai bên, tin 
tưởng rằng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị 
giữa Vĩnh Phúc với các tỉnh Bắc Lào sẽ ngày 
càng bền chặt và phát triển toàn diện theo 
chiều rộng và chiều sâu./.

T/h: Công Dung (Phòng HTQT)
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“ĐẦU TƯ VÀO VĨNH PHÚC LÀ LỰA CHỌN TỐT VÀ ĐÚNG ĐẮN”

Là một doanh nghiệp đến từ Nhật 
Bản, Toyota Motor Vietnam 
(TMV) đã gặt hái được nhiều thành 

công trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của 
mình trong suốt 18 năm hoạt động trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nhân dịp Kỷ niệm 40 
năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2013), 
phóng viên Bản tin đối ngoại – Sở Ngoại vụ 
đã có cuộc trao đổi với ông Yoshihisa Maruta 
– Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam:

PV: Xin chào ông, được biết TMV đã có 
mặt tại Vĩnh Phúc 18 năm, vậy xin ông cho 
biết vì sao TMV lại chọn Vĩnh Phúc là điểm 
đến đầu tư?

Ông Yoshihisa Maruta: Công ty ô tô 
Toyota Việt Nam thành lập từ tháng 9/1995 
với nhà máy được xây dựng trên diện tích 
40.000m2 tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc. Khi quyết định chọn Vĩnh Phúc là 
điểm đầu tư, Công ty đã nhận thấy rất nhiều 
lợi thế và tiềm năng phát triển của tỉnh trong 
tương lai như vị trí gần thủ đô Hà Nội, cơ 
sở hạ tầng tốt, giao thông thuận lợi, trình 
độ dân trí cao với nguồn nhân lực dồi dào, 
lành nghề. 

Trong suốt 18 năm qua, Công ty đã gặt 
hái được nhiều thành công trên thị trường 
nhờ sự nỗ lực của chính bản thân cùng sự 
quan tâm và hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND cùng các cơ quan, ban, 
ngành chuyên môn của tỉnh. Chúng tôi xin 
ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ này 
cũng như mong muốn tiếp tục phát triển ổn 
định để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát 
triển của tỉnh nhà. 

PV: Ông có thể cho biết về tình hình sản 
xuất kinh doanh của Công ty từ khi xây dựng 
nhà máy tại Vĩnh Phúc?

Ông Yoshihisa Maruta: Khi mới thành 
lập, tổng vốn đầu tư ban đầu của Công ty 
là 89,6 triệu đô la Mỹ. Và kể từ năm 1998 
cho đến nay, TMV đã luôn giữ vị trí dẫn đầu 
đối với xe dưới 9 chỗ trên thị trường ô tô 
Việt Nam. Trong suốt 18 năm hoạt động, 
sản lượng và doanh số bán của TMV không 
ngừng tăng nhanh. Tính tới thời điểm hiện 
nay, công suất sản xuất đã đạt tới con số đáng 
kể, trên 30,000 xe/năm. Doanh số bán hàng 
cao nhất đạt 31.135 xe (năm 2011). Số lượng 
nhân viên cũng tăng đáng kể từ khoảng 100 
nhân viên lúc ban đầu, đến nay đã có hơn 
1.700 nhân viên. Nhờ đó, trong nhiều năm 
qua, Toyota luôn là thương hiệu ô tô yêu thích 
và chiếm được lòng tin của nhiều khách hàng 
Việt với thị phần hơn 30% tổng thị trường. 

PV: Vậy Ông có đánh giá như thế nào về 
môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc đối 
với các doanh nghiệp nước ngoài nói chung 
và Toyota nói riêng?

Ông Tồng Giám đốc Toyota Việt Nam và Bà 
Phan Thu Hương
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Ông Yoshihisa Maruta: Môi trường đầu 
tư và chính sách đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc 
đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh 
doanh cho các doanh nghiệp FDI, trong đó 
có Toyota. Bởi trên thực tế không chỉ có 
TMV chọn Vĩnh phúc là điểm đầu tư mà còn 
nhiều doanh nghiệp khác nữa, như: Honda, 
Piaggio (Italia), Foxcon, Compal, Fullpower 
(Đài Loan), G.O. Max, Kumho, Lotte (Hàn 
Quốc), YCH (Singapore)… Chúng tôi khẳng 
định: Đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc là lựa chọn 
tốt và đúng đắn. Để đạt được những thành 
tựu như ngày hôm nay, chúng tôi không thể 
không nhắc tới sự quan tâm và giúp đỡ của 
ban lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. 

Môi trường kinh doanh thuận lợi là 1 
trong những yếu tố quyết định thành công 
của TMV cũng như nhiều nhà đầu tư FDI 
khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Và chính 
các doanh nghiệp này lại đóng góp cho sự 
phát triển nhanh chóng và vượt bậc của tỉnh 
trong 20 năm trở lại đây. Về phía TMV, chúng 
tôi sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển bền 
vững cùng với Việt Nam, cũng như đóng góp 
nhiều hơn nữa cho tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần 
phát triển đồng bộ kinh tế, văn hóa và xã hội 
tại địa phương.

