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Tiêu điểm 

Sáng 13/11, Quốc 
hội đã phê chuẩn 
việc bổ nhiệm 

ông Phạm Bình Minh, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao giữ 
chức vụ Phó Thủ tướng. 

Bên lề Kỳ họp thứ 6,  
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Phạm Bình 
Minh đã trả lời phỏng vấn 
của phóng viên về các ưu 
tiên trong công tác đối ngoại 
của Nhà nước Việt Nam thời 
gian tới. 

- Xin Phó Thủ tướng 
cho biết về Chương trình hành 
động của mình trên cương vị 
mới? 

Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 
Bình Minh: Đây là vinh dự 
cũng là trách nhiệm rất lớn 
lao; Đảng, Nhà nước, Quốc 
hội đã tin tưởng giao trách 
nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao, giúp Thủ 
tướng Chính phủ trong việc 
theo dõi, chỉ đạo công tác đối 
ngoại và hội nhập quốc tế 
của Việt Nam. 

Cụ thể là triển khai 
đường lối đối ngoại mà Đại 
hội Đảng lần thứ XI đã đề 
ra là chủ động, tích cực hội 
nhập quốc tế; tích cực xây 

dựng, phát triển các khuôn 
khổ quan hệ của Việt Nam 
với các nước, đưa quan hệ 
Việt Nam với các nước đi 
vào chiều sâu, hiệu quả, góp 
phần thực hiện mục tiêu duy 
trì hòa bình, ổn định, thực 
hiện thắng lợi các chương 
trình, kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội, để năm 2020 
Việt Nam cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. 

Công việc trong thời 
gian tới rất nhiều, yêu cầu, 
đòi hỏi cao, nhằm đưa quan 
hệ hợp tác giữa Việt Nam 
với các nước thực sự có hiệu 
quả, không ngừng nâng cao 

vị thế, vai trò của Việt Nam 
trên trường quốc tế, cũng 
như góp phần phát triển 
kinh tế-xã hội đất nước. 

- Xin Phó Thủ tướng 
cho biết những ưu tiên trong 
việc thiết lập các quan hệ đối 
tác giữa Việt Nam với các 
nước thời gian tới? 

Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 
Bình Minh: Từ năm 2011 
đến nay chúng ta đã triển 
khai thực hiện việc xây dựng 
khuôn khổ quan hệ đối tác 
chiến lược, đối tác toàn diện 
giữa Việt Nam với nhiều 
nước, đặc biệt là các nước có 
vị thế trên thế giới. Đến năm 

Đối Ngoại Đóng Góp Tích Cực Vào 
Xây Dựng Tổ Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao
 Phạm Bình Minh
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2013, chúng ta đã xây dựng 
khuôn khổ quan hệ đối tác 
chiến lược với 14 nước. 

Có thể nói, tất cả các 
nước lớn trên thế giới chúng 
ta đã xây dựng được khuôn 
khổ quan hệ đối tác chiến 
lược hoặc đối tác toàn diện. 
Điều đó thể hiện vai trò, vị 
thế của Việt Nam tiếp tục 
được nâng cao; chính sách 
đối ngoại của chúng ta, Việt 
Nam sẵn sàng là bạn, là đối 
tác tin cậy của các nước, đang 
được triển khai một cách có 
hiệu quả. 

Trong thời gian tới, 
chúng ta tiếp tục xây dựng 
các khuôn khổ quan hệ với 
những nước quan trọng, 
những nước có vị thế trên 
thế giới, cũng như các nước 
láng giềng. Hiện nay, trong 
khu vực Đông Nam Á chúng 
ta có quan hệ đặc biệt với 
Lào, xây dựng quan hệ hợp 
tác toàn diện với Campuchia. 

Việt Nam đã thiết lập 
khuôn khổ quan hệ đối tác 
chiến lược với Indonesia, 
Singapore và Thái Lan. Trong 
thời gian tới, xu hướng là sẽ 
tiếp tục định hình khuôn 
khổ quan hệ với các nước 
trong khu vực Đông Nam Á. 

