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

Tin đối ngoại

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh tham gia 

chuyến công tác tại Châu Âu 

Từ ngày 10/9 - 
26/9/2013, đoàn công 
tác tỉnh Vĩnh Phúc do 

đồng chí Phạm Văn Vọng - 
Ủy viên TW Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh làm trưởng đoàn có 
chuyến đi xúc tiến đầu tư 
và thăm hữu nghị tại một số 
nước Châu Âu (Belarus, Liên 
bang Nga, Ucraina, Italia).

Tại Belarus
Sáng 11/9, đoàn công 

tác tham dự Diễn đàn doanh 
nghiệp Việt Nam - Belarus 
năm 2013, tổ chức tại thành 
phố Minsk, thủ đô nước 
Cộng hòa Belarus thu hút 
gần 200 đại diện các tổ 
chức, doanh nghiệp của cả 
hai nước tham dự.

Tại Diễn đàn, hai bên 
đều nhấn mạnh quan hệ 
hợp tác giữa Việt Nam và 
Belarus đã có truyền thống 
hữu nghị lâu năm, hướng tới 
hợp tác chiến lược dài hạn, 
hy vọng các doanh nghiệp 
hai nước tích cực nghiên 
cứu khả năng thực hiện các 
dự án liên doanh trên lãnh 
thổ hai nước, đặc biệt trong 
các lĩnh vực thị trường có 
nhu cầu rất cao như chế 
biến sữa ở Việt Nam và chế 
biến gỗ ở Belarus. Tham dự 
Diễn đàn lần này là cơ hội 
để Vĩnh Phúc giới thiệu với 
phía bạn về tiềm năng, thế 
mạnh của tỉnh, môi trường 

đầu tư kinh doanh và chính 
sách thu hút đầu tư trực tiếp 
vào tỉnh. Hiện nay Vĩnh 
Phúc có các sản phẩm như 
phụ tùng ô tô, linh kiện điện 
tử, hàng dệt da may mặc, 
vật liệu xây dựng và hàng 
nông sản có thể xuất khẩu 
sang châu Âu, trong đó có 
Belarus. Tại Diễn đàn, nhiều 
nhà đầu tư Belarus đã quan 
tâm tìm hiểu về môi trường 
và cơ hội đầu tư kinh doanh 
ở tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Trong buổi chiều cùng 
ngày diễn ra giao dịch thương 
mại giữa các doanh nghiệp 
của Việt Nam và Belarus. 
Nhân dịp này, đoàn Vĩnh 
Phúc đã tiếp xúc với các nhà 
đầu tư, doanh nghiệp Belarus 
để giới thiệu về cơ hội đầu tư 
kinh doanh tại tỉnh. Một số 
nhà đầu tư Belarus rất quan 

tâm đến Vĩnh Phúc như: công 
ty Belaz - Holding chuyên 
sản xuất máy chuyên dụng 
ngành xây dựng, công ty cổ 
phần May Kalinka và công ty 
Xu - khôi sản xuất hàng dệt 
may, Hiệp hội Vùng thương 
mại và công nghiệp Brest 
kinh doanh thương mại và 
dịch vụ, ngân hàng Belarus... 
Đại diện các doanh nghiệp 
Belarus đã đặt ra nhiều câu 
hỏi về thế mạnh và các sản 
phẩm hàng hóa chủ lực của 
Vĩnh Phúc, nhu cầu tiêu thụ 
một số loại hàng hóa có xuất 
xứ từ Belarus, khi đầu tư vào 
tỉnh Vĩnh Phúc được tỉnh hỗ 
trợ và ưu đãi như thế nào,… 
Đoàn công tác của tỉnh đã 
giải thích, trả lời thấu đáo, 
đồng thời cung cấp cho các 
nhà đầu tư Belarus thông tin 
về Vĩnh Phúc bằng các ấn 
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phẩm, đĩa hình DVD, file 
điện tử.

Tại Liên bang Nga
Chiều ngày 13/9, đoàn 

công tác tỉnh Vĩnh Phúc tổ 
chức thành công Hội thảo 
xúc tiến đầu tư tại thành phố 
St. Petersburg, thu hút 30 
doanh nghiệp của Liên bang 
Nga đến dự.

Qua trao đổi tại Hội 
thảo, các doanh nghiệp ở 
St. Petersburg nói riêng, 
Liên bang Nga nói chung 
còn thiếu thông tin về môi 
trường đầu tư kinh doanh 
của Việt Nam và của tỉnh 
Vĩnh Phúc, do vậy đây là dịp 
để Vĩnh Phúc trực tiếp cung 
cấp thông tin của tỉnh đến 
các doanh nghiệp Nga.

Tại Hội thảo, đồng chí 
Phạm Văn Vọng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh đã giới thiệu những nét 
cơ bản về kinh tế - xã hội và 
môi trường đầu tư của tỉnh 
Vĩnh Phúc, đồng thời trả lời 
các câu hỏi mà các nhà đầu 
tư Nga đặt ra. Các doanh 
nghiệp Nga rất quan tâm đến 
lĩnh vực phát triển du lịch của 
tỉnh để bổ sung các tour từ 
Nga sang Việt Nam; về hợp 
tác phát triển giáo dục đào 
tạo, đại diện của trường Đại 
học Tổng hợp St. Petersburg 
cho biết đang có nhiều hoạt 
động thúc đẩy thành lập 
trường Đại học Nga - Việt tại 
Việt Nam. Bên lề Hội thảo, 
lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và 
Đại sứ Phạm Xuân Sơn có 

nhiều hoạt động tiếp xúc, 
trao đổi với các tổ chức và 
doanh nghiệp của Liên bang 
Nga.

Trước đó, buổi sáng 
cùng ngày, đoàn công tác 
của tỉnh đã tham dự Hội 
thảo Xúc tiến Thương mại 
và Đầu tư do Cục Xúc tiến 
Thương mại (Bộ Công 
thương Việt Nam) phối hợp 
với Phòng Thương mại và 
Công nghiệp thành phố St. 
Petersburg tổ chức. Đồng 
chí Phạm Văn Vọng đã có 
bài tham luận với chủ đề 
“Đầu tư kinh doanh ở tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam - Sự 
lựa chọn đúng đắn của các 
nhà đầu tư Nga” được các 
doanh nghiệp và đại biểu 
dự hội thảo chú ý, hoan 
nghênh.

Tại Cộng hòa Ucraina
Tiếp tục chương trình 

xúc tiến đầu tư tại châu Âu, 
đoàn công tác của tỉnh thực 
hiện nhiều hoạt động xúc 
tiến đầu tư và ngoại giao 
tại Cộng hòa Ucraina. Mục 
tiêu chuyến xúc tiến đầu tư 
tại Ucraina của tỉnh lần này 
là cung cấp thông tin của 
tỉnh, mời gọi các nhà đầu tư 
Ucraina sang đầu tư tại tỉnh 
Vĩnh Phúc.

Ngày 18/9, đoàn đến 
thăm và làm việc với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp 
tỉnh Cherkasy (Cherkasy 
CCI); thăm nhà máy sản xuất 
ô tô AC Bogdan; nhà máy sản 
xuất máy chế biến thực phẩm 
Bronto tại tỉnh Cherkasy. 

Ngày 19/9, đoàn đến thăm 
nhà máy sản xuất mì ăn liền 
MaravenFood tại tỉnh Kiev; 
thăm Đại sứ quán Việt Nam 
tại Cộng hòa Ucraina.

Cherkasy CCI là cơ quan 
trực thuộc chính quyền tỉnh 
Cherkasy, có nhiệm vụ hỗ 
trợ các doanh nghiệp trên 
địa bàn Cherkasy về đầu 
tư và thương mại; kết nối 
các doanh nghiệp, tổ chức 
các cuộc hội thảo, hội nghị 
khách hàng, xúc tiến đầu tư 
trong và ngoài nước, hỗ trợ 
doanh nghiệp quảng bá sản 
phẩm và cung cấp thông tin 
qua mạng internet… Làm 
việc với đoàn Vĩnh Phúc, 
Cherkasy CCI mong muốn 
có sự hợp tác lâu dài, trọng 
tâm là hợp tác về đầu tư và 
thương mại với Vĩnh Phúc, 
để phát triển tại Việt Nam.

Buổi chiều cùng ngày, 
đoàn đến thăm và làm việc 
với Đại sứ quán Việt Nam tại 
Ucraina, Đại sứ Hồ Đắc Minh 
Nguyệt cùng cán bộ, nhân 
viên Đại sứ quán đã thân mật 
tiếp đoàn. Làm việc với Đại 
sứ quán, đồng chí Phạm Văn 
Vọng - Trưởng đoàn công 
tác Vĩnh Phúc đã cảm ơn 
lãnh đạo, cán bộ, nhân viên 
Đại sứ quán thời gian qua 
đã hỗ trợ rất hiệu quả các tổ 
chức, doanh nghiệp và công 
dân Vĩnh Phúc sang Ucraina 
học tập, công tác, lao động, 
giao dịch công thương; đồng 
chí cũng mong muốn Đại sứ 
quán là cầu nối, hỗ trợ để các 
nhà đầu tư Ucraina sang Việt 



3

Nam, đến Vĩnh Phúc khảo 
sát môi trường và cơ hội đầu 
tư kinh doanh.

Tại Italia
Từ ngày 21-25/9, đoàn 

công tác tỉnh Vĩnh Phúc tổ 
chức nhiều hoạt động tại 
Italia về xúc tiến đầu tư và 
ngoại giao. 

Ngày 23/9
Sáng 23/9, đoàn công tác 

của tỉnh đến thăm bảo tàng 
Piaggio, thăm nhà máy sản 
xuất Vespa công suất 400 
nghìn xe các loại (trong tổng 
công suất 1,5 triệu xe của 
Tập đoàn) tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu, quy mô 
diện tích 70 ha. Đến thăm 
Tập đoàn lần này, đoàn 
công tác của tỉnh thực hiện 
chủ trương tôn vinh doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp 
có đóng góp lớn vào tăng 
trưởng kinh tế và thu ngân 
sách của tỉnh. Đoàn đã nhận 
được sự đón tiếp trọng thị và 
nồng nhiệt từ phía Tập đoàn 
Piaggio & C.s.p.a.

Chiều 23/9, đoàn công tác 
của tỉnh đã tổ chức Hội thảo 
xúc tiến đầu tư với chủ đề 
“Cơ hội hợp tác đầu tư kinh 
doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc”. 
Hội thảo thu hút gần 30 tổ 
chức và doanh nghiệp Italia 
trong và ngoài Tập đoàn 
đến dự. Sau khi được nghe 
Trưởng đoàn công tác Vĩnh 
Phúc phát biểu giới thiệu về 
môi trường đầu tư của tỉnh, 
đại diện Tập đoàn Piaggio & 
C.s.p.a chia sẻ kinh nghiệm 

đầu tư kinh doanh thành 
công tại Vĩnh Phúc, nhiều 
doanh nghiệp dự Hội thảo, 
nhất là các doanh nghiệp vệ 
tinh của Tập đoàn đã thông 
báo sẽ sớm sang Việt Nam, 
đến Vĩnh Phúc tìm cơ hội 
đầu tư kinh doanh.

Ngày 24/9 
Đoàn đã đến thăm và 

làm việc với chính quyền 
tỉnh Florence. Tỉnh trưởng 
và Chủ tịch Hội hữu nghị 
tỉnh Florence với các nước 
đã tiếp và làm việc với 
đoàn. Ngay tại trụ sở chính 
quyền tỉnh Florence, nhân 
kỷ niệm 40 năm hai nước 
Việt Nam - Italia chính thức 
thiết lập quan hệ ngoại giao, 
tháng 4/2013 vừa qua đã tổ 
chức triển lãm “Không gian 
văn hóa Việt Nam tại Italia 
2013”. Tại buổi làm việc, 
đồng chí Phạm Văn Vọng 
giới thiệu tóm tắt về kinh tế 
- xã hội, môi trường và chính 
sách đầu tư của tỉnh Vĩnh 
Phúc, đề nghị Tỉnh trưởng 
Florence tạo điều kiện và hỗ 
trợ các doanh nghiệp Italia 
đầu tư sang tỉnh Vĩnh Phúc. 
Tỉnh trưởng Florence cảm 
ơn tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ 
Tập đoàn Piaggio & C.s.p.a 
đầu tư thành công tại Vĩnh 
Phúc và tin tưởng rằng: thời 
gian tới, từ thành công của 
Tập đoàn Piaggio & C.s.p.a, 
nhất định có nhiều doanh 
nghiệp của Italia nói chung, 
tỉnh Florence nói riêng đầu 
tư sang Việt Nam.