PV: Xin ông cho biết một vài ý kiến để 
Vĩnh Phúc có thể xây dựng được chính sách 
đầu tư, phát triển môi trường đầu tư tốt hơn?

Ông Yoshihisa Maruta: Công ty chúng 
tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ 
và hỗ trợ quý báu của tỉnh Vĩnh Phúc cho các 
hoạt động của TMV, cụ thể như trong việc 
đảm bảo các điều kiện hạ tầng thiết yếu phục 
vụ sản xuất như: điện, nước và nguồn nhân 
lực có kỹ năng được đào tạo . Mong rằng tỉnh 
sẽ tạo điều kiện tốt nhất để công ty có được 
môi trường tốt và thuận lợi nhất để phát triển 

tốt công việc kinh doanh, đồng thời tạo ra 
công ăn việc làm và có một môi trường làm 
việc tốt nhất cho công nhân viên của công ty. 

Đặc biệt, chúng tôi rất mong nhận được 
sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của tỉnh Vĩnh 
Phúc trong kế hoạch phát triển dài hạn của 
TMV trong tương lai, đặc biệt là sau năm 
2018 khi thuế nhập khẩu dành cho xe nhập 
khẩunguyên chiếc từ thị trường ASEAN 
bằng 0%.

PV: Năm 2013 được chọn là Năm Hữu 
nghị Việt Nam - Nhật Bản, Ông có cảm nhận 
và suy nghĩ như thế nào sự kiện này?

Ông Yoshihisa Maruta: Quan hệ giữa 
Việt Nam - Nhật Bản phát triển nhanh chóng 
trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn 
mới về chất và đi vào chiều sâu. Các mối 
quan hệ kinh tế chính trị, giao lưu văn hóa 
không ngừng được mở rộng; đã hình thành 
khuôn khổ quan hệ ở tầm vĩ mô; sự hiểu biết 
giữa hai nước không ngừng được tăng lên. 
Năm 2013 là kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại 
giao Việt Nam – Nhật Bản, tôi cho rằng đây 
là một dịp vô cùng ý nghĩa để tăng cường 
hơn nữa mối quan hệ khăng khít của hai 
quốc gia. Bản thân Toyota Việt Nam cũng có 
những hoạt động đóng góp xã hội rất thiết 
thực diễn ra trong năm nay nhằm tôn vinh 
mối quan hệ này như Hòa Nhạc Toyota biểu 
diễn tại cả Việt Nam và Nhật Bản. 

Xin cảm ơn Ông, chúc Ông sức khỏe và 
thành công! Hy vọng rằng TMV sẽ tiếp tục 
gặt hái được nhiều thành công và đóng góp 
nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Việt Nam 
nói chung, của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng!

Thực hiện: Ban biên tập
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QUỐC KỲ TRONG LỄ TÂN NGOẠI GIAO

Quốc kỳ, quốc huy là biểu 
trưng của một quốc gia, một 
dân tộc, một cộng đồng. Là 

biểu trưng của chủ quyền hay sự tự trị đã 
được thừa nhận, quốc kỳ của bất cứ một 
quốc gia nào đều mang một thông điệp, 
một ý nghĩa nhất định.

 Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới kể 
cả trong quan hệ quốc tế, quốc kỳ, quốc 
ca và quốc huy luôn được luật pháp và 
tập quán thừa nhận. Do tính chất biểu 
trưng của tổ quốc, của dân tộc nên mọi 
thái độ biểu hiện qua lời nói, hành động, 
cử chỉ tỏ sự thiếu tôn trọng đối với quốc 
kỳ, quốc ca, quốc huy là sự xúc phạm đến 
danh dự uy tín của quốc gia, xúc phạm 
đến tình cảm thiêng liêng của toàn dân 
tộc. Các nước trên thế giới đều có những 
qui định thể hiện sự tôn trọng, đồng thời 
nhắc nhở sự tôn trọng đối với những biểu 
trưng đó. Thí dụ, các nước đều qui định 
kích thước, mầu sắc của cờ phải đúng 
qui định của nhà nước, cờ không được 
bạc màu hoen ố, cờ phải được bảo quản 
tốt, cờ cũ phải được huỷ đúng cách chứ 
không được bỏ vào sọt rác hoặc dùng vào 
các mục đích khác. Ngay cả khi kéo cờ 
và hạ cờ phải theo một nghi lễ nhất định. 
Cũng do tính chất biểu trưng đó mà trong 
quan hệ quốc tế khi sử dụng quốc kỳ, 

quốc huy, quốc ca phải hết sức chú ý sao 
cho hợp qui cách để tránh những rắc rối. 
Trong những trường hợp ấy cần phải xử 
sự thế nào? Thái độ của khách là nên bình 
tĩnh để phân biệt đâu là vô tình, đâu là hữu 
ý. Nếu là biểu hiện rõ ràng của sự cố ý, 
một thái độ chính trị thì kiên quyết phản 
đối. Nhưng nếu là hậu quả của một sự tắc 
trách, thiếu kinh nghiệm thì một sự nhận 
xét kín đáo, nhẹ nhàng giúp cho nước chủ 
nhà sửa chữa, bổ khuyết kịp thời. Đối với 
nước chủ nhà, người có trách nhiệm của 
nước chủ nhà cần sớm xin lỗi dù cơ quan 
gây ra sai lầm là cơ quan nhà nước hay là 
tổ chức quần chúng xã hội và người gây 
ra là một quan chức cấp thấp.