Đối với các nước trên 
thế giới, hiện nay Việt Nam 
đang tiếp tục xây dựng các 
mối quan hệ đối tác toàn 
diện với các nước không 

chỉ là nước lớn, nước có vai 
trò quan trọng và cả những 
nước ở các khu vực khác như 
khu vực châu Mỹ, châu Phi... 

- Vấn đề biển Đông sẽ 
được lưu ý như thế nào thưa 
Phó Thủ tướng? 

Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 
Bình Minh: Chủ quyền luôn 
luôn là vấn đề thiêng liêng 
của đất nước. Bảo vệ chủ 
quyền là một trong những 
mục tiêu của hoạt động đối 
ngoại. Hoạt động đối ngoại 
đóng góp vào bảo vệ chủ 
quyền, đó là duy trì môi 
trường hòa bình, ổn định 
trên thế giới để bảo vệ chủ 
quyền của đất nước. 

Trên biển Đông, chúng 
ta có chủ quyền, quyền chủ 
quyền ở thềm lục địa theo 
Công ước Luật biển của Liên 
hợp quốc. Công việc ngoại 
giao là đóng góp để duy trì 
được môi trường hòa bình, 
ổn định ở biển Đông, bảo vệ 
chủ quyền cũng như quyền 
chủ quyền của chúng ta trên 
biển Đông. 

Hiện nay ở biển Đông, 
Việt Nam đang cùng với các 
nước ASEAN phấn đấu xây 
dựng, thực hiện các tuyên 
bố về ứng xử ở biển Đông 
và tiếp tục cùng với các 
nước, với Trung Quốc xây 
dựng Bộ quy tắc ứng xử ở 
biển Đông. Đây là các biện 

pháp để chúng ta đấu tranh 
bảo vệ chủ quyền và duy trì 
hòa bình, ổn định trên biển 
Đông.

Hiện nay, ASEAN và 
Trung Quốc đang tham vấn 
về việc xây dựng Bộ quy tắc 
ứng xử ở biển Đông. Trên 
thực tế khi Việt Nam làm 
điều phối viên của ASEAN 
và Trung Quốc từ năm 2009-
2012, Việt Nam đã rất tích 
cực cùng các nước ASEAN 
xây dựng các thành tố của 
Bộ quy tắc ứng xử này và 
được các nước trong ASEAN 
thống nhất với nhau về các 
thành tố của bộ quy tắc ứng 
xử. 

Hiện nay, Trung Quốc 
đã đồng ý cùng với các nước 
ASEAN tiến hành tham vấn 
để bắt đầu đi vào xem xét Bộ 
quy tắc ứng xử ở biển Đông. 
Tuy nhiên đây là một quá 
trình vì từ tham vấn sang 
thương lượng và từ thương 
lượng đi đến ký kết là cả quá 
trình, cần sự cố gắng chung 
của các nước ASEAN và 
Trung Quốc. 

- Xin cảm ơn Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Phạm Bình Minh về cuộc 
phỏng vấn này./.

(Theo mofa.gov.vn)

Tiêu điểm 
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Chiều 21/10, đồng 
chí Phạm Văn 
Vọng - Ủy viên 

Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh tiếp xã giao đoàn lãnh 
đạo cấp cao tỉnh Chun-
gcheongbuk, Hàn Quốc 
do ngài Lee Si Jong - Tỉnh 
trưởng tỉnh Chungcheong-
buk làm trưởng đoàn. Cùng 
dự có đại diện Đại sứ quán 
Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại 
sứ quán Việt Nam tại Hàn 
Quốc cùng đại diện một số 
sở, ngành, doanh nghiệp 
tỉnh Chungcheongbuk. Về 
phía tỉnh Vĩnh Phúc có 
các đồng chí: Nguyễn Thế 
Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc 
hội khóa XIII tỉnh; Nguyễn 
Văn Trì - Ủy viên BTV Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh; Hà Hòa Bình - Ủy viên 
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh; 
các đồng chí trong BTV 
Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, 
ban, ngành trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Vọng 
bày tỏ sự vui mừng trước 
chuyến thăm và làm việc 
của Ngài Lee Si Jong - Tỉnh 
trưởng tỉnh Chungcheong-
buk và đoàn đại biểu cấp 
cao của tỉnh tại Vĩnh Phúc. 
Đồng thời, giới thiệu với 
Đoàn những nét chính về 
quá trình hình thành, phát 
triển kinh tế - xã hội và 
những thành tựu nổi bật 
của tỉnh sau 16 năm tái lập 
tỉnh và khẳng định, những 
năm qua mối quan hệ đoàn 
kết, hữu nghị và hợp tác 
giữa tỉnh Chungcheongbuk 
và tỉnh Vĩnh Phúc đã được 

củng cố và tăng cường một 
cách toàn diện. Đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn 
trong thời gian tới, hai tỉnh 
tăng cường hợp tác trên tất 
cả các lĩnh vực đặc biệt là 
lĩnh vực thương mại, nông 
nghiệp, dịch vụ, du lịch, giáo 
dục đào tạo, y tế… nhằm 
nâng mối quan hệ hợp tác, 
hữu nghị giữa hai tỉnh lên 
một tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi đón 
tiếp, ngài Lee Si Jong gửi lời 
cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo 
tỉnh Vĩnh Phúc vì sự đón 
tiếp trọng thị, chu đáo dành 
cho Đoàn trong chuyến 
công tác lần này. Ngài bày tỏ 
mong muốn phát triển toàn 
diện và sâu sắc hơn mối 
quan hệ hợp tác, hữu nghị 
giữa Chungcheongbuk và 
Vĩnh Phúc, góp phần thúc 
đẩy mối quan hệ hợp tác 
chiến lược toàn diện giữa 
hai nước Việt Nam và Hàn 
Quốc ngày càng phát triển 
mạnh mẽ. Ngài Tỉnh trưởng 
tỉnh Chungcheongbuk Lee 
Si Jong cũng trân trọng mời 
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn 
Vọng sang thăm tỉnh Chun-
gcheongbuk trong thời gian 
tới. Đồng chí Phạm Văn 
Vọng đã vui vẻ nhận lời.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao
 tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xã giao đoàn lãnh đạo cấp cao 

tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc

Tin  đối ngoại
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Tin đối ngoại

Sáng ngày 21/10/2013, UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc và Chính quyền tỉnh 
Chungcheongbuk tiếp tục ký kết 

Thỏa thuận nâng cấp quan hệ tại Vĩnh 
Phúc, sự kiện này đánh dấu một bước phát 
triển quan trọng trong mối quan hệ hợp tác, 
hữu nghị giữa Vĩnh Phúc và Chungcheong-
buk. Hai tỉnh đã nhất trí mở rộng và phát 
triển mối quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu 
quả hơn, tập trung vào nhiều lĩnh vực như: 
thương mại, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, nông 
nghiệp, dịch vụ, du lịch, giáo dục đào tạo, 
y tế.

Tham dự lễ ký kết có ngài Lee Si Jong 
- Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk; ông 
Kim Dae Ja - Tham tán Thương mại Đại 
sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Seo 
Young Ho, Bí thư Đại sứ quán Hàn Quốc 
tại Việt Nam; ông Trần Trọng Toàn, nguyên 
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và đại diện 