Ngày 25/9

Đoàn đến thăm và làm 
việc với Đại sứ quán Việt 
Nam tại Italia. Đại diện cho 
đoàn, đồng chí Phạm Văn 
Vọng chân thành cảm ơn 
Đại sứ quán đã hỗ trợ các 
hoạt động xúc tiến đầu tư 
của đoàn trong thời gian tại 
Italia; mong muốn Đại sứ 
quán tiếp tục giúp đỡ các tổ 
chức, doanh nghiệp và công 
dân Vĩnh Phúc sang học tập, 
công tác, giao dịch thương 
mại và đầu tư tại Italia; chú 
trọng cung cấp các thông tin 
về Vĩnh Phúc đến các nhà 
đầu tư Italia. Đại sứ Nguyễn 
Hoàng Long cho biết: tất cả 
các sự kiện lớn do Việt Nam 
tổ chức tại Italia đều có đại 
diện của Tập đoàn Piaggio 
& C.s.p.a dự và phát biểu 
về môi trường đầu tư kinh 
doanh của tỉnh Vĩnh Phúc 
với những đánh giá rất cao. 

Trong chuyến công tác 
của Phó Thủ tướng Chính 
phủ Hoàng Trung Hải tại 
Italia cùng thời gian này, tại 
tọa đàm các nội dung hợp tác 
chiến lược giữa hai nước, hai 
bên đã thống nhất việc phía 
Italia sẽ đầu tư một khu công 
nghiệp riêng cho các doanh 
nghiệp Italia tại Việt Nam, 
mà Vĩnh Phúc sẽ là địa điểm 
được phía bạn ưu tiên lựa 
chọn.

Tổng hợp: Thu Hiền

Tin đối ngoại
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Sáng ngày 12/9/2013, Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc đã tổ chức 

buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 
40 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Nhật 
Bản (21/9/1973 - 21/9/2013). 
Tới dự có Ngài Saita Yukio, 
Tham tán Đại sứ quán Nhật 
Bản tại Việt Nam; đại diện các 
cơ quan chuyên môn thuộc: 
Ban đối ngoại TW; Ủy ban 
Đối ngoại Quốc hội; Bộ Ngoại 
giao; Bộ Kế hoạch Đầu tư, các 
cơ quan, doanh nghiệp Nhật 
Bản đang hoạt động tại Hà Nội 
và Vĩnh Phúc. Về phía tỉnh 
Vĩnh Phúc có các đồng chí: 
Phùng Quang Hùng - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 
Thế Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh; Nguyễn 
Văn Trì - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy 
và lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. 

Phát biểu tại buổi gặt mặt, đồng chí 
Phùng Quang Hùng khẳng định Việt Nam 
và Nhật Bản có mối quan hệ lâu đời và đã 
bước sang một giai đoạn mới về chất; quan 
hệ kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa không 
ngừng được mở rộng; sự hiểu biết giữa hai 
nước không ngừng được tăng lên. Nhật 
Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, 
là nước tài trợ ODA lớn nhất và là nhà đầu 
tư số một tại Việt Nam. Vĩnh Phúc là địa 
phương sớm có quan hệ hợp tác tốt đẹp với 
các nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện tại, toàn tỉnh 
có 19 dự án vốn đầu tư Nhật Bản đang hoạt 
động với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 674 
triệu USD. Nguồn vốn ODA Nhật Bản viện 
trợ cho Vĩnh Phúc đến nay đạt gần 113 triệu 
USD. Hiện có 03 dự án sử dụng vốn ODA 
của Nhật Bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng 
và 06 dự án đang đang triển khai thi công. 
Nhân dịp này, đồng chí Phùng Quang Hùng - 
Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao năng lực, 
công nghệ và sự đóng góp của các doanh 

nghiệp Nhật Bản vào sự phát triển kinh tế 
- xã hội của Vĩnh Phúc nói riêng, của Việt 
Nam nói chung. Đồng chí bày tỏ cảm ơn tới 
Chính phủ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt 
Nam, doanh nghiệp và nhân dân Nhật Bản đã 
tích cực hợp tác và giúp đỡ Vĩnh Phúc trong 
thời gian qua. Chính quyền và nhân dân Vĩnh 
Phúc mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản tại 
Việt Nam sẽ là cầu nối để các nhà đầu tư 
của Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Vĩnh Phúc; 
Chính phủ Nhật Bản tiếp tục dành nguồn 
viện trợ ODA cho dự án cải thiện môi trường 
đầu tư của tỉnh; giúp tỉnh đào tạo cán bộ, 
công chức, nhận các lao động của Vĩnh Phúc 
sang làm việc tại Nhật Bản.

Ngài Saita Yukio - Tham tán kinh tế Đại 
sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định 
quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã đạt tới mức 
thân mật nhất từ trước đến nay. Sự phát triển 
kinh tế của Việt Nam góp phần quan trọng 
đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đất nước 
Nhật Bản; trong đó có các doanh nghiệp 
Nhật Bản đang hoạt động tại Vĩnh Phúc. Do 
vậy, Nhật Bản sẽ tiếp tục đầu tư để giúp Việt 
Nam thực hiện một số mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội quan trọng, tiếp tục phát triển 
công nghiệp ôtô, máy móc điện tử và những 
ngành công nghiệp chủ đạo khác trên địa bàn 
Vĩnh Phúc. Ngài Tham tán Đại sứ cũng kỳ 

Vĩnh Phúc: Gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

 Đồng chí  Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại Vĩnh Phúc
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Vinh Phuc: The 40th Anniversary of Vietnam – Japan 
diplomatic relationship establishment 

vọng Vĩnh Phúc sẽ đưa ra nhiều chính sách 
mở để các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đầu 
tư mạnh mẽ vào tỉnh hơn nữa.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đang 
đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc và tại Việt Nam như Công ty Toyota Việt 
Nam, Honda Việt Nam, Công ty Cổ phần NC 
Network… cảm ơn Việt Nam đã dành nhiều 
ưu đãi cho các doanh nghiệp Nhật Bản về 
thuế suất cũng như môi trường đầu tư; với sự 
hỗ trợ, tạo điều kiện này, các doanh nghiệp 
Nhật Bản đã đạt được những thành tích sản 
xuất kinh doanh tốt, với quy mô nhà máy 

không ngừng mở rộng. Trong bối cảnh kinh 
tế suy thoái như hiện nay, thị trường ô tô, xe 
máy gặp không ít khó khăn, các doanh nghiệp 
Nhật Bản rất mong chính phủ Việt Nam nói 
chung, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đưa 
ra những chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó 
khăn cho các doanh nghiệp và cùng các doanh 
nghiệp vượt qua tình hình khủng hoảng để có 
thể đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển 
công nghiệp cũng như vào sự nghiệp an sinh 
xã hội của tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

On the morning of September 
12th 2013, the Party Com-
mittee, People’s Council and 

People’s Committee of Vinh Phuc 
province held the 40th Anniversary 
of Vietnam - Japan diplomatic rela-
tionship establishment (9/21/1973 - 
9/21/2013).

Attending the Anniversary, there 
were Mr. Saita Yukio, Counselor 
of Japanese Embassy in Vietnam; 
representatives of Central Commis-
sion of External Relations; Civil 
affairs committee in foreign coun-
tries; Ministry of Foreign affairs; 
Ministry of Planning and Invest-
ment; departments and companies 
in Hanoi and Vinh Phuc. On behalf 
of Vinh Phuc province, there were 
Mr. Phung Quang Hung - Deputy Secretary 
of Vinh Phuc Party Committee, Chairman of 
People’s Committee; Mr. Nguyen The Truong 
- Permanent Deputy Secretary of Vinh Phuc 
Party Committee, Head of the XIII Congress 
delegation of Vinh Phuc; Mr. Nguyen Van 
Tri - Member of the provincial Party Com-
mittee, Vice Chairman of People’s Council; 
and other members of provincial Party Com-
mittee, leaders of Vinh Phuc departments and 
organizations.

At the Anniversary, Mr. Phung Quang 
Hung confirmed that the relationship between 

Vietnam and Japan has been in the new pe-
riod; economic, political and cultural relations 
have been continuously expanded; and the 
mutual understanding has been improved. Ja-
pan is the largest ODA donor, the biggest in-
vestor and one of the most important econom-
ic partners of Vietnam. At present, there are 
19 projects sponsored by Japan with the total 
registered capital of above 674 million USD. 
The ODA capital for Vinh Phuc is nearly 113 
million USD including 03 completed-and-
put-into-service projects and 06 implement-
ing ones. On this occasion, Mr. Hung greatly 
appreciated the capacity, technology and the 

Mr. Phung Quang Hung - Vice Secretary of Vinh Phuc Party Com-
mittee, Chairman of People’s Committee and  Mr. Saita Yukio - 

Counsellor of Japan Embassy in Vietnam at the 40th Anniversary 
of Vietnam - Japan diplomatic relationship establishment.
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contribution of Japanese enterprises to the so-
cio - economic development of Vinh Phuc and 
Vietnam. He also expressed the gratitude to 
the Japanese Government, the Japanese Em-
bassy in Vietnam, Japanese companies and 
people for their current support and coopera-
tion. The authority and people of Vinh Phuc 
province hoped that the Embassy will con-
tinuously be the bridge for Japan investors to 
come and do business in Vinh Phuc; the Japa-
nese Government will keep on supporting 
ODA capital for the project on improving the 
Vinh Phuc investing environment and educat-
ing the provincial labor force.

Mr. Saita Yukio - The economic Counse-
lor of Japanese Embassy in Vietnam, said that 
the Vietnam - Japan relationship has recently 
reached the more important stage. The eco-
nomic development of Vietnam has signifi-
cantly brought many practical benefits to Ja-
pan including Japanese enterprises operating 
in Vinh Phuc. Therefore, Japan will continue 
the investment in Vietnam in order to imple-
ment several important targets of socio - eco-

nomic development, expand the industry of 
automobile, electronic machines and many 
other decisive industries in Vinh Phuc. The 
Counselor also expected that Vinh Phuc will 
issue many open policies to attract more Japa-
nese enterprises.

Representatives of Japanese companies 
in Vinh Phuc and Vietnam such as Toyota 
Vietnam, Honda Vietnam, NC Network Jsc 
thanked for Vietnam’s preferential policies of 
taxes, investing environment that help them 
reach many achievements in production, trade 
and the continuous-opened factory scale. In 
the present economic recession, the markets 
of automobile and motorbike have faced with 
many difficulties so Japanese companies ex-
pected that Vietnam Government and Vinh 
Phuc leaders will have supportive policies 
and help them overcome the crisis in order to 
have more contribution to the industrial de-
velopment and the course of social security of 
Vinh Phuc province.

By: Nguyen Thom

Sáng 21/9/2013, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương 
trình Liên hoan hữu nghị nhân dân 

Việt - Nhật năm 2013. Tới dự, có ngài 
Murayama Tomyich - Cựu Thủ tướng Nhật 
Bản, Chủ tịch Hội đồng hòa bình hữu nghị 
Nhật - Việt; ngài Furuta Motoo - Chủ tịch 
Hội hữu nghị Nhật - Việt; đồng chí Nguyễn 
Sỹ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 
hội, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật, 
trưởng đoàn đại biểu Việt Nam dự liên hoan 
hữu nghị Việt - Nhật; đại diện Hội đồng Hòa 
bình hữu nghị Nhật - Việt, Lãnh đạo Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng 
đại diện một số doanh nghiệp Nhật Bản tại 
Vĩnh Phúc và Việt Nam. Về phía tỉnh, có 
các đồng chí: Phùng Quang Hùng - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 
Thế Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh; 
Nguyễn Văn Trì - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo 
một số sở, ban, ngành trong tỉnh. 

Phát biểu khai mạc Liên hoan, đồng chí 
Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng 
đoàn đại biểu Việt Nam - Nhật Bản đã có 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chụp 
ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu liên hoan hữu nghị 
nhân dân Việt Nam - Nhật Bản 2013 tại Vĩnh Phúc

Chương trình giao lưu liên hoan hữu nghị 
nhân dân Việt Nam - Nhật Bản 2013 tại Vĩnh Phúc
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chuyến thăm hữu nghị tại Vĩnh Phúc. Đồng 
chí nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương 
sớm có quan hệ hợp tác tốt đẹp với các nhà 
đầu tư Nhật Bản, điển hình như 2 doanh 
nghiệp hàng đầu là Honda và Toyota. Đến 
nay, toàn tỉnh đã có 19 dự án FDI của Nhật 
Bản, với vốn đầu tư đăng ký 674 triệu USD 
trong tổng số 126 dự án FDI với tổng vốn 
đăng ký gần 2,7 tỷ USD đang đầu tư thành 
công trên địa bàn tỉnh. Các dự án của Nhật 
Bản đứng thứ 2 về vốn đăng ký và đứng đầu 
về tỷ lệ vốn thực hiện (khoảng 90% so với 
vốn đăng ký). Hầu hết các doanh nghiệp này 
đều đang hoạt động có hiệu quả. Nhật Bản 
cũng là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Vĩnh 
Phúc với số vốn hơn 113 triệu USD. Nhân 
dịp Liên hoan hữu nghị nhân dân 2 nước 
được tổ chức tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phùng Quang Hùng bày tỏ sự cảm ơn sâu 
sắc với Chính phủ, nhân dân và các doanh 
nghiệp Nhật Bản đã tích cực hợp tác và giúp 
đỡ tỉnh Vĩnh Phúc trong suốt thời gian qua, 
đồng thời mong muốn, thông qua Hội đồng 
hòa bình hữu nghị Nhật - Việt và các tổ chức 
khác của Nhật Bản để đẩy mạnh hơn nữa các 
hoạt động đầu tư vào Vĩnh Phúc, giúp Vĩnh 
Phúc xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị với 

các địa phương của Nhật Bản; tăng cường 
giao lưu văn hóa, hợp tác lao động, tiếp tục 
nhận thêm nguồn vốn ODA của Chính phủ 
Nhật Bản cho dự án cải thiện môi trường đầu 
tư của tỉnh.