1. Treo cờ:
Nhìn chung, các nước đều có qui 

định khi nào thì treo cờ. Ở nước ta, ngoài 
trụ sở của cơ quan nhà nước, các doanh 
nghiệp, kể cả doanh nghiệp vốn liên 
doanh hoặc 100% vốn từ bên ngoài cũng 
thường xuyên treo cờ. Các cá nhân chỉ 
treo trong dịp lễ tết hoặc theo quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ. Còn đối với cờ 
nước ngoài thì chỉ treo cờ khi có các hội 
nghị quốc tế, khi có các đoàn khách nước 
ngoài đến thăm, nếu trưởng đoàn từ cấp 
Bộ trưởng trở lên dẫn đầu. Không treo 
cờ khi khách là các đoàn của các tổ chức 
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quần chúng, xã hội. Các xí nghiệp liên 
doanh với nước ngoài, hoặc các xí nghiệp 
100% vốn nước ngoài chỉ được treo cờ 
của nước ngoài khi nước đó có quan hệ 
ngoại giao với nước sở tại.

 Các cơ quan đại diện ngoại giao được 
quyền treo quốc kỳ của nước mình tại trụ 
sở và tư dinh của người đứng đầu cơ quan 
đại diện. Còn cá nhân ở nước ngoài muốn 
được treo cờ thì phải được sự đồng ý của 
chính quyền địa phương. Theo phép lịch 
sự, khi treo cờ, kiều dân nước ngoài cần 
treo cả cờ nước sở tại và cờ nước sở tại 
phải được treo ở vị trí ưu tiên.

 2. Qui cách treo cờ:
Biết treo cờ đúng qui cách là đòi hỏi 

cần thiết đối với một người làm công tác 
lễ tân. Cờ phải đúng qui định về kích cỡ, 
tỷ lệ, và màu sắc. Khi treo cờ nhiều nước 
thì các cờ phải cùng một cỡ và treo bằng 
nhau, không được treo cờ nhiều nước trên 
cùng một cột cờ, cờ nọ trên cờ kia. Treo 
cờ nhiều nước, chỗ trang trọng tính từ 
bên phải trở đi (tính từ phía trong nhìn 
ra) hay từ giữa trở ra hai bên. Thứ tự theo 
vần chữ cái trên các nước (theo tiếng Anh 
hoặc tiếng nước sở tại, nơi diễn ra các 
hoạt động đó). Nếu treo hai cờ chéo nhau 
thì phía bên phải từ trong nhìn ra là phía 
trang trọng hơn. Nếu 3 cờ chéo nhau thì vị 
trí số 1 sẽ nằm ở giữa, cán đè lên trên cán 
cờ kia. Nếu cờ khác tỉ lệ thì phải chuyển 
đổi theo tỉ lệ của cờ nước chủ nhà. Thí 

dụ, kích cỡ của Newzealand là 1/2, khi 
treo cùng với cờ Việt Nam phải qui đổi 
theo kích thước của cờ Việt Nam là 2/3 
để tránh tình trạng cờ to, cờ bé. Nếu treo 
cờ không cán (như cách kéo cờ ở Thế vận 
hội...) thì có 2 cách treo: nếu cờ có biểu 
tượng thì phải treo đầu biểu tượng quay 
về phía bên trái. Thí dụ cờ Campuchia 
có 3 ngọn tháp, khi treo không cán cờ thì 
phải treo sao cho các ngọn tháp quay về 
phía trái, như cờ đang bay về phía sau 
khi người cầm cờ lao lên phía trước. Nếu 
ngược lại, ngọn tháp giống như đổ theo 
hướng cờ rơi (cờ đổ là điều tối kỵ). Cờ 
tang treo ở lưng chừng cột, nhưng cờ 
không được chấm đất. Theo qui định của 
Việt Nam, cờ tang treo như bình thường, 
nhưng có kèm theo một giải băng tang 
phía trên.

 Trên một khu đất, trước một tòa nhà 
hay trên nóc nhà, một lá cờ duy nhất được 
đặt hoặc chính giữa, hoặc bên trái đối với 
một người đang đứng đối mặt. Ở một nơi 
khép kín, ta đặt cờ ở phía được coi là quan 
trọng nhất so với cửa ra vào chính. Trong 
một hội trường, một rạp chiếu bóng, một 
rạp hát, chỗ chính là đằng trước, nhưng 
trên diễn đàn nó lại được đặt ở bên trái. 
Nếu một diễn giả phát biểu, khi đó cờ sẽ 
được đặt bên phải người đó, tức là bên 
trái cử tọa. Phía sau một bàn làm việc, nó 
cũng được bố trí như thế.



21

Lễ tân ngoại giao

 3. Một số vị trí treo cờ cần biết:
a. Khi có quốc kỳ hai nước: được treo 

với nguyên tắc quốc kỳ nước khách được 
treo bên phải quốc kỳ nước chủ nhà (nhìn 
từ bên trong nhìn ra).  

 
* Tại phòng tiếp khách:
 

b. Khi có quốc kỳ nhiều nước: Có hai 
cách treo thông thường:

- Cách 1: Treo quốc kỳ thứ tự từ trái 
sang phải (nhìn từ dưới lên hoặc từ ngoài 
vào) theo chữ đầu tên nước tiếng Anh. 
Cách này là qui định của ASEAN, được 
áp dụng ở nhiều hội nghị quốc tế. Một số 

nước xếp theo chữ cái tên nước tiếng chủ 
nhà.

 - Cách 2: Treo Quốc kỳ nước chủ nhà 
ở giữa, tiếp theo thứ tự bên trái rồi đến 

bên phải theo chữ cái tên nước tiếng Anh 
hoặc tiếng chủ nhà.

 4. Khi nào thì treo Quốc kỳ: 
Theo tập quán quốc tế, quốc kỳ được 

treo trong những trường hợp sau đây: 
- Đón một đoàn từ cấp Bộ trưởng 

Ngoại giao trở lên; 
- Các cuộc Hội nghị, Hội thảo, Hội 

chợ và các cuộc thi quốc tế.
Treo ở sân bay, nhà ga quốc tế, bến 

cảng quốc tế, quảng trường nơi đón tiễn, 
cơ quan, trong các cuộc chiêu đãi, hội 
đàm, ký kết, mít tinh…

5. Những điều cần chú ý khi sử dụng 
Quốc kỳ: 

- Tránh treo nhầm Quốc kỳ; 
- Tránh treo ngược Quốc kỳ; 

Khi treo Quốc kỳ Việt Nam nên chú ý 
treo đầu ngôi sao lên trên, nếu không sẽ 
treo ngược Quốc kỳ (đầu ngôi sao năm 
cánh lộn xuống dưới).

Quốc kỳ 
nước khách

Quốc kỳ 
nước chủ nhà

Treo đúng Treo sai

Cờ khách Cờ chủ

Khán giả, quan khách

A B C Việt Nam ASEAN

C A B DViệt Nam
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Tòa lâu đài Foix
Tòa tháp Foix đứng ngạo nghễ trên đỉnh 

núi như một vật trang sức giữa màu xanh bát 
ngát của cây và đá. Ba ngọn tháp nhô cao và 
được viền bằng những đường diềm, những lỗ 
thủng như lỗ châu mai.

Lâu đài xuất hiện đầu thế kỷ XIII như 
một dấu ấn của bá tước Roger Berbard, trong 
đó có hai tháp vuông và thành lũy bao bọc. 
Đầu thế kỷ XV người ta xây thêm một cái 
tháp tròn với những kiến trúc trần vòm với 
những đường gân cung, được bảo vệ nguyên 
vẹn.

Trong một thời gian dài, lâu đài dùng làm 
kho lưu trữ và nhà tù. Từ khi trở thành bảo 
tàng, lâu đài Foix gồm hai bộ phận

Bộ phận “cổ sinh vật học-tiền sử-lịch sử 
nói chung” trong đó có bộ xương mamút rất 
lớn phát hiện từ năm 1901 ở Baulou.

Bộ phận “nghệ thuật truyền thống dân 
gian” trong đó trưng bày kiểu nhà của cư dân 
xa xưa ở thung lũng Vicdessos.

Thành phố cổ Mirepoix
Thành phố nhỏ này ẩn mình dưới chân 

dãy núi Pyrénées, vẫn tồn tại nguyên vẹn 
dáng kiến trúc thời kỳ Trung đại.

Bối cảnh chung ở đây như một vùng nông 
thôn. Trung tâm của nó là vòm gỗ cuốn dựng 
trên ngôi nhà tráng lệ kiểu Colombags (nhà 
gỗ trét). Tòa nhà của các quan tổng đài còn 
được bảo vệ nguyên vẹn một pho tượng làm 
ta kinh ngạc: tượng có cái đầu giống như đầu 
người vừa như đầu quỷ.

Thánh đường Saint-Marice xây dựng từ 
năm 1298 và trùng tu vào thế kỷ XIV-XV, 
tòa thánh kiến trúc kiểu Gothic này là một 
tòa thánh rộng nhất châu Âu.

Thế kỷ XIII, người ta sáng tạo ở đây 
nhiều ngôi nhà đẹp, lãnh chúa của thành phố 
là Pierre Roger de Mirepoix, người theo giáo 
phái Cathare, bị thất trận trong cuộc chinh 
chiến. Giặc vây hãm thành phố Mirepoix bỏ 
chạy. Năm 1289, thành phố bị hủy một cách 
thảm hại.

NHỮNG DI SẢN VĂN HÓA NỔI TIẾNG CỦA PHÁP
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Tòa lâu đài Montségur
Trên độ cao 1207 mét của khối núi đá 

khổng lồ: tòa lâu đài Montségur hiện ra sừng 
sững mang đầy vẻ bí ẩn của huyền thoại. Lâu 
đài ngự ở núi và trời, vững chãi, tưởng như 
không một sức mạnh nào lay chuyển nổi, tạo 
thêm vẻ hùng vĩ của thiên nhiên. Vào lúc 
đầu, lâu đài này do những người theo giáo 
phái Cathare dựng lên. Năm 1232, lãnh chúa 
Raymond de Péreille chiếm lĩnh, có 500 
người bảo vệ. Hiện nay còn có nhiều dấu vết 
cổ sinh vật học bao phủ núi non và thành lũy.