Ngài Furuta Motoo - Chủ tịch Hội hữu 
nghị Nhật - Việt bày tỏ niềm vinh dự được 
đến thăm tỉnh Vĩnh Phúc vào đúng ngày kỷ 
niệm tròn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 
21/9/2013) và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc dành cho đoàn. Ngài Chủ tịch Hội 
hữu nghị Nhật - Việt hy vọng rằng chuyến 
thăm Vĩnh Phúc lần này sẽ góp phần thúc 
đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực 
giữa Vĩnh Phúc với các địa phương Nhật 
Bản nói riêng đồng thời làm sâu sắc thêm 
tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt 
Nam và Nhật Bản nói chung.

Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến 
thăm Công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Ngày 13/9, tại Tam Đảo 
- Vĩnh Phúc, Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị Việt 

Nam tổ chức hội thảo kết hợp tập 
huấn “Tăng cường năng lực và 
nâng cao hiệu quả hoạt động đối 
ngoại nhân dân của các Liên hiệp 
hữu nghị khu vực miền Bắc”. 

Tham dự và chỉ đạo hội thảo 
có ông Vũ Xuân Hồng - Bí thư 
Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị Việt Nam; 
bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - 
Tổng thư ký Liên hiệp Trung 
ương cùng đại diện lãnh đạo Ban 
công tác địa phương, Ban Điều 
phối viện trợ nhân dân và gần 90 
đại biểu đến từ 14 Liên hiệp hữu nghị các 
tỉnh phía Bắc.  

Hội thảo đã được nghe tham luận của đại 
diện Liên hiệp thành phố Hà Nội, Hải Phòng, 
Vĩnh Phúc, Lào Cai… Nội dung các bài tham 

HỘI THẢO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
 NHÂN DÂN CỦA CÁC LIÊN HIỆP HỮU NGHỊ KHU VỰC MIỀN BẮC

Đồng chí Vũ Xuân Hồng - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
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LỄ TRAO GIẢI BÁO CHÍ TỈNH VĨNH PHÚC
 LẦN THỨ II NĂM 2013

luận tập trung trình bày về những kết quả 
đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân 
của  các Liên hiệp địa phương thời gian qua; 
những thuận lợi, khó khăn; đề xuất những 
giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối 
ngoại nhân dân của các Liên hiệp địa phương 
trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Vũ 
Xuân Hồng - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 
đánh giá cao những thành tựu mà Liên hiệp 
các địa phương đã đạt được trong thời gian 
qua. Đồng thời, thông báo về việc triển khai 
thực hiện Quyết định số 41 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chế độ, chính sách 
đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam. Đồng chí Vũ Xuân Hồng yêu cầu, các 
cấp Hội trong thời gian tới cần đẩy mạnh 
kiện toàn tổ chức từ Trung ương đến địa 
phương, tăng cường hợp tác quốc tế để thu 
hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, nâng cao 
hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cấp 
ủy, chính quyền địa phương đối với công tác 
đối ngoại nhân dân. Cùng với đó, Liên hiệp 
các địa phương cần sớm đề ra kế hoạch cụ 
thể, thiết thực triển khai chương trình hành 
động quốc gia của Chính phủ về công tác đối 
ngoại nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu 
quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong giai 

đoạn mới. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả hội 
thảo lần này sẽ là cơ sở thực tiễn để đoàn Chủ 
tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 
xây dựng mục tiêu đúng đắn, xác định giải 
pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Liên hiệp trong nhiệm kỳ Đại hội 
lần thứ V (2013-2018), góp phần thực hiện 
chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước trong tình hình mới.

Trong buổi chiều cùng ngày, các đại biểu 
đã được nghe ông Phan Anh Sơn - Phó Tổng 
thư ký, Trưởng ban Ban điều phối viện trợ 
nhân dân (PACCOM) trình bày các vấn đề 
về Kỹ năng vận động viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài, tình hình kinh tế - xã hội trong 
mối quan hệ với công tác phi chính phủ nước 
ngoài và phổ biến Chương trình Quốc gia 
xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 
2013 - 2017.

Các đại biểu đã đánh giá cao việc Liên 
hiệp Trung ương tổ chức hội thảo kết hợp 
tập huấn nhằm nâng cao năng lực hiệu quả 
công tác đối ngoại nhân dân cho các Liên 
hiệp địa phương khu vực miền Bắc. Những 
thông tin hữu ích được các đại biểu thu nhận 
tại hội thảo và tập huấn sẽ giúp các Liên hiệp 
địa phương chủ động hơn trong công tác đối 
ngoại nhân dân tại địa phương mình.

 Tin, ảnh: Trịnh Thu

Chiều ngày 16/9, tại 
trường Chính trị tỉnh 
Vĩnh Phúc, Hội đồng 

giải báo chí tỉnh đã tổ chức 
Lễ trao giải báo chí lần thứ II 
năm 2013. Tới dự buổi lễ có 

các đồng chí: Nguyễn Văn Trì 
- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng 
chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên 
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; đồng chí Phan 
Văn Phóng - Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên 
giáo Tỉnh ủy; các đồng chí 
thành viên Hội đồng giải báo 
chí tỉnh; đại diện lãnh đạo một 
số sở, ban, ngành, địa phương; 
lãnh đạo các cơ quan thông tấn 
báo chí cùng đông đảo hội viên 
Hội nhà báo tỉnh.

Giải báo chí Vĩnh Phúc 
năm 2013 là một hoạt động 
thường niên của Hội Nhà 
báo và các cơ quan phối 
hợp nhằm động viên, cổ vũ 
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phong trào thi đua lao động 
sáng tạo các tác phẩm báo 
chí chất lượng cao của đội 
ngũ những người làm báo 
tỉnh nhà và các cộng tác viên 
tuyên truyền trên báo chí 
Trung ương và địa phương. 
Đó là các tác phẩm viết về 
Vĩnh Phúc có nội dung chất 
lượng cao về tư tưởng chính 
trị; có hình thức thể hiện hấp 
dẫn phù hợp với quan điểm 
chỉ đạo tuyên truyền đường 
lối chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước; có sức thuyết phục, 
nêu được vấn đề dư luận 
quan tâm và có hiệu quả xã 
hội tốt.

Năm 2013, giải báo chí 
có gần 100 hội viên nhà 
báo và cộng tác viên của địa 
phương và T.Ư tham gia. 
Hội đồng giải báo chí tỉnh 
đã chọn chấm chung 53 tác 
phẩm báo chí xuất sắc thuộc 
3 loại hình báo chí (báo in, 
phát thanh, truyền hình) 
được lựa chọn từ các Chi hội 

Nhà báo. Các tác phẩm dự 
thi phản ánh khá toàn diện 
những thành tựu kinh tế - xã 
hội của tỉnh thời kỳ CNH- 
HĐH và hội nhập quốc tế. 
Nhiều tác phẩm có tính phát 
hiện và cổ vũ những nhân tố 
mới, những điển hình tiên 
tiến trong mọi mặt của đời 
sống xã hội, mạnh dạn phản 
ánh biểu hiện tiêu cực trong 
xử lý các vi phạm về đất 
đai, khai thác tài nguyên trái 
phép…

Phát biểu tại lễ trao giải, 
đồng chí Dương Thị Tuyến 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ghi nhận và đánh giá cao vai 
trò, trách nhiệm của Hội Nhà 
báo, Hội đồng giải Báo chí 
tỉnh trong thực hiện nhiệm 
vụ; biểu dương và chúc 
mừng các nhà báo, cộng tác 
viên của các cơ quan báo chí 
T.Ư và địa phương đã đạt 
giải. Để báo chí thực hiện tốt 
hơn nữa nhiệm vụ trong thời 
gian tới, đồng chí đề nghị 
Hội Nhà báo tỉnh chủ động 

tham mưu với các cơ quan 
báo chí có chiến lược đào 
tạo nguồn nhân lực vừa hồng 
vừa chuyên, phục vụ tốt hơn 
nữa nhiệm vụ chính trị được 
giao trên nhiều lĩnh vực, để 
các thể loại báo chí ngày 
càng phong phú hơn với 
những chủ đề hấp dẫn, góp 
phần bồi dưỡng lực lượng 
làm báo chuyên nghiệp hơn.

Tại lễ trao giải, Hội đồng 
giải Báo chí tỉnh đã xét chọn 
vòng chung khảo các tác 
phẩm báo chí xuất sắc ở các 
thể loại báo chí năm 2013 và 
thống nhất trao 29 giải (trong 
đó có 6 giải B, 9 giải C và 
14 giải khuyến khích) cho 
các tác giả, nhóm tác giả dự 
thi. Đồng thời, Hội đồng giải 
Báo chí tỉnh cũng đã phát 
động cuộc thi giải báo chí 
tỉnh lần thứ III năm 2014. 

Tin, ảnh: Trung Dũng

Ngày 24/9/2013, đoàn cán bộ tỉnh 
U-đôm-xay nước CHDCND 
Lào do đồng chí Mai-vong 

Nhọt-mạ-ni, Phó Giám đốc Sở Ngoại 
vụ tỉnh U-đôm-xay làm trưởng đoàn đã 
đưa 5 lưu học sinh của tỉnh sang chào 
xã giao lãnh đạo Sở Ngoại vụ Vĩnh 
Phúc và tiến hành các thủ tục nhập học 
cho các lưu học sinh tại Việt Nam. Tiếp 
và làm việc với đoàn có đồng chí Khuất 
Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại 
vụ cùng lãnh đạo và một số cán bộ của 
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Đại diện cho các lưu học sinh của tỉnh U-đôm-xay, đồng chí Mai-vong Nhọt-mạ-ni 
cảm ơn tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, giúp đỡ 

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ của 5 lưu học sinh 

tỉnh U-đôm-xay nước CHDCND Lào 
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Là một trong những tập đoàn 
sản xuất linh kiện ôtô, xe 
máy hàng đầu thế giới, Spark 

MINDA (Ấn Độ) đã có mặt tại Việt 
Nam từ năm 2008 (với mục tiêu: 
phát triển thị trường ôtô đang ngày 
càng lớn mạnh tại Việt Nam và xuất 
khẩu sang các nước ASEAN. Là 
nhà sản xuất linh kiện đầu tiên của 
Ấn Độ tại Việt Nam, MINDA mong 
muốn mang đến những sản phẩm 
tốt với giá thành phải chăng. Nhân 
dịp tròn 5 năm xây dựng và phát 
triển tại thị trường Việt Nam, phóng 
viên Bản tin đối ngoại của Sở Ngoại 
vụ Vĩnh Phúc đã có bài phỏng vấn 
ông Deepak Arora - Tổng Giám đốc 
công ty TNHH Linh kiện tự động MINDA 
Việt Nam.

PV: Xin chào ông, được biết Spak 
MINDA là một trong những tập đoàn lớn 
nhất của Ấn Độ, xin ông giới thiệu một vài 
nét về Tập đoàn?

Ông Deepak Arora: Tập đoàn MINDA 
được thành lập vào năm 1958 bởi Ngài  Late 
Sh. S. L. Minda tại Delhi, Ấn Độ và hiện nay 
do con trai ông - Ngài Ashok Minda tiếp quản. 

Chúng tôi có mặt tại 15 quốc gia trên thế giới 
với khoảng 12 nghìn nhân viên và hơn 32 dự 
án. Doanh thu năm 2012 của chúng tôi đạt 
572 triệu USD. Tập đoàn MINDA chuyên về 
sản xuất các linh kiện ôtô, xe máy như khóa, 
cốp xe, yên xe, bộ cảm biến… Chúng tôi có 
nhiều khách hàng lớn như Piaggio, Honda, 
Toyota, Yamaha… MINDA đã đến Việt Nam 
vào năm 2008 và cho đến nay chúng tôi đã 
đạt được những thành công và hiệu quả nhất 
định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

MINDA VIỆT NAM, CHẶNG ĐƯỜNG 5 NĂM TẠI VĨNH PHÚC

và hỗ trợ đào tạo cho các lưu học sinh của 
tỉnh U-đôm-xay nói riêng, nước CHDCND 
Lào nói chung có điều kiện sang học tập tại 
Việt Nam. Tính đến nay, tỉnh đã hỗ trợ đào tạo 
tổng số 60 cán bộ, học sinh ở 5 tỉnh của Lào 
sang học tập tại Việt Nam, trong đó có 22 lưu 
học sinh đã tốt nghiệp và 38 lưu học sinh đang 
theo học, riêng tỉnh U-đôm-xay tính đến nay 
có 16 lưu học sinh được hỗ trợ đào tạo.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Khuất Văn 
Khanh - Phó Giám đốc sở Ngoại vụ và đồng 
chí Nguyễn Phú Sơn - Phó Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cho biết thêm: 
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các 
lưu học sinh Lào tại Việt Nam luôn lỗ lực 

học tập, đạo đức tốt, có ý thức tập thể, tích 
cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội 
và hòa đồng với sinh viên Việt Nam. Nhân 
dịp khai giảng năm học mới, các đồng chí 
chúc các lưu học sinh Lào luôn mạnh khỏe 
và đạt được kết quả học tập cao.