Thời gian và giặc giã đã tàn phá khá 
nhiều. Nhưng tòa lâu đài vẫn đầy vẻ hẫp dẫn 
hoang sơ và cổ kính của nó. Du khách bước 
vào, giữa bao la núi và trời cảm thấy như 
mình được che chở bởi bức thành cao. Từ 
năm 1958, người ta đã lập nên tại đây một 
bảo tàng sinh vật học. Hai bộ xương cổ trưng 
bày trong đó gợi lên cho chúng ta nỗi nhức 
buốt về những bi kịch của Montségur...

Tòa lâu đài Puilaurens

Trên chóp thành lũy lỗ chỗ những lỗ châu 
mai tạo thành đường viền hình hoa in trên nền 
xanh lộng lẫy của vòm trời. Vào những ngày 
nắng đẹp, ta thấy rõ pháo đài được nâng lên 
trên nền biếc của thảm thực vật hắt sáng rực.

Puilaurens là một căn cứ quân sự. Tất cả 
các vách đá đồ sộ dựng hai bên đường dẫn 
đến cổng vào trại lính. Nếu kẻ thù dám bén 

mảng đến, chúng sẽ bị quỵ ngã trong trận đồ 
bát quái của những trận mưa mũi tên sắc nhọn.

Vòng ngoài cùng là một bức thành lớn và 
một con đường tròn bao bọc. Vòng thứ hai 
là những chiếc công sự khổng lồ. Cổng vào 
được kiến trúc đặc biệt: có đường luồn phía 
dưới, phía trên cổng có kho chứa đá và nước 
sôi để sẵn sàng dội lên đầu nếu chúng dám 
liều mạng xông vào. Những bức tường phía 
bắc cao hơn, có lan can xây các lỗ tròn để 
quân cảnh vệ chĩa vũ khí xuống.

Tháp phòng ngự hình vuông trên thung 
lũng Fenouillèdes, tạo ra một cảnh sắc đặc 
biệt làm ta ngạc nhiên. Phía tây nam, tháp 
nguời Đàn Bà Trắng dùng để cảnh giới lối 
vào những con đường ngoằn ngoèo chạy 
quanh trại.

Năm 1243, sau cái chết của lãnh chúa 
Pierre de Fenouillet, người thay thế cai quản 
lâu đài là Chabert de Barbaira. Ông đã tổ 
chức một cuộc nổi dậy chống lại kịch liệt 
sự tấn công của quân đội thập tự chính Al-
bigeoise. 

Tổng hợp: Ngọc Vân
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Tìm hiểu công tác lãnh sự

I. Các bước thực hiện
1. Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại trụ sở của cơ 

quan đại diện. 
2. Tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan đại diện ghi 

vào Sổ tiếp nhận hồ sơ xin trở lại quốc tịch 
Việt Nam và cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu 
tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ thì Cơ quan đại diện hướng 
dẫn cho đương sự bổ sung, hoàn thiện theo quy 
định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 
và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Thẩm tra hồ sơ: Cơ quan đại diện thực 
hiện việc thẩm tra hồ sơ xin trở lại quốc tịch 
Việt Nam nhằm kiểm tra tính hợp pháp của 
các giấy tờ có trong hồ sơ và tính xác thực của 
các thông tin về người xin trở lại quốc tịch 
Việt Nam. Cơ quan đại diện đề nghị cơ quan 
có thẩm quyền kiểm tra, xác minh nếu thấy 
có những điểm chưa rõ ràng, thiếu chính xác 
về họ tên, địa chỉ, quan hệ gia đình, mục đích 
xin trở lạiquốc tịch Việt Nam, thông tin chứng 
minh về sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, việc nhập, trở lại quốc tịch 
Việt Nam có lợi cho Nhà nước Việt Nam hoặc 
các thông tin khác liên quan. 

4. Đề xuất xử lý: Cơ quan đại diện (thông 
qua Bộ Ngoại giao) gửi Bộ Tư pháp văn bản 
đề xuất ý kiến kèm theo danh sách những 
người được đề nghị giải quyết và hồ sơ xin 
trở lại quốc tịch Việt Nam. Văn bản đề xuất ý 
kiến về việc giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc 
tịch Việt Nam gửi cho Bộ Tư pháp đồng 
thời vào địa chỉ thư điện tử của Bộ Tư pháp: 
quoctich@moj.gov.vn .

5. Giải quyết: Sau khi nhận được văn bản 
đề xuất ý kiến kèm theo danh sách những 
người được đề nghị giải quyết và hồ sơ xin 
trở lại quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp ghi 
vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và đăng tải danh sách 

những người được đề nghị giải quyết các 
việc về quốc tịch trên Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp cập nhật tiến 
độ kết quả giải quyết hồ sơ vào danh sách đã 
được đăng tải. 

6. Thông báo kết quả: Cơ quan đại diện 
thông báo kết quả bằng văn bản cho người 
nộp hồ sơ về việc giải quyết cho trở lại quốc 
tịch Việt Nam.

II. Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam 

(theo mẫu) .
2. Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc 

giấy tờ khác có giá trị thay thế. 
3. Bản khai lý lịch (theo mẫu).
4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời 
gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư 
trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối 
với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt 
Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư 
pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 
ngày tính đến ngày nộp hồ sơ .

5. Giấy tờ chứng minh người xin trở lại 
quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt 
Nam là một trong các giấy tờ sau đây: 

- Bản sao Giấy khai sinh; 
- Bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch 

Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch 
Việt Nam;

- Giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam 
hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt 
Nam trước đây của người đó.

6. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở 
lại quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy 
tờ sau:

a) Người có vợ hoặc chồng là công dân 
Việt Nam phải nộp bản sao Giấy chứng nhận 
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kết hôn chứng minh quan hệ hôn nhân;
b) Người là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ 

của công dân Việt Nam phải nộp bản sao 
Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác 
chứng minh quan hệ cha con, mẹ con;

c) Người có công lao đặc biệt đóng góp 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam phải nộp bản sao Huân chương, 
Huy chương, giấy chứng nhận danh hiệu cao 
quý khác hoặc giấy xác nhận của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của Việt Nam;

d) Người mà việc nhập quốc tịch Việt 
Nam của họ có lợi cho Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải nộp giấy 
chứng nhận của cơ quan, tổ chức nơi người 
đó làm việc, được cơ quan quản lý nhà nước 
cấp bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác 
nhận về việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ 
sẽ đóng góp cho sự phát triển của một trong 
các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, nghệ thuật, thể thao;

e) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại 
quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục xin hồi 
hương về Việt Nam; 

f) Bản sao giấy tờ chứng nhận việc đầu tư 
tại Việt Nam. 

7. Con chưa thành niên cùng trở lại quốc 
tịch Việt Nam theo cha mẹ thì phải nộp bản 
sao Giấy khai sinh của người con hoặc giấy 
tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ 
con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ trở lại quốc 
tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sống 
cùng người đó cùng trở lại quốc tịch Việt 
Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản 
thoả thuận của cha mẹ về việc trở lại quốc 
tịch Việt Nam của con.

III. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực 
hiện thủ tục hành chính

1. Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo 
quy định tại Điều 26 của Luật này có đơn xin 
trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở 
lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong 
những trường hợp sau đây:

a) Xin hồi hương về Việt Nam; 

b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con 
đẻ là công dân Việt Nam; 

c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam; 

d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam; 

đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;
e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập 

quốc tịch nước ngoài, nhưng không được 
nhập quốc tịch nước ngoài.

2. Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam 
không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu 
việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia 
của Việt Nam.

3. Trường hợp người bị tước quốc tịch 
Việt Nam xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì 
phải sau ít nhất 5 năm, kể từ ngày bị tước 
quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc 
tịch Việt Nam.

4. Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam 
phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây, tên 
gọi này phải được ghi rõ trong Quyết định 
cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

5. Người được trở lại quốc tịch Việt Nam 
thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những 
người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, 
nếu được Chủ tịch nước cho phép:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con 
đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam.

6. Chính phủ quy định cụ thể các điều 
kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam.

IV. Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm 
việc, không tính thời gian chuyển hồ sơ và 
chờ người xin trở lại quốc tịch làm thủ tục 
xin thôi quốc tịch nước ngoài.

V. Lệ phí: 200 USD.
T/h: Trương Hồng
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NHẬT KÍ ĐỐI NGOẠI THÁNG 7 & 8

Trong tháng 7 & 8 có 22 đoàn vào, 
gồm:

1. Ngày 03/7: Đoàn khách gồm 
3 người của công ty Truking Technology 
Limited - Trung Quốc vào làm việc với Công 
ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc về việc 
thống nhất lựa chọn dây chuyền công nghệ 
thuốc tiêm mới của 2 bên tại trụ sở Công ty 
Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

2. Ngày 04 đến 05//7: Bà Yeap Siew 
Hong – Điều phối viên tổ chức World To-
gether đến thăm, dạy tiếng Anh và giao tài 
trợ tiền ăn tháng 7 cho các cháu tại Trung 
tâm Hy vọng Lập Thạch.

3. Ngày 13/7: Ông Martin Pohlman – 
Tình nguyện viên Tổ chức World Together 
đến thăm, dạy tiếng Anh cho các cháu có 
hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Hy vọng 
Lập Thạch.

4. Ngày 24/7 đến 15/8: Đoàn phóng viên 
gồm 3 người thuộc hãng truyền hình Medien 
Kontor (Đức) đến thực hiện phóng sự phim 
tài liệu về việc nuôi và sử dụng rắn phục vụ 
đời sống tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường.

5. Ngày 25 đến 26/7: Bà Yeap Siew Hong 
– Điều phối viên tổ chức World Together đến 
thăm, dạy tiếng Anh và giao tài trợ tiền lương 
tháng 7 cho nhân viên tại Trung tâm Hy vọng 
Lập Thạch.