Trong buổi chiều cùng ngày, lãnh đạo 
Sở Ngoại vụ và Sở GD&ĐT cũng đã tiếp 
nhận thêm 5 lưu học sinh của tỉnh Luông-
pha-băng. 10 lưu học sinh sẽ được tiến hành 
làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Thái 
Nguyên vào sáng 25/9.

Tin, ảnh: Thu Hiền

Ông Deepak Arora - Tổng Giám đốc công ty TNHH Linh kiện 
tự động MINDA Việt Nam tại Vĩnh Phúc
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của mình tại thị trường đầy tiềm năng này.
PV:  Vậy xin ông cho biết lý do MINDA 

chọn Vĩnh Phúc chứ không phải tỉnh/thành 
khác của Việt Nam để đặt nhà máy sản xuất?

Ông Deepak Arora: Trước tiên tôi phải 
khẳng định rằng các bạn có những chính 
sách thu hút đầu tư FDI rất tốt, bằng chứng 
là các bạn cũng đã thu hút được nhiều tập 
đoàn lớn trên thế giới như Honda, Toyota, 
Piaggio và họ đều là những khách hàng của 
MINDA. Thứ hai, tỉnh Vĩnh Phúc gần với 
sân bay quốc tế Nội Bài, rất thuận tiện cho 
giao thương, đây là một lợi thế không phải 
địa phương nào cũng có được. Lý do thứ ba 
chúng tôi chọn tỉnh Vĩnh Phúc vì sự sẵn có 
về đất đai với giá thuê phải chăng. Đây là 
những lý do chính tại sao MINDA lại chọn 
Vĩnh Phúc.

PV: MINDA đã hoạt động 5 năm tại Vĩnh 
Phúc, được biết Công ty sử dụng 100% lao 
động của địa phương. Ông đánh giá như thế 
nào về người lao động Vĩnh Phúc?

Ông Deepak Arora: Nhìn chung người 
lao động của Vĩnh Phúc rất chăm chỉ, luôn 
cố gắng phấn đấu, tâm huyết với công việc 
và có trình độ. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật thì chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu 
của công việc. Ngoài ra chúng tôi không tìm 
được đội ngũ cán bộ quản lý là người địa 
phương. Đây sẽ là rào cản lớn khi chúng tôi 
hay bất kỳ doanh nghiệp nào muốn mở rộng 
đầu tư tại đây.

Rào cản thứ hai chính là ngôn ngữ. Theo 
như quan sát của tôi thì người lao động Vĩnh 
Phúc có thể đọc, có thể viết nhưng lại không 
nói được ngoại ngữ. Vì vậy sẽ tạo nhiều khó 
khăn trong giao tiếp và làm việc với cấp trên 
là người nước ngoài. 

Hiện nay chúng tôi đang cần tuyển thêm 
8 vị trí nhưng chưa có ứng viên nào đáp ứng 
được yêu cầu về chuyên môn và ngoại ngữ.

PV: Xin ông cho biết đánh giá của mình về 
môi trường và chính sách đầu tư của tỉnh Vĩnh 
Phúc đã dành cho MINDA trong 5 năm qua?

Ông Deepak Arora: Khi mới thành lập 
nhà máy tại Vĩnh Phúc vào năm 2008, chúng 
tôi được hưởng chế độ ưu đãi về chính sách 
thuế mà các bạn đem lại (chỉ từ 0 - 7,5 %). 
Hơn nữa, Việt Nam nằm trong khối ASEAN 
nên khi xuất khẩu sản phẩm sang các nước 
ASEAN chúng tôi còn được nhận các ưu đãi 
về thuế. Nhưng hiện nay, mức thuế chúng tôi 
phải chịu lên tới 25%. Đây chính là vấn đề 
khiến chúng tôi băn khoăn việc có nên tiếp 
tục đầu tư hay không. Thực tế là chúng tôi 
đang dự định đầu tư thêm một dự án mới 
nhưng chúng tôi vẫn đang cân nhắc thêm về 
một số điều kiện như nhân lực quản lý, mức 
thuế…

PV: Xin ông cho biết thêm về dự án mà 
phía Công ty đang dự định triển khai?

Ông Deepak Arora: Chúng tôi dự định 
xây dựng thêm một nhà máy sản xuất nhằm 
cung cấp nhiều hơn nữa sản phẩm phục vụ 
thị trường Việt Nam cũng như xuất khẩu. 
Tuy nhiên dự án hiện chưa được triển khai vì 
một số lý do như tôi đã nêu ở trên.

PV: Vậy theo ông, tỉnh Vĩnh Phúc nên 
làm gì để có thể tăng cường công tác thu hút 
đầu tư FDI trong tương lai?

Ông Deepak Arora: Nói chung chúng tôi 
đánh giá cao và xin chân thành cảm ơn Lãnh 
đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều 
kiện tốt nhất cho chúng tôi triển khai các hoạt 
động kinh doanh trong suốt 5 năm qua. Các 
bạn đã rất quan tâm, ủng hộ chúng tôi. Tuy 
nhiên, cũng như các bạn thường nói: “Không 
ai là hoàn hảo”, vì vậy tôi xin có một vài ý 
kiến nhỏ để các bạn tham khảo và làm căn cứ 
để thúc đẩy nguồn vốn FDI trong tương lai.

Thứ nhất, tỉnh Vĩnh Phúc cần xem xét 
giảm thuế cho các doanh nghiệp, đặc biệt 
là các doanh nghiệp FDI. Mức thuế từ 7,5 - 
20% là phù hợp.

Thứ hai, tỉnh Vĩnh Phúc nên chú trọng 
đầu tư cho việc xây dựng các trường kỹ thuật 
vì theo tôi thấy thì ở Việt Nam mọi người đều 
muốn được học tập và làm việc ở gần nhà. 
Hơn nữa việc đầu tư hơn về công tác đào tạo 
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sẽ giúp nâng cao nguồn nhân lực cho tỉnh 
và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các doanh 
nghiệp FDI.

Thứ ba, các bạn nên có những trường dạy 
ngoại ngữ cho người lao động của tỉnh và 
dạy tiếng Việt cho cả các chuyên gia nước 
ngoài như chúng tôi. Như vậy, hai bên có thể 
hiểu nhau hơn, dễ làm việc hơn.

Thứ tư là vấn đề đào tạo đội ngũ quản lý. 
Phần lớn người lao động Vĩnh Phúc có thể 
hoàn thành rất tốt công việc đơn lẻ nhưng lại 
không có kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Chúng 

tôi sẵn sàng cử họ đi nước ngoài học nhưng 
rào cản lớn nhất lại chính là ngôn ngữ; vì 
vậy, nếu họ được đào tạo ngay tại địa phương 
và bằng tiếng Việt hoặc bằng cả tiếng Việt và 
tiếng Anh thì sẽ tốt hơn rất nhiều. 

PV: Xin cảm ơn rất nhiều về những thông 
tin mà ông đã chia sẻ. Xin chúc ông và gia 
đình sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho Tập 
đoàn MINDA ngày càng lớn mạnh!

Thực hiện: Ngọc Vân

Being a leading Corporation in 
aspect of manufacturing auto-
motive components and parts 

for two wheeler & automobile, Spark 
MINDA (Indian) has been located at 
Binh Xuyen Industrial Park, Binh Xuy-
en districts, Vinh Phuc province, Viet-
nam since 2008 with target: “to develop 
the potential market as Vietnam with 
automotive components and parts for 
motorcycles, scooters and automobiles, 
as well as export to ASEAN countries”. 
MINDA is honor to become the first 
Indian investor in Vietnam in automo-
tive components manufacturing & assembly. 
MINDA has committed to supply products 
with high quality and good price. On the oc-
casion of 5 years established & developed 
in Vietnam market, reporter of Foreign Af-
fair Department of Vinh Phuc province had a 
short interview with Mr. DEEPAK ARORA 
- General director of MINDA Vietnam Auto-
motive Company. 

Reporter: Good morning Sir, Spark MIN-
DA is known as one of the biggest corpora-
tion in India. Could you introduce something 
about your Corporation? 

Mr. DEEPAK ARORA: The Group was 
founded in 1958 by Late Sh. S. L. MINDA in 
Delhi. Today it has emerged as a leading au-
tomotive component player with worldwide 
presence. We have 32 plans in 15 other coun-
tries over the world with around 12.000 em-
ployees. Our turnover in 2012 was 572 mil-

lion USD. We are manufacturing and trading 
in automotive components, parts of motor-
cycles, scooters as well as automobiles in 
which we just supply some items in Vietnam 
like: two wheeler security system, lock set, 
seat latch, active & passive antenna, speed 
meter and etc. We have major customers 
such as Piaggio, Yamaha, Suzuki & Kawa-
saki… MINDA was located in Vietnam in 
2008, until now we have achieved some suc-
cess in this potential market and in terms of 
manufacturing and trading as well.

Reporter: So why did MINDA choose 
Vinh Phuc provice not other province in Viet-
nam to locate the factory,? 

Mr. DEEPAK ARORA: Firstly, I want 
to confirm that Vinh Phuc has good FDI at-
tracting policies. That’s why some huge cor-
porations decided to construct their factory 
in your province like Honda, Toyota, Piag-
gio and Yamaha also… Specially, they are 

MINDA ON THE WAY OF GROWING
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MINDA’s customers.
Secondly, Vinh Phuc is near the interna-

tional airport that is very convenient for trad-
ing. This  helps Vinh Phuc to be more attrac-
tive than other areas.

Thirdly, we chose Vinh Phuc because 
of the availability of land with good price. 
These are the reasons why we built our fac-
tory here.

Reporter: MINDA has been manufactur-
ing in Vinh Phuc for 5 years and it is the fact 
that your company almost uses local employ-
ees. How do you think about them?

Mr. DEEPAK ARORA: Overall, Vinh 
Phuc’s employees are studious, striving 
mind, enthusiasm and educated. However 
availability of technical & managerial staff 
is limited. This is the first difficulty for us or 
any enterprises who want to invest here.

Second difficulty is language. As my ob-
servation, Vinh Phuc employees can write, 
read English but they cannot speak out. It 
causes many difficulties in communicating 
and working with foreign supervisors.

At the moment, we are looking for 8 po-
sitions but there’re no employees meet the 
requirements of specialty and language.

Reporter: How do you evaluate the en-
vironment and investing policies that Vinh 
Phuc province support MINDA during the 
past 5 years?

Mr. DEEPAK ARORA: Well! When we 
started to build our plan here in 2008, we had 
income tax concessions 0% for first 3 year 
after that 7.5%  for next 7 years. Moreover, 
Vietnam is one of the ASEAN countries and 
duty structure for trade in ASEAN countries 
is very good. But, now there is no more in-
come tax concession for new companies/in-
vestment. The new tax rate is 25% which is 
very high. It makes us thinking that whether 
we should continue to invest in Vietnam or 
not. In fact that, we have plan to build new 
factory here, but we still wonder about the 
availability of staff, income tax and etc.

Reporter: Could you please share some 
more information about the new plan which 
you intend to develop?

Mr. DEEPAK ARORA: We plan to 
expand our factory here in order to supply 
more and more products of Spark MINDA 

Group to Vietnam market, as well as ex-
port to abroad markets. Until now, our plan 
is postponed because of some reasons as I 
mentioned above.

Reporter: In your opinion, what should 
Vinh Phuc province do to enhance FDI in the 
future? 

Mr. DEEPAK ARORA: In general, we 
highly appreciate and sincerely thank the 
leaders and people of Vinh Phuc province for 
creating favorable conditions for the imple-
mentation of our business during the past 5 
years. You always concern and support us. 
However, as one old saying “there’s no per-
fect at all”, I myself has some ideas for you 
to attract more FDI in the future:

The first, Vinh Phuc should reconsider 
the income tax structure, the province should 
continue for income tax concessions as pre-
vious practice for all FDI enterprise with 
0%, 7,5% - 15%.

The second, Vinh Phuc should build more 
technical schools because I see that Vietnam-
ese people want to study and work near their 
home. And investment in training will help 
Vinh Phuc have potential employee sources 
that meet the demand of FDI Corporations.

Thirdly, You should have language 
schools to trainforeign languages for em-
ployees and Vietnamese for foreign experts 
like us. Therefore, both sides can understand 
mutually and easy to work.

And the last, training for high quality man-
ger. Most of Vinh Phuc employees can do one 
task perfectly but they are in lack of manage-
ment and leadership skills. We can train them 
oversea but the language is their obstacle. So, 
they should be trained by Vietnamese and for-
eign language in their locality.

Reporter: Thank you very much for 
your information. Wish you and your family 
healthy, happiness. Wish MINDA further de-
velop!

By: Ngoc Van
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Trong những năm gần 
đây, thực hiện chủ 
trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về công tác 
đối ngoại, công tác vận động 
viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài của tỉnh đã có những 
chuyển biến rõ rệt. Tỉnh đã 
ban hành các chủ trương, 
chính sách nhằm tăng cường 
huy động, khai thác tối đa 
mọi nguồn lực trong đó có 
sự đóng góp quan trọng từ 
nguồn viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài, các nhà tài 
trợ trong và ngoài nước; tập 
trung thực hiện các biện pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả sử 
dụng nguồn tài trợ, góp phần 
phát triển KT-XH, bảo vệ 
môi trường và nâng cao đời 
sống nhân dân những vùng 
còn khó khăn của tỉnh.

Các lĩnh vực được tập 
trung kêu gọi hỗ trợ hiện nay 
là xử lý ô nhiễm môi trường, 
biến đổi khí hậu, phát triển 
nông thôn, giảm nghèo, giáo 
dục đào tạo, y tế, phòng 
chống HIV-AIDS, cứu trợ 
thiên tai; giúp đỡ người 
khuyết tật… Tuy nhiên, theo 
đánh giá chung, trong những 
năm qua nguồn viện trợ phi 
chính phủ nước ngoài và các 
nhà tài trợ cho những lĩnh 
vực này vẫn còn nhiều hạn 
chế, giá trị viện trợ cho tỉnh 
Vĩnh Phúc hiện thấp hơn 
nhiều so với mức trung bình 
chung của cả nước (khoảng 
4 triệu USD), số lượng các 

nhà tài trợ hàng năm không 
nhiều; số dự án còn ít và nhỏ 
lẻ.

Hiện nay trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc có 24 tổ 
chức PCPNN và các cơ 
quan, công ty nước ngoài có 
chương trình, dự án và phi 
dự án tài trợ cho tỉnh Vĩnh 
Phúc trong các lĩnh vực: 
giáo dục đào tạo, dạy nghề, 
y tế, phát triển nông thôn, 
bảo vệ môi trường, nông 
nghiệp, giải quyết các vấn đề 
xã hội gồm: các tổ chức của 
Mỹ (CARE International, 
MCC, MARYKNOLL, 
HSCV, Hands of Hope, 
CBM, PACT); Pháp (GRET, 
VNED, CONSEIL SANTÉ); 
Hàn Quốc (KFHI, WORLD 
TOGERTHER, KCCC, 
PMAWF, KOICA); Hà Lan 
(CORDAID), Ý (GVC), 
Trung Quốc (AAF); Nhật 

Bản (Hội CTĐ Nhật Bản, 
JICA); ÚC (ACCF, WIMR, 
VVI), Đức (GIZ); tổ chức 
Global Fund và cầu nối hợp 
tác Mỹ - Việt. Ngoài ra còn 
có các cơ quan quốc tế như 
KOTRA - Hàn Quốc, ngân 
hàng ADB, trường Đại học 
tổng hợp California và các 
công ty nước ngoài trên địa 
bàn tỉnh cũng tham gia tài 
trợ.

Tính đến hết tháng 
9/2013, tỉnh Vĩnh Phúc 
đã kêu gọi thêm 05 tổ 
chức mới đó là PACT-Mỹ, 
WIMR, VVI-ÚC, GIZ-Đức, 
PAMWF-Hàn Quốc; 35 dự 
án đang triển khai và các 
nguồn tài trợ nhân đạo khác 
với tổng giá trị cam kết đạt 
gần 3,4 triệu USD và giá 
trị giải ngân đạt khoảng 2,7 
triệu USD (đạt gần 80% 
giá trị cam kết). Trong đó 

NHÌN LẠI 9 THÁNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG 
VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

TẠI VĨNH PHÚC

Tổ chức KFHI phối hợp với công ty Samchully - Hàn Quốc tổ chức 
lễ bàn giao thư viện trường học và nhà ăn bán trú cho 

trường Tiểu học Bắc Bình - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
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tổng giá trị viện trợ thông 
qua dự án đạt gần 1,9 triệu 
USD và viện trợ thông qua 
các hình thức khác là 768 
nghìn USD. Cụ thể, giá trị 
viện trợ trực tiếp bằng hiện 
vật trong 9 tháng đầu năm 
đạt 353.5 nghìn USD, chiếm 
13% tổng giá trị; giá trị viện 
trợ xây dựng thư viện trường 
học, nhà tình nghĩa, hệ thống 
nước sạch và các công trình 
phúc lợi đạt 422 nghìn USD, 
chiếm 15,6% tổng giá trị; 
giá trị viện trợ cho việc phát 
triển dạy nghề, nâng cao kỹ 
thuật đạt 790 nghìn USD, 
chiếm 29,2% tổng giá trị và 
lĩnh vực môi trường, bảo tồn 
thiên nhiên (chủ yếu là dự án 
bảo tồn gấu của AAF) với 
giá trị viện trợ là 564 nghìn 
USD, chiếm khoảng 20,8 % 
tổng giá trị. Riêng tổ chức 
KFHI, từ tháng 1 đến tháng 
9/2013 đã triển khai rất 
nhiều dự án tài trợ cho nhân 
dân nghèo như xây dựng nhà 
ở, thư viện, đào tạo nghề, hỗ 
trợ nhân đạo cho rất nhiều 
địa phương khó khăn trên 
địa bàn tỉnh và tổ chức các 
đoàn tình nguyện giúp đỡ 
người dân với tổng số vốn 
giải ngân đạt gần 571 nghìn 
USD bằng 21,1%. Bên cạnh 
đó là các chương trình dự 
án nhỏ lẻ với giá trị viện trợ 
thấp khác.

Từ đầu năm 2013 đến 
nay, các cơ quan doanh 
nghiệp, các tổ chức trong 
và ngoài nước, các cá nhân 
trong tỉnh đã giúp đỡ người 
nghèo, người tàn tật và nạn 
nhân chất độc màu da cam 
với tổng giá trị gần 15 tỷ 
đồng. Một số đơn vị doanh 

nghiệp tiêu biểu trong công 
tác tài trợ nhân đạo cho Vĩnh 
Phúc là công ty Toyota, 
Honda  Nhật Bản, Cosmos, 
Tập đoàn Vĩnh Phúc. 

Trong thời gian tới, tỉnh 
ta vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
công tác phi chính phủ nước 
ngoài, cụ thể: cùng với 
Chương trình quốc gia vận 
động viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài giai đoạn 2013-
2017, tỉnh Vĩnh Phúc đã 
ban hành Chương trình xúc 
tiến vận động viện trợ giai 
đoạn 2013-2015 trong đó 
tập trung vào các lĩnh vực 
gồm: Lĩnh vực nông nghiệp 
- phát triển nông thôn như 
xóa đói giảm nghèo, xây 
dựng hệ thống nước sạch, 
cung cấp tín dụng..; lĩnh vực 
văn hóa: bảo tồn và phát huy 
các giá trị văn hóa, giữ gìn 
và tôn tạo các di tích lịch sử 
văn hóa; lĩnh vực y tế: đầu 
tư trang thiết bị y tế, phòng 
chống suy dinh dưỡng trẻ 
em, phòng chống HIV/AIDS 
và giảm tác hại từ ma túy; 
hỗ trợ nạn nhân chất độc da 

cam và người khuyết tật; hỗ 
trợ công tác tuyên truyền vận 
động hiến máu tình nguyện 
và sơ cấp cứu...; lĩnh vực 
giáo dục: hỗ trợ xây dựng 
cơ sở hạ tầng các trường tiểu 
học, mẫu giáo, mầm non hệ 
thống thư viện sách cho các 
trường, hỗ trợ trang thiết bị 
cho trường học, trao đổi giáo 
dục và cung cấp tình nguyện 
viên về giáo dục, đào tạo, 
hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn; lĩnh vực dạy nghề 
gắn với lao động việc làm để 
giảm nghèo; lĩnh vực khoa 
học công nghệ; lĩnh vực môi 
trường như: thu gom rác thải, 
xử lý nước sạch, cải thiện 
môi trường sống, môi trường 
thiên nhiên, khắc phục hậu 
quả thiên tai như: cứu trợ 
khẩn cấp về lương thực, y tế, 
giống cây trồng vật nuôi.

Thực hiện: Huyền Trang

Chương trình khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc của tổ chức Project
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NGÀY 20/10, ĐỪNG QUÊN NHỮNG NGƯỜI CON GÁI VIỆT 
XA QUÊ 

Ngày 20/10 hàng năm là ngày truyền 
thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt  

Nam và cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh 
phụ nữ Việt. Vào dịp này, nhiều cơ quan, 
đơn vị thường tổ chức những hoạt động ôn 
lại truyền thống và tôn vinh chị em phụ nữ 
hay chỉ đơn giản là các thành viên trong 
gia đình sum họp trong bữa cơm đoàn viên 
để chúc mừng những người bà, người mẹ, 
người vợ, người chị em gái của mình. Tuy 
nhiên, có nhiều phụ nữ vì điều kiện công 
việc, học tập phải sống xa gia đình nhưng 
họ vẫn luôn hướng về với bà, với mẹ, với 
gia đình và với quê hương. Dưới đây là một 
vài tâm sự và chia sẻ của những người phụ 
nữ, con gái Vĩnh Phúc đang sinh sống, học 
tập và làm việc tại nước ngoài. 

Chị Bích Loan (36 tuổi) - Việt kiều Hàn 
Quốc, cho biết: 

“Trước đây, gia đình tôi rất nghèo. Năm 
1997, nhờ chính sách mới của tỉnh ta, tôi đã 
có cơ hội được đi xuất khẩu lao động tại Hàn 
Quốc để cải thiện kinh tế gia đình. Đặc biệt, 
tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi được 
một chàng trai Hàn Quốc yêu thương và ngỏ 
lời cầu hôn với tôi. Năm 2003, chúng tôi trở 
về quê hương Hồng Châu - Yên Lạc để xin 
phép bố mẹ tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn. 
Hiện nay, hai vợ chồng tôi đã có một bé trai, 
một bé gái và đang sống cùng gia đình nhà 
chồng tại thành phố Seoul. 

Việt Nam và Hàn Quốc là hai nước có 
nhiều nét tương đồng về phong tục hôn nhân, 
tập quán, thờ cúng tổ tiên trong các ngày lễ 
tết, con người sống rất tình cảm… Ví dụ như 
bữa ăn của người Hàn Quốc cũng thanh đạm 
như người Việt với cơm trắng là món chính. 
Ngoài ra, cơm trộn với 5 loại đậu đen, đỏ, 
trắng, vàng, xanh là một món Hàn ưa dùng 

(người Hàn Quốc gọi là Ô-kốc-báp: cơm 
ngũ cốc). Người Việt ta có câu “Ăn trông 
nồi, ngồi trông hướng”, người Hàn Quốc 
cũng vậy. Khi ngồi xuống bàn ăn, người ít 
tuổi phải trông trước trông sau, khi người 
lớn cầm đũa lên ăn thì người bé mới được 
cầm đũa. Khi uống rượu, người dưới phải rót 
rượu mời người trên và phải rót bằng hai tay. 
Nhờ những nét tương đồng văn hóa này, tôi 
đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống gia 
đình ở đây, xóa dần đi cảm giác “làm dâu xứ 
lạ”. 

Dù cuộc sống hiện nay có điều kiện hơn so 
với cuộc sống trước đây khi còn lao động vất 
vả ở nông thôn nhưng tôi thật sự rất nhớ quê 
hương mình. Vì vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, 
tôi thường dạy tiếng Việt, giới thiệu  văn hóa 
Việt Nam cho chồng, các con và mọi người 
trong gia đình tôi để khi có dịp về Việt Nam 
có thể nói chuyện được với gia đình, họ hàng 
của tôi. Thỉnh thoảng, tôi còn làm một vài 
món ăn Việt Nam như phở, bún ốc, nem…, 

Chị Kiều Oanh (bên trái) tại thủ đô Pari 



17

Hội nhập và phát triển

mọi người đều rất hào hứng. Trong dịp đến 
Việt Nam tháng 10/2010, bố chồng tôi đã 
dành không ít lời khen cho đặc sản của Vĩnh 
Phúc, đặc biệt là món cá thính Lập Thạch. 

Ở xứ sở Kim chi này, số lượng cô dâu 
Việt như tôi không phải là ít. Vì vậy vào 
những dịp lễ Tết cổ truyền của Việt Nam, 
chúng tôi thường tổ chức những buổi giao 
lưu hoặc đưa các con tham gia Tuần lễ Văn 
hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Nhìn các con 
mặc áo dài Việt Nam và Hanbok - trang phục 
truyền thống của Hàn Quốc, chúng tôi cảm 
thấy rất hạnh phúc. Ngày 20/10 sắp đến gần, 
tôi càng thấy nhớ quê hương, đặc biệt là mẹ 
và chị gái tôi. Không biết bao lâu nữa, tôi 
mới được trở về Việt Nam nhưng tôi hy vọng 
mọi người ở nhà sẽ nhớ đến những người 
con xa quê như chúng tôi”.