6. Ngày 26/7/2013 đến 13/3/2014: Bà 
Kim Ha Rim – tình nguyện viên Tổ chức 
KFHI đến làm việc tại Trung tâm dạy nghề 
Việt - Hàn, huyện Tam Dương.

7. Ngày 28/7: Đoàn đại biểu cựu chiến 
binh tỉnh Luông-nậm-thà đến thăm và trao 
đổi kinh nghiệm công tác cựu chiến binh với 
hội Cựu chiến binh Vĩnh Phúc.

8. Ngày 31/7: Hai đoàn tình nguyện của 
Tổ chức Phục hồi chức năng Milal Hàn Quốc 
(PMWF) tại Hội bảo trợ người tàn tật và Trẻ 
em mồ côi huyện Tam Dương, trường Tiểu học 
Minh Quang 2, trường Mầm non Đồng Xuân.

9. Ngày 31/7:  Bà Yeap Siew Hong – 
Điều phối viên tổ chức World Together đến 

thăm, dạy tiếng Anh và giao tài trợ tiền ăn 
tháng 8 cho các cháu tại Trung tâm Hy vọng 
Lập Thạch.

10. Ngày 1/8 đến 1/7/2014: Bà Anne 
Meredith Buckel –Trợ giảng tiếng Anh đến 
hỗ trợ giảng dạy, học tập tiếng Anh cho cán 
bộ, sinh viên tại trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội 2.

11. Ngày 1/8 đến 31/10: Đoàn gồm 2 
giáo viên hướng dẫn và 5 thực tập sinh quốc 
tịch Philippines đến làm việc tại trường Cao 
đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc.

12. Ngày 07 đến 09/8: Đoàn khách gồm 
11 người (1 người quốc tịch Hàn Quốc và 
10 người quốc tịch Mỹ) của Tổ chức World 
Together đến thăm, vui chơi và sơn 02 phòng 
ở cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại 
Trung tâm Hy vọng Lập Thạch.

13.Ngày 08/8: Bà Sadie Jane Maddocks 
– Chuyên gia giảng dạy của Nhà xuất bản 
Trường Đại học Oxfort đến phát triển kỹ 
năng nói tiếng Anh, vai trò và khuyến khích 
phát triển kỹ năng nói cho học sinh tiểu học 
tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Vĩnh Yên - 
69 Lý Bôn, thành phố Vĩnh Yên.

14. Ngày 13/8: Đoàn chuyên gia gồm 5 
người của Viện nghiên cứu, bảo tồn di sản 
Quốc gia Tokyo, Nhật Bản đến thăm và 
nghiên cứu một số di vật thời Trần hiện đang 
lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh.

15. Ngày 15/8 đến ngày 27/8: Ông 
Nguyễn Duy Khanh – Chuyên gia của Hãng 
Ecotech, Úc đến phối hợp với Sở Tài nguyên 
& Môi trường lắp vận hành trạm quan trắc tự 
động không khí.

16. Ngày 16/8: Đoàn khách của Trường 
Tamagawa gồm 2 người đến dự Hội thảo Tư 
vấn du học vừa học vừa làm Nhật Bản tại hội 
trường UBND huyện Vĩnh Tường.

17. Ngày 18/8: Đoàn khách gồm 16 
người của Hội những người Nhật Bản yêu 
Việt Nam đến thăm và trao học bổng cho con 
nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó 
khăn, vươn lên học giỏi tại hội trường Sở Tài 
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nguyên Môi trường và 1 gia đình tại huyện 
Sông Lô.

18. Ngày 18/8 đến ngày 22/8: Đoàn tình 
nguyện Trường Sam Sung - Hàn Quốc gồm 
17 người đến hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại 
trường Tiểu học Đồng Tiến, Tam Đảo, Vĩnh 
Phúc và Xã Đạo Trù, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

19. Ngày 19/8 đến ngày 10/9: 02 cán bộ 
khoa học điều tra thực địa của trường Đại 
học Tổng hợp Gottingen và trường Đại học 
Tổng hợp Ernst-Moritz-Arndt Greifswald 
đến điều tra thực địa tại một số địa phương 
trên địa bàn tỉnh.

20. Ngày 20/8: Ông Jason Brophy – 
Chuyên gia Lâm sàng của Quỹ Clinton 
(CHAI) tại Việt Nam đến hỗ trợ kỹ thuật hoạt 
động chăm sóc điều trị  HIV/AIDS tại Trung 
tâm phòng/chống HIV/AIDS tỉnh.

21. Ngày 27/8: 02 cán bộ của Tổ chức 
MCC đến làm việc với Ban Quản lý Dự án 
tại 02 huyện Lập Thạch và Vĩnh Tường

22. Ngày 27/8 đến ngày 28/8: Bà Yeap 
Siew Hong – Điều phối viên Tổ chức World 
Together đến tham gia một số hoạt động từ 
thiện tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch

Trong tháng 7 & 8 có 12 đoàn ra, gồm:
1. Từ ngày 01/7 đến ngày 10/7: Ông 

Phạm Quang Bích - Trưởng phòng Kế hoạch 
Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo đi nghiên 
cứu, học tập kinh nghiệm về quản lý giáo 
dục công nghệ mới vào đổi mới phương 
pháp giảng dạy và hình thức tổ chức dạy học 
tại Vương Quốc Anh

2. Từ ngày 11/7 đến 23/7:  Ông Nguyễn 
Mạnh Hà – Giáo viên Trường THPT Chuyên 
Vĩnh Phúc làm quan sát viên kỳ thi Olym-
pic Sinh học quốc tế năm 2013 tại Liên bang 
Thụy Sỹ.