Là một du học sinh tại Pháp, chị Kiều 
Oanh (23 tuổi), cho biết:

“Tôi sinh ra và lớn lên tại Bình Xuyên - 
Vĩnh Phúc. Ngay từ khi còn là học sinh lớp 
chuyên Pháp, trường Chuyên Vĩnh Phúc, 
tôi đã luôn mơ ước một ngày nào đó được 
đặt chân lên đất nước Pháp xinh đẹp. Ngạn 
ngữ Pháp có câu “Vouloir, c’est pouvoir” - 
“Muốn là được”, nghĩa là chỉ cần có ý chí, 
ước mơ và cố gắng hết mình thì nhất định sẽ 
đạt được. Sau khi tốt nghiệp đại học Ngoại 
thương, với những nỗ lực của bản thân, tôi 
đã xin được một suất học bổng thạc sỹ tại 
trường Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense. Khi mới sang tôi gặp rất nhiều khó 
khăn từ chuyện đi lại, nhà ở, rào cản ngôn 
ngữ nhưng nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng 
sinh viên Việt Nam sống tại Pháp và những 
người bạn Pháp, tôi đã sớm quen với cuộc 
sống ở đây. 

Các bạn Pháp nói rằng con gái Việt tuy nhỏ 
bé nhưng rất có duyên và đáng yêu, đặc biệt khi 
mặc chiếc áo dài truyền thống. Điều này làm 
tôi cảm thấy rất vui và cố gắng giới thiệu cho 

các bạn về đất nước, con người, văn hóa, ẩm 
thực, các danh lam thắng cảnh của Việt Nam và 
quê hương Vĩnh Phúc. Các bạn Pháp ấn tượng 
nhất về Việt Nam vẫn là tà áo dài và ẩm thực 
Việt Nam tiêu biểu như: phở và nem. 

Cuộc sống ở Pháp rất hiện đại, văn minh, 
người dân thật sự tốt bụng và lịch sự. Nhiều 
người ở đây lâu thường không muốn về, còn 
tôi, nếu có cơ hội tôi muốn được làm việc ở 
đây 2 năm nữa để tích lũy thêm kiến thức, 
kinh nghiệm, sau này trở về đóng góp vào sự 
phát triển quê hương, đất nước mình.

Sắp tới ngày 20-10 có lẽ tôi phải ở nhà 
để chuẩn bị thi, bên này học và thi rất nhanh 
nên chắc không có cơ hội tham gia chương 
trình của hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. 
Ngày 20/10 đầu tiên xa nhà, tôi xin gửi lời 
chúc tới các bà, các mẹ, các chị, các em luôn 
mạnh khỏe, xinh đẹp và thành đạt trong cuộc 
sống. Đặc biệt, tôi xin gửi lời chúc tới mẹ tôi 
- người phụ nữ tuyệt vời nhất của tôi, chúc 
mẹ luôn xinh đẹp và mạnh khỏe, hẹn gặp mẹ 
ở Pháp một ngày không xa”.

Qua một vài lời chia sẻ chân tình, sâu 
sắc của chị Bích Loan và chị Kiều Oanh cho 
thấy, nếu như trước đây, phụ nữ Việt Nam 
được biết đến với những phẩm chất truyền 
thống như “công, dung, ngôn, hạnh”,“trung 
hậu, đảm đang” thì ngày nay trong thời kỳ 
hội nhập, phụ nữ Việt còn có thêm sự tự tin, 
năng động, sáng tạo, vươn lên làm chủ cuộc 
sống của mình, hướng tới một tương lai tốt 
đẹp hơn. Cuộc sống ở xứ lạ tuy gặp nhiều 
khó khăn về rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn 
hóa hay sự thiếu thốn tình cảm gia đình… 
nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên để hòa nhập 
cuộc sống ở nước bạn và luôn hướng về quê 
hương thân yêu. Họ chính là những nhịp cầu 
nối liền sự hiểu biết, gần gũi về văn hóa và 
làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong mắt 
bạn bè quốc tế. Nhân dịp 20/10, chúc các chị 
luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Thực hiện: NA.Du
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Tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) chính 
thức được thành lập ngày 24/10/1945 
với sự tham gia của 51 quốc gia sáng 

lập. Sứ mệnh cao cả của LHQ được ghi rõ 
trong những dòng đầu tiên của Hiến chương 
LHQ là sự phản ánh nguyện vọng cháy bỏng 
của các dân tộc mới trải qua những mất mát 
chưa từng có trong chiến tranh thế giới thứ 
hai - đó là ngăn ngừa một cuộc chiến tranh 
thế giới mới. Nhận thức sâu sắc về sự cần 
thiết của một cơ sở toàn diện cho hòa bình, 
các quốc gia thành viên đề ra mục đích hàng 
đầu của LHQ là: duy trì hòa bình và an ninh 
quốc tế, đồng thời xác định những mục 
đích quan trọng khác cho các hoạt động của 
LHQ là tăng cường quan hệ hữu nghị giữa 
các dân tộc, thúc đẩy hợp tác để giải quyết 
các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn 
hóa, nhân đạo và bảo đảm quyền con người. 
Cùng với đó, bộ máy của LHQ gồm sáu cơ 
quan chính chịu trách nhiệm về các lĩnh 
vực hoạt động khác nhau là Đại hội đồng 
(ĐHĐ), Hội đồng Bảo an (HĐBA), Hội 
đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC), Hội 
đồng Quản thác (chính thức chấm dứt hoạt 
động theo quyết định của Hội nghị thượng 
đỉnh năm 2005), Tòa án quốc tế và Ban Thư 
ký. Trong số đó, Hội đồng Bảo an được trao 
trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa 
bình, an ninh quốc tế và được các quốc gia 
ủy quyền đưa ra các biện pháp, kể cả các 
biện pháp cưỡng chế nhằm giải quyết hòa 
bình các tranh chấp, chống lại các đe dọa 
xâm lược, phá hoại hòa bình.

Vai trò quan trọng của LHQ cũng được 
thể hiện qua thực tiễn hoạt động trong hơn 
60 năm qua, tác động tích cực, to lớn đến 
mọi mặt của đời sống quốc tế và từng dân 
tộc mặc dù tổ chức này đã phải trải qua 

nhiều khó khăn và chịu một số hạn chế. Từ 
51 quốc gia thành viên vào năm 1951, LHQ 
hiện có tới 192 quốc gia thành viên và trở 
thành một hệ thống toàn diện gồm các cơ 
quan chính nêu trên, nhiều cơ quan phụ trợ, 
20 tổ chức chuyên môn và 5 Ủy ban kinh tế 
- xã hội đặt ở các khu vực. Số lượng thành 
viên đông đảo như hiện nay chính là thành 
công của LHQ trong việc thúc đẩy quá trình 
phi thực dân hóa, góp phần đưa các vùng 
lãnh thổ không tự quản gồm 750 triệu người 
trở thành 80 quốc gia độc lập.

Thành qủa lớn nhất của LHQ là góp 
phần ngăn ngừa không để xảy ra một cuộc 
chiến tranh thế giới mới trong hơn 60 năm 
qua. Một số cuộc khủng hoảng quốc tế đã 
được giải quyết với sự trung gian hòa giải 
của LHQ. Theo thống kê của LHQ, tổ chức 
này đã hỗ trợ các cuộc thương lượng đưa 
đến giải pháp hòa bình cho hơn 170 cuộc 
xung đột ở các khu vực. LHQ đã soạn thảo 
và xây dựng được 15 công ước quốc tế về 
giải trừ quân bị, đóng góp tích cực vào 
việc duy trì hòa bình và ổn định thế giới. 
Nhờ những hoạt động này, lực lượng gìn 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng Thư 
ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại New York

LIÊN HỢP QUỐC VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM TRONG LIÊN HỢP QUỐC
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giữ hòa bình của LHQ đã được trao tặng 
Giải thưởng Nobel vì Hòa bình vào năm 
1988. Năm 2001 LHQ và Tổng Thư ký Kofi 
Annan cũng đã được tặng Giải thưởng này 
vào năm 2001.

Là một thành viên của LHQ, ngay sau 
khi giành lại được độc lập dân tộc vào năm 
1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt 
cho nước Việt Nam mới viết thư gửi khóa 
họp đầu tiên của Đại hội đồng tổ chức tại 
London (tháng 1/1946) khẳng định sự ủng 
hộ của Việt Nam đối với những mục tiêu 
của LHQ và bày tỏ mong muốn được góp 
sức vào công việc chung của tổ chức này. 
Những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam 
đạt được, góp phần vào việc thực hiện lý 
tưởng của Liên Hợp Quốc. Vì vậy, ngày 
20/9/1977, Việt Nam đã chính thức trở 
thành thành viên thứ 149 của LHQ. Ngay 
từ những ngày đầu gia nhập, Việt Nam đã 
chủ động đóng góp tiếng nói về những vấn 
đề liên quan đến hòa bình, ổn định, hợp 
tác ở Đông Nam Á. Trong những năm qua, 
hoạt động của nước ta tại LHQ thể hiện rõ 
nét đường lối đối ngoại của chúng ta là độc 
lập tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển với 
chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa 
dạng hóa các quan hệ quốc tế, là bạn, đối 
tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp 
tác quốc tế và khu vực. Việt Nam đã đóng 
góp quan trọng vào việc đưa Đông Nam 
Á từ một khu vực bị chia rẽ, đối đầu bởi 
chiến tranh nay trở thành một khu vực hòa 
bình, hữu nghị, hợp tác, không có vũ khí hạt 
nhân và đang hướng tới hình thành Cộng 
đồng ASEAN. Vào năm 2015 với những 
thành tựu đã đạt được như mở rộng quan 
hệ ngoại giao với 174 nước, quan hệ kinh tế 
với hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
thế giới; là thành viên tích cực của nhiều tổ 

chức, diễn đàn toàn cầu và khu vực đã tạo 
những điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa 
Việt Nam với các quốc gia thành viên trong 
các hoạt động của LHQ. 

Là một trong 66 thành viên của Hội nghị 
giải trừ quân bị tại Genève, Việt Nam luôn 
tích cực tham gia vào các hoạt động của 
diễn đàn nhằm thực hiện mục tiêu giải trừ 
quân bị toàn diện và triệt để do LHQ đề ra. 
Chúng ta đã nghiêm túc thực hiện các nghĩa 
vụ thành viên của các điều ước quốc tế về 
chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, 
thực hiện đầy đủ các nghị quyết của HĐBA 
về báo cáo các biện pháp thực hiện các điều 
ước này, mới đây đã phê chuẩn Hiệp ước 
Cấm thử hạt nhân toàn diện và ký Nghị định 
thư bổ sung cho Hiệp ước bảo đảm hạt nhân 
theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt 
nhân.

Việt Nam được LHQ đánh giá cao về 
việc hoàn thành trước thời hạn nhiều mục 
tiêu phát triển thiên niên kỷ, triển khai thành 
công và chia sẻ kinh nghiệm của mình trong 
việc thực hiện các chương trình hành động 
của các hội nghị LHQ về phát triển xã hội, 
môi trường, an ninh lương thực, tài chính 
cho phát triển, nhà ở, nhân quyền, dân số 
và phát triển, phụ nữ, trẻ em, chống phân 
biệt chủng tộc, phòng chống HIV/AIDS... 
Chúng ta cũng đã thể hiện ý thức trách 
nhiệm cao đối với vấn đề cải tổ LHQ, đóng 
góp cụ thể vào việc đổi mới hệ thống phát 
triển của LHQ thông qua việc phối hợp với 
các tổ chức LHQ thực hiện có kết quả Sáng 
kiến “Một Liên Hợp Quốc” tại Việt Nam 
sau khi được LHQ chọn làm một trong tám 
nước trên thế giới thực hiện thí điểm Sáng 
kiến này.

Ghi nhận những đóng góp nhiều mặt của 
Việt Nam vào công việc của LHQ, các quốc 

(Xem tiếp trang  22)
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Bảy thư viện sau đây được bình chọn 
là đẹp nhất thế giới bởi chúng không chỉ 
là kho sách khổng lồ mà còn là công trình 
kiến trúc độc đáo đáng để cho mọi người 
chiêm ngưỡng. 

1. Thư viện trung tâm Seattle 
(Washington, Mỹ)

Thư viện trung tâm Seattle tại thủ đô 
Washington - Mỹ được thiết kế bởi kiến trúc 
sư người Hà Lan Rem Koolhaas và kiến trúc 
sư người Mỹ Joshua Ramus, bắt đầu mở cửa 
vào năm 2004, thu hút hàng triệu du khách 
tới tham quan mỗi năm.

Nét độc đáo của thư viện này chính là 
kiểu dáng đẹp, hiện đại mà theo các chuyên 
gia thì đây là một tác phẩm nghệ thuật ấn 
tượng. Thư viện này còn được chọn làm địa 
điểm tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật, 
ký tặng sách và các sự kiện văn hóa khác.

Nếu có dịp đến thủ đô Washington, thư 
viện trung tâm Seattle là địa điểm mà bạn 
không nên bỏ qua.

2. Thư viện Trinity College (Dunlin, 
Ailen)

Thư viện Trinity College tại Dublin, 
Ailen là thư viện lâu đời nhất ở Ailen do Nữ 
hoàng Elizabeth I sáng lập vào năm 1592.