3. Từ ngày 28/7 đến 15/8: Hai đại biểu đi 
dự trại hè thiếu nhi Quốc tế Songdowon lần 
thứ 28 tại Triều Tiên. 

4. 10 ngày trong tháng 7: Đoàn công tác 
gồm 13 cán bộ của tỉnh thực hiện nhiệm vụ xúc 
tiến đầu tư và thăm hữu nghị tại Hàn Quốc. 

5. Ngày 07 đến ngày 11/8: Ông Đào Văn 
Minh – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải 
đi thăm quan,  nghiên cứu và trao đổi kinh 

nghiệm về quản lý chất lượng sản phẩm của 
phương tiện vận tải tại Hàn Quốc. 

6. Ngày 16 đến ngày 24/8: Bà Lê Thị Chi 
– Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh đi 
dự đại hội Thư viện và Thông tin thế giới lần 
thứ 79 ( IFLA) tại Singapore. 

7. Ngày 17 đến ngày 31/8: Ông Nguyễn 
Viết Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Giáo 
dục thường xuyên huyện Yên Lạc tham dự 
chương trình đào tạo và hội thoại về “Lập 
kế hoạch và quản lý trung tâm học tập cộng 
đồng: Quan điểm quốc tế đối với các nhà 
lãnh đạo trung tâm học tập cộng đồng trong 
cộng đồng ASEAN” tại Thái Lan. 

8. Ngày 18/8 đến 17/9: Ông Nguyễn Đức 
Bằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 
tham gia đoàn cán bộ của Ban Tổ chức Trung 
ương đi nghiên cứu, học tập “Kinh nghiệm 
về quản lý kinh tế” tại Trung Quốc. 

9. Ngày 18 đến ngày 23/8: Ông Hoàng 
Minh Quân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo, tham gia Chương trình tham quan và làm 
việc với Bộ Giáo dục, một số cơ sở giáo dục 
và trường học ở Israel về công tác đổi mới 
hoạt động dạy và học trong nhà trường. 

10. Ngày 18 đến ngày 31/8: Ông Nguyễn 
Văn Mạnh – Phó Giám đốc Sở Tài chính 
tham dự chương trình đào tạo về quản lý 
công sản, tài sản Nhà nước tại Cộng hòa Liên 
bang Đức. 

11. Ngày 27 đến ngày 09/7: Ông Trần 
Văn Quang – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao & Du lịch tham dự  Đoàn của Bộ Văn 
hóa, Thể thao& Du lịch đi công tác tại Mông 
Cổ. Kinh phí chuyến đi do phía Mông Cổ 
đài thọ.

12. 7 ngày trong tháng 8 hoặc tháng 9: 
Ông Nguyễn Xuân Phương – Phó trưởng 
phòng Kế hoạch & Đầu tư - Sở Công Thương 
tham dự khóa đào tạo ngắn hạn về “Chính 
sách phát triển công nghiệp hỗ trợ” tại Hàn 
Quốc. Kinh phí chuyến đi do phía Hàn Quốc 
chi trả.

Tổng hợp: Thu Hường (P. Lãnh sự)
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Truyện cười song ngữ Anh - Việt
AUSSIE GRASSHOPPERS 

Châu chấu nước Úc

(Sưu tầm)

Thư giãn

A Texas farmer goes to Australia 
for a vacation. There he meets an Aussie 
farmer and gets talking. The Aussie 
shows off  his big wheat field and the 
Texan says, “Oh! We have wheat fields 
that are at least twice as large.”         

  Then they walk around the ranch 
a little, and the Aussie shows off  his 
herd of cattle. The Texan immediately 
says, “We have longhorns that are at 
least twice as large as your cows.”       

   When the Texan sees a herd of 
kangaroos hopping through the field, he asks, “And what the heck are those?”     

  The Aussie replies with an incredulous look, “Don’t you have any grasshoppers 
in Texas?” 

guy who doesn’t drink, gamble or play golf.”

Một nông dân Texas (Mỹ) đi nghỉ ở Australia.Ở đó ông ta gặp một nông dân Úcc 
và bắt chuyện. Người Úc  gây phô trương bằng cánh đồng lúa mì lớn của mình và người 
Texas nói:  “Ồ! Chúng tôi có những cánh đồng lớn ít nhất gấp hai cái này”.       

Sau đó họ dạo quanh doanh trại một lát và người Úc phô trương đàn gia súc. Ngay 
lập tức người Texas nói: “Chúng tôi có những con thú sừng dài lớn ít nhất gấp đôi những 
con bò của anh”.          

Khi người Texas thấy một đàn Kangaroos  nhảy qua cánh đồng, ông ta hỏi: “Và 
đó là những con quái gì vậy”?           

Người Úc trả lời với một nét mặt hoài nghi: “Các ông không có những con châu chấu 
ở Texas à?”