Bên trong thư viện Trinity College có 
khoảng 200.000 cuốn sách cổ được cất giữ tại 
căn phòng Dài (Long Room), một căn phòng 
được miêu tả là duyên dáng nhất thư viện.

Một trong những bản chép tay nổi tiếng 
có tại thư viện này là cuốn “The Book of 
Kells: Turning Darkness into Light” thu hút 
được khoảng 500.000 du khách tới tìm hiểu 
mỗi năm.

Ngoài ra, trong căn phòng duyên dáng 
nhất thư viện còn có một số đàn hạc lâu đời 
nhất ở Ailen, có từ thế kỷ 15 và là biểu tượng 
của Ailen.

CHIÊM NGƯỠNG BẢY THƯ VIỆN
 ĐẸP NHẤT HÀNH TINH



3. Thư viện Geisel (San Diego, Mỹ)

Thư viện Geisel được đặt tên theo tên 
của Tiến sĩ Theodor Geisel và là một trong 
những tòa thư viện hiện đại nhất thế giới.

Hình dáng của thư viện này khá độc đáo, 
hệt như một con tàu vũ trụ, do kiến trúc sư 
William Pereira thiết kế năm 1970. Ý tưởng 
về hình dáng thư viện này là từ những câu 
chuyện trong phim khoa học viễn tưởng.

Thư viện Geisel còn tổ chức “Bữa tối 
trong thư viện” mời độc giả thưởng thức 
cocktail và các buổi nói chuyện với độc giả 
nổi tiếng.

4. Thư viện TU Delft (Hà Lan)

Nằm trong khuôn viên trường Đại học 
Công nghiệp Delft, thư viện TU Delft được 
xây dựng vào năm 1997, chứa khoảng 
862.000 cuốn sách, 16.000 cuốn tạp chí và 
có cả một bảo tàng riêng nằm bên trong.

Có thể xem đây là thư viện có một không 
hai trên thế giới bởi nó nằm sâu dưới lòng 
đất và nếu nhìn từ xa, bạn sẽ nghĩ đây là một 
ngọn đồi được lát cỏ. “Ngọn đồi” của thư 
viện cũng là địa điểm học lý tưởng của các 
sinh viên trường đại học này.

5. Thư viện Bibliotheca Alexandrina 
(Alexandrina, Ai Cập)

Được xây dựng bởi Alexander Đại Đế 
cách đây 2.300 năm và xây lại năm 2002 bên 
bờ biển Địa Trung Hải, Thư viện Bibliotheca 
Alexandrina có thể xem là đã làm sống lại 
Thư viện Hoàng gia cổ đại của Alexandrina.

Bên cạnh vai trò là lưu trữ sách, Thư viện 
Bibliotheca Alexandrina còn có khoảng 4 
thư viện bảo tàng bảo quản các cổ vật, bản 
thảo và sách giáo khoa cũng như nhiều tác 
phẩm nghệ thuật khác.

Thư viện Bibliotheca Alexandrina được 
xem như một bức tranh kết hợp giữa cổ điển 
và hiện đại bởi nhiều nét chạm khắc ở bên 
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ngoài tòa nhà. Địa điểm này thu hút hàng 
triệu khách du lịch tới tham quan và tìm hiểu 
về những nét văn hóa của Ai Cập.

6. Thư viện thành phố Stuttgart (Đức)

Sánh vai cùng bảo tàng Porsche, thư viện 
thành phố Stuttgart tại Đức được xem là một 
trong những tòa nhà có kiến trúc độc đáo 
nhất khu vực.

Thư viện được kiến trúc sư người Đức 
gốc Hàn Yi Eun-young thiết kế với không 
gian rộng, nhiều tầng, hút ánh sáng mặt trời 
từ mái nhà.

Thư viện Stuttgart còn được chọn làm địa 

điểm ký tặng sách và triển lãm nghệ thuật 
lớn của nước Đức.

7. Thư viện công cộng Bishan 
(Singapore)

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Bishan, 

Singapore, thư viện Bishan rộng khoảng 
400m2, được thiết kế khá đơn giản với hình 
dáng tựa như một ngôi nhà trên cây.

Không gian đọc sách cho độc giả khi tới 
thư viện này là những phòng đọc được thiết 
kế giống những chiếc hộp nhô ra ngoài tòa 
nhà. Thư viện này còn được chọn làm địa 
điểm tổ chức các chương trình hội thảo, hội 
nghị lớn.

T/h: Thu Hiền

gia thành viên đã nhiều lần bầu Việt Nam 
vào cơ chế lãnh đạo của các cơ quan LHQ. 
Tiêu biểu nhất là việc Việt Nam trở thành 
Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm 
kỳ 2008-2009 và chúng ta đã hoàn thành 
xuất sắc trọng trách này. Tháng 10/2006, 
Việt Nam được nhóm các nước châu Á nhất 
trí đề cử là ứng cử viên của châu lục và cho 
tới nay đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi 

của nhiều nước.
Với tinh thần tích cực, xây dựng, hợp 

tác, có trách nhiệm trong đời sống quốc 
tế, Việt Nam quyết tâm cùng các quốc gia 
thành viên và các đối tác của LHQ phát huy 
hơn nữa vai trò của tổ chức lớn nhất thế giới 
này vì lợi ích chung của các dân tộc.

Tổng hợp: Trung Dũng

LIÊN HỢP QUỐC VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM...
(Tiếp theo trang 19)
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HỌC TẬP PHONG CÁCH NGOẠI GIAO
 CON NGƯỜI CỦA BÁC

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dạy 
ngành ngoại giao Việt Nam ngay từ đầu. Thí 
dụ có lần Bác đến nói chuyện với ngành ngoại 
giao, từ chuyện ăn, Bác dạy phải ăn như thế 
nào. Bác dạy rất đơn giản thôi. Các chú tốt 
nhất là ăn sau, chứ đừng ăn trước, xem người 
ta ăn như thế nào để mình theo, các chú đừng 
“xông lên” ăn trước”.

Trên đây là những lời tâm sự của ông Vũ 
Khoan - một nhà ngoại giao kỳ cựu khi ông 
nói về người thầy vĩ đại của ngành ngoại giao 
Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc 
Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là người công tác trong ngành ngoại giao 
hơn bốn mươi năm, đã từng tham gia rất nhiều 
sự kiện ngoại giao lớn của đất nước, đảm 
nhận nhiều chức vụ quan trọng của ngành 
ngoại giao, được trực tiếp dịch cho Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhiều lần, ông Vũ Khoan đã 
thấm nhuần và suốt đời học tập phong cách 
ngoại giao của Bác.

Tâm sự với nhóm phóng viên Báo Quân 
đội Ông còn nói: Chuyện ăn, chuyện học 
ngoại ngữ, chuyện lễ tân… trong ngoại giao 
chỉ là những chuyện nhỏ. Còn những chuyện 
lớn Bác dạy thì vĩ đại lắm. Cái mà chúng tôi 
học được ở Bác chính là phong cách ngoại 
giao con người. “Ngoại giao của Việt Nam 
có nghi lễ, lễ tân khác với các nước khác, rất 
dân dã, bình dị. Còn một số nước khá cứng 
nhắc, nghiêm chỉnh quá. “Dân dã” của mình 
là ở đâu ra. Chính từ phong cách ngoại giao 
giản dị mà uyên thâm của Bác. Ứng xử ngoại 
giao theo cách Bác dạy là ứng xử ngoại giao 
con người”.

Ông Khoan cho biết, nhiều vị khách quốc 
tế, sau khi gặp Người bao giờ cũng giữ lại ấn 
tượng sâu sắc bởi vốn hiểu biết uyên bác, tài 
trí thông minh, sự giản dị, lạc quan cùng sự tự 

tin kết hợp với phong cách lịch thiệp, nho nhã.
Nói tới ngoại giao con người trong phong 

cách ngoại giao Hồ Chí Minh, ông Vũ Khoan 
kể: “Ngày xưa, tôi đi phục vụ các đoàn ở Liên 
Xô, Đông Âu. Thường bạn qua một số nước 
rồi mới sang mình, tất cả các đoàn đều nói 
rằng: Sang Việt Nam rất sướng. Tôi hỏi: Tại 
sao các đồng chí lại thoải mái như thế? Họ 
trả lời: Là vì các đồng chí ứng xử với chúng 
tôi là con người chứ không phải chính khách, 
chứ sang một số nước, họ đối với chúng tôi 
như chính khách, thành ra không thoải mái, 
rất gò bó. Về sau thành cán bộ lãnh đạo, tôi 
đi tôi mới cảm nhận thấy được. Khi tôi tới 
một số nước, hai bàn tay của tôi không dùng 
vào việc gì cả, mở cửa cũng có người mở sẵn. 
Ra khỏi khách sạn, vào ô tô… đều có người 

Lễ tân Ngoại giao

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Tat-gi-ki-xtan
ngày 27.7.1959
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mở sẵn, luôn luôn có người đi kèm. Ở Việt 
Nam thì khác, các nhà ngoại giao luôn thoải 
mái. Ví dụ sinh động nhất là việc Thủ tướng 
Australia khi sang dự hội nghị APEC tại Việt 
Nam, có thể chạy bộ quanh Hồ Gươm vào 
sáng sớm”.

“Học tác phong của Bác, khi tôi là cán bộ 
của Bộ ngoại giao, tôi luôn chỉ đạo: tất cả các 
hoạt động ngoại giao phải bảo đảm tính con 
người. Đừng gò bó. Người ta muốn chạy bộ 
để cho người ta chạy”, ông Vũ Khoan chia 
sẻ.

 Kể lại một kỷ niệm khác, ông Vũ Khoan 
cho biết: “Khi còn công tác, tôi được chứng 
kiến, để đảm bảo an ninh cho một hội nghị, 
có nước đã đưa dân của cả một khu phố lớn 
đi “sơ tán” hết. Chính phủ cho tiền để dân đi 
nghỉ cả tuần. Cả một khu phố lớn, trên quãng 
đường chúng tôi đi từ khách sạn tới khu hội 
nghị không có bóng người dân. Chỉ có các 
quan chức, lễ tân và nhân viên an ninh.

Rút kinh nghiệm chuyện này, khi Việt 
Nam chuẩn bị tổ chức hội nghị APEC, ban tổ 
chức hội nghị cũng bàn chuyện có hay không 
để dân nghỉ. Tôi đưa ra ý kiến, ta không nên 
cho dân nghỉ. Vì ở ta có hai nhân tố. Một là 
hội nghị này không phải tổ chức trên dân. 
Hơn nữa, đây là hội nghị của cả nước, các đại 
biểu cũng cảm thấy thân thiện hơn với điều 
kiện thực tế của Việt Nam”.

“Có điều đặc biệt ở dân mình, tâm lý bình 
thường có khi chen lấn nhau, nhưng khi có 
khách quốc tế thì rất trật tự và nhường nhịn. 
Đây là điều rất hay”, ông Khoan nói.

Tiếp tục câu chuyện ngoại giao con người 
theo phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, 
ông Vũ Khoan cho biết thêm: Sự giản dị của 
Bác, ai cũng có thể thấy rõ. Mỗi khi có khách 
quốc tế, các nguyên thủ quốc gia tới thăm 
Việt Nam, Bác thường đưa ra nhà sàn, coi 
như những người bạn thân thiết. Nhiều nhà 
lãnh đạo trên thế giới đã được Bác tiếp ở nhà 
sàn.

Khi Bác ra nước ngoài, quà của Bác 
thường là hoa quả trong vườn ở Phủ Chủ tịch. 
Không có nước nào làm như thế. Ở trong 
nước, khi các đoàn ngoại giao và khách quốc 
tế tại Hà Nội đến Phủ Chủ tịch chúc tết Bác, 
thường cuối bữa tiệc, Bác chia quà cho mọi 
người, theo đúng phong tục Việt Nam, gửi 
quà cho người ở nhà. Mọi người hết sức xúc 
động và cảm phục sự quan tâm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh.

Còn rất nhiều mẩu chuyện về phong cách 
ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng 
một điều có thể khẳng định: Ngoại giao Hồ 
Chí Minh, ngoại giao con người chính là sự 
kết hợp có chọn lọc giữa chủ nghĩa yêu nước, 
văn hóa dân tộc và truyền thống ngoại giao 
Việt Nam, mang lại bản sắc riêng cho nền 
ngoại giao Việt Nam.

“Những chuyện về ngoại giao con người 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhiều. Ngoại 
giao con người theo phong cách Hồ Chí 
Minh là vậy đó. Tư tưởng đó, phong cách đó 
thấm nhuần vào các thế hệ ngoại giao Việt 
Nam. Tổ chức đón tiếp khách quốc tế phải 
luôn để bạn thoải mái, không bị gò bó. Làm 
cho người ta thoải mái thì vẫn tốt hơn”, ông 
Vũ Khoan chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: 
“Sự ứng xử linh hoạt của Hồ Chí Minh trong 
giao tiếp ngoại giao đã trở thành những câu 
chuyện huyền thoại”.

Ngoại giao con người theo phong cách 
Hồ Chí Minh chính là hiểu người khác, chia 
sẻ với người khác để họ hiểu mình. Văn hóa 
Việt Nam hiện hữu trong nền ngoại giao Việt 
Nam, đó là tính hòa hiếu và nhân nghĩa, là 
bản chất hòa bình và khoan dung, là sự ứng 
xử tinh tế, linh hoạt và mềm dẻo nhưng kiên 
định theo nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn 
biến”, tất cả vì lợi ích của dân tộc. 

Tổng hợp: Hồng Lê

Lễ tân Ngoại giao
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ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM TẠI CƠ 
QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

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

Việt Nam ở nước ngoài.
2. Tiếp nhận hồ sơ: cơ quan đại diện tiếp 

nhận hồ sơ và cấp cho người đăng ký giấy 
xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt 
Nam. 

3. Nhận kết quả: tại trụ sở của cơ quan đại 
diện hoặc qua bưu điện.

II. Thành phần hồ sơ:
1. Tờ khai theo mẫu do Bộ Tư pháp quy 

định (Mẫu TP/QT-2010-TKĐKGQT).
2. Bản sao một trong các giấy tờ sau đây có 

giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt 
Nam:

- Giấy khai sinh; trường hợp giấy khai sinh 
không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì 
phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch 
Việt Nam của cha mẹ;

- Giấy chứng minh nhân dân;
- Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị (người có 

hộ chiếu Việt Nam còn giá trị không phải 
làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam);

- Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, 
Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, 
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối 
với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định 
cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam 
làm con nuôi.

3. Bản sao một trong các giấy tờ sau đây có 
giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt 
Nam:

- Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh 
không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì 
phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch 
Việt Nam của cha mẹ;

- Giấy chứng minh nhân dân;
- Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị (người có 

hộ chiếu Việt Nam còn giá trị không phải 
làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam);

- Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, 
Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, 
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối 
với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định 
cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam 
làm con nuôi.

Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.
III. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện 

TTHC:
1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật 
Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 
mà không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị 
sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch 
Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt 
Nam.

2. Việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam 
được thực hiện đến hết ngày 01 tháng 7 năm 
2014. Hết thời hạn này, người nói tại khoản 
1 mục III không đăng ký giữ quốc tịch Việt 
Nam thì mất quốc tịch Việt Nam; nếu muốn 
có quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục 
xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định 
của pháp luật.

IV. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V. Lệ phí: 10 USD.
(Theo hướng dẫn của Cục Lãnh sự - Bộ 

Ngoại giao)
Tổng hợp: Trương Hồng

Tìm hiểu công tác lãnh sự
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I. ĐOÀN VÀO:
Trong tháng 9 có 9 đoàn vào, gồm:
1. Ngày 11/9: Ông Luiz Fernado Avelino 

Reciolino - quốc tịch Italy tới thăm và 
đánh giá quá trình sử dụng phần mềm 3-TB 
Manager tại địa bàn tỉnh và ông Vidy Nidhi 
Gumma - quốc tịch Ấn Độ tới khảo sát và hỗ 
trợ kỹ thuật xét nghiệm lao tại bệnh viện.

2. Ngày 12/9 đến 18/9: Bà Kim Harim, tổ 
chức KFHI - Hàn Quốc đến đề nghị thực hiện 
Chương trình CDP tháng 9/2013 tại một số 
trường Tiểu học, THCS, THPT tại các huyện 
Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường.

3. Ngày 13/9: Ông Thomas I.O’Brien - 
Trưởng đại diện tổ chức Maryknoll (Mỹ) tại 
Việt Nam đến làm việc với Trung tâm Bảo 
trợ Xã hội tỉnh và Trung tâm dạy nghề huyện 
Lập Thạch theo kế hoạch của Dự án dạy nghề 
và giới thiệu việc làm cho thanh niên có hoàn 
cảnh khó khăn.

4. Ngày 16/9: đoàn khách gồm 3 người: 
Bà Yeap Siew Hong - quốc tịch Singpore, bà 
Judith Seherrer - quốc tịch Thụy Sỹ và ông 
Martin Pohlmann - quốc tịch Đức của tổ 
chức World Together đến dạy tiếng Anh và 
giao tiền tài trợ cho các cháu có hoàn cảnh 
khó khăn tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch.

5. Ngày 16/9 đến ngày 25/9: đoàn gồm 
5 cán bộ khoa học (1 cán bộ quốc tịch Nhật 
Bản, 4 cán bộ quốc tịch Trung Quốc) đến 
điều tra thực địa, nghiên cứu đa dạng sinh 
học các loại chuột chù, gặm nhấm và dơi tại 
Vườn Quốc gia Tam Đảo.

6. Ngày 18/9: Ông Thomas I.O’Brien - 
Trưởng đại diện tổ chức Maryknoll (Mỹ) tại 
Việt Nam đến làm việc với Hội người mù tỉnh 
để kiểm tra, đánh giá định kỳ các mặt hoạt 

động quý III theo báo cáo tổng hợp và hướng 
dẫn triển khai việc thực hiện quý IV của Dự 
án “Phục hồi chức năng, dạy chữ nổi Braille 
và hỗ trợ học hòa nhập cho trẻ em khiếm thị 
tỉnh Vĩnh Phúc” giai đoạn 2013 - 2014.

7. Ngày 18/9: Ông Jason Bronphy - 
Chuyên gia lâm sàng của Ban Quản lý  Dự án 
thành phần y tế - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, 
chống HIV/AIDS tại Việt Nam (CHAI) đến 
tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật về hoạt 
động chăm sóc điều trị HIV/AIDS cho các 
cán bộ tham gia hoạt động Dự án Quỹ toàn 
cầu phòng, chống HIV/AIDS tại Vĩnh Phúc.

8. Ngày 21/9: Ông Seong Ki Heon - quốc 
tịch Hàn Quốc và bà Judith Seherrer - quốc tịch 
Thụy Sỹ tới thăm và tổ chức tết Trung thu cho 
các cháu tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch.

9. Ngày 23/9: Ông Briscome Alistair 
John - quốc tịch Australia, chuyên gia đánh 
giá ADB đến làm việc tại Trung tâm phòng, 
chống HIV/AIDS về việc cung cấp sự phản 
hồi ban đầu về những phát hiện trong cuộc 
điều tra, thảo luận về toàn bộ chương trình, 
những thành công và thiếu sót, đề xuất những 
thay đổi, cải thiện các chương trình trong 
tương lai, thảo luận cách thức để duy trì các 
hoạt động sau khi kết thúc chương trình.

II. ĐOÀN RA:
Trong tháng 9 có 14 đoàn ra gồm:
1. Ngày 06/9 đến 10/9: Bà Trần Thị Huệ - 

Phó trưởng phòng Dân tộc - Ban Tôn giáo, Ban 
Dân vận Tỉnh ủy đi khám bệnh tại Thái Lan.

2. Ngày 8/9 đến ngày 15/9: Ông Đặng 
Quang Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc về dự án 
Năng lượng Nông thôn II và ông Lê Minh 
Thường - Phó Giám đốc Sở Công thương 

Nhật ký đối ngoại
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Nhật ký đối ngoại

tham gia đoàn công tác của Tổng cục Năng 
lượng (Bộ Công thương) tham quan, học tập 
kinh nghiệm “Sự nghiệp điện khí hóa nông 
thôn” tại Hàn Quốc.

3. Ngày 7/9 đến ngày 14/9: Bà Dương Thị 
Hồng - Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm 
tỉnh Vĩnh Phúc và bà Trần Thị Nghị - Giám 
đốc Ban điều hành Quỹ bảo vệ môi trường 
tỉnh Vĩnh Phúc tham gia đoàn công tác của 
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam đi công tác 
tại Cộng hòa liên bang Đức.

4. Ngày 8/9 đến ngày 22/9: Ông Trần 
Quốc Vị - Trưởng phòng Vật tư trang thiết 
bị y tế của Bệnh viện tỉnh, tham gia đoàn của 
Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, dự khóa học 
Quản lý chất lượng bệnh viện tại Thái Lan.

5. Ngày 10/9 đến 26/9: đoàn gồm 10 cán 
bộ của tỉnh (đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy 
viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn) đi xúc tiến đầu 
tư và thăm hữu nghị tại châu Âu (Belarus, 
Liên bang Nga, Ucraina và Italia).

6. Ngày 14/9 đến 28/9: Ông Bùi Huy 
Vĩnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia 
đoàn của Ban Dân vận Trung ương đi nghiên 
cứu, học tập theo Đề án 165 tại Australia.

7. Ngày 16/9 đến 20/9: Ông Nguyễn 
Công Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ đi tham dự phiên họp Đại Hội 
đồng ISO 2013 và các cuộc họp liên quan, tổ 
chức tại Liên bang Nga.

8. Ngày 18/9 đến 22/9: Ông Nguyễn Bá 
Nhân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh 
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 
ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Trung 
tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đi học tập kinh nghiệm về 
thiết chế văn hóa tại Trung Quốc.

9. Ngày 22/9 đến 27/9: Ông Vũ Khắc 

Minh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông 
Khuyến ngư - Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn đi thăm quan học tập mô hình 
chăn nuôi giảm phát thải khí nhà kính tại 
Thái Lan.

10. Ngày 22/9 đến 05/10: Ông Trần Văn 
Tiến - Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên đi đào 
tạo bồi dưỡng chuyên đề ngắn hạn về: “Phát 
triển nguồn nhân lực và kinh nghiệm của 
Chính phủ Singapore trong quản lý đô thị, 
môi trường, chiến lược phát triển kinh tế xã 
hội” tại Singapore.

11. Ngày 23/9 đến 28/9: Ông Bùi Hồng 
Đô - Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh tham 
gia Đoàn Chủ tịch Tổng liên Đoàn Lao động 
Việt Nam làm việc với Liên hiệp Công Đoàn 
Hàn Quốc (FKTU) tại Hàn Quốc.

12. Ngày 26/9 đến 30/9: Bà Trịnh Thị 
Lan - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đi học tập kinh nghiệm hoạt động 
của các thiết chế văn hóa tại Singapore.

13. Ngày 30/9 đến 05/10: Ông Nguyễn 
Thế Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tham gia đoàn công 
tác do Ủy ban kinh tế của Quốc hội tổ chức 
đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm giám sát 
các hoạt động ngoài ngân hàng của các ngân 
hàng Thương mại tại Malaysia và Singapore.

14.  07 ngày dự kiến cuối tháng 9 hoặc 
đầu tháng 10: Ông Nguyễn Trung Hải - Tỉnh 
ủy viên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
Tỉnh ủy đi khám, điều trị và kiểm tra sức 
khỏe tại Thái Lan.

Tổng hợp: Thu Hường
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Thư giãn

Truyện cười song ngữ Anh - Việt

Gifts for mother

Các món quà tặng mẹ

Thu Hiền (sưu tầm)

Three sons left home, went out on their 
own and prospered. They discussed the gifts 
they were able to give their elderly mother.

The first son said: “I built a big house for 
our mother”

The second son said: “I sent Mom a 
Mercedes with a driver”.

The third son said: “You remember how 
our mother enjoys reading the Bible. Now she 
can’t see very well. So I sent her a remarkable 
parrot that recites the entire Bible. The Elders 
at the church spent twelve years to teach him. 
Mama just has to name the chapter and the 
verse and the parrot recites it”.

Soon thereafter, their mother sent out her 
letters of thanks.

“William,” she wrote, “the house you built is so huge. I live in only one room, but I have to 
clean the whole house”.

“Arnold, she said, “I am too old to travel. I stay most of the time at home so I rarely use the 
Mercedes. That driver is so rude, he is a pain!”

“But David,” she said, “the chicken was delicious”

Ba người con trai rời gia đình ra đời lập nghiệp và đều thành đạt. Họ nói với nhau về những 
món quà mà họ dành tặng cho người mẹ già của mình.

Người con trưởng nói: “Anh đã xây cho mẹ chúng ta một ngôi nhà lớn”.
Người con thứ hai nói: “Còn em gửi cho mẹ một chiếc Mercedes và một tài xế”.
Người con thứ ba nói: “Các anh có còn nhớ là mẹ chúng ta thích đọc Kinh thánh như thế nào 

không. Mà bây giờ mắt mẹ không được tốt lắm. Bởi vậy em gửi cho mẹ một con vẹt đặc biệt, nó có 
thể đọc thuộc lòng toàn bộ Thánh kinh. Những người cao tuổi ở nhà thờ đó đã mất mười hai năm để 
dạy nó. Mẹ chỉ cần nêu tên chương, mục là con vẹt sẽ đọc cho mẹ nghe”.

Sau đó không lâu, người mẹ gửi cho họ những bức thư cảm ơn như sau:
“William”, bà viết: “Tòa nhà con xây quá rộng. Mẹ chỉ ở mỗi một phòng, nhưng phải lau dọn 

cả ngôi nhà”.
“Arnold, mẹ quá già để đi du lịch. Mẹ gần như ở nhà suốt ngày nên rất hiếm khi mẹ dùng chiếc 

Mercedes. Gã tài xế đó rất thô lỗ, hắn là một nỗi khổ tâm của mẹ!”
“Nhưng David, con gà đó thì rất ngon”.