lãnh đạo một số sở, 
ban, ngành của tỉnh 
Chungcheongbuk 
và doanh nghiệp 
Hàn Quốc tại Vĩnh 
Phúc. Về phía tỉnh 
Vĩnh Phúc có các 
đồng chí: Phùng 
Quang Hùng - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Văn Trì, 
Ủy viên BTV Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Hà 
Hòa Bình, Ủy viên 
BTV Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng 
lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phùng Quang Hùng nhấn mạnh ý 
nghĩa, sự cần thiết của việc nâng cao mối 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh. Đồng 
thời cho biết, trải qua 5 năm thực hiện Biên 
bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị toàn diện 
giữa tỉnh Chungcheongbuk và tỉnh Vĩnh 
Phúc, các hoạt động trao đổi, đào tạo cán 
bộ, giao lưu văn hóa giữa 2 tỉnh được tăng 
cường. Tỉnh Chungcheongbuk đã có những 
hỗ trợ thiết thực cho Vĩnh Phúc như: tặng 
máy làm đất, máy gặt liên hoàn, máy gieo 
hạt, máy sấy hạt; tổ chức ký kết hợp tác giữa 
làng ong xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch 
với làng ong Chungju, tỉnh Chungcheong-
buk; trong hoạt động hợp tác phát triển 
kinh tế, hiện nay công ty Jahwa Vina của 
tỉnh Chungcheongbuk đang hoạt động rất 

Ký kết thỏa thuận kết nghĩa: 
Tầm cao mới trong quan hệ Vĩnh Phúc - Chungcheongbuk

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
và ngài Lee Si Jong - Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk ký kết thỏa thuận nâng cấp 

quan hệ hợp tác giữa hai địa phương tại Vĩnh Phúc
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Tin đối ngoại

hiệu quả tại Vĩnh Phúc. Chủ tịch UBND 
tỉnh Phùng Quang Hùng khẳng định hợp 
tác với tỉnh Chungcheongbuk là ưu tiên 
hàng đầu trong chính sách đối ngoại của 
tỉnh, do vậy, Vĩnh Phúc luôn chào đón, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh 
nghiệp đến từ tỉnh Chungcheongbuk đầu 
tư sản xuất kinh doanh tại Vĩnh Phúc. Chủ 
tịch cũng bày tỏ mong muốn 2 tỉnh tiếp tục 
thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, thường 
xuyên tổ chức các cuộc trao đổi đoàn để 
tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và 
tạo môi trường chính trị thuận lợi cho việc 
phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt.  

Ngài Lee Si Jong - Tỉnh trưởng tỉnh 
Chungcheongbuk đánh giá cao những 
thành tựu về hợp tác kinh tế - thương mại, 
giao lưu văn hóa, trao đổi cán bộ mà hai 

tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng 
thời đồng ý với những lời gợi ý hợp tác do 
Chủ tịch UBND Phùng Quang Hùng đưa ra 
và hy vọng rằng thỏa thuận ký kết lần này 
sẽ tạo bước tiến mới, là nền tảng vững chắc 
thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 
2 địa phương và đưa mối quan hệ này trở 
thành trọng tâm trong mối quan hệ hợp tác 
kinh tế - xã hội giữa hai nước Việt – Hàn. 

Sau lễ ký kết, Đoàn đại biểu cấp cao 
tỉnh Chungcheongbuk đã trao tặng máy sấy 
hạt cho trại giống Mai Nham. Trong buổi 
chiều cùng ngày, Đoàn cũng có chuyến 
thăm Công ty Jahwa Vina, khu công nghiệp 
Khai Quang và thăm quan Chùa Hà Tiên tại 
Vĩnh Phúc. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

TWINNING SIGNING CEREMONY: 
THE NEW PROGRESS IN THE RELATIONSHIP OF VINH PHUC 

(VIETNAM)& CHUNGCHEONGBUK-DO (SOUTH KOREA)

On the morning 
of October 21st 
2013, Vinh Phuc 

People’s Committee and 
Chungcheongbuk-do’s dele-
gation signed the Agreement 
of relation upgrading in 
Vinh Phuc. This is the event 
marking the important de-
velopment step in the friend-
ship of Vinh Phuc and Chun-
gcheongbuk-do. The two 
provinces agreed to expand 
and develop this relationship 
further comprehensively and 
effectively, concentrating on 
many  fields of trade, invest-
ing promotion, agriculture, 

service, tourism, education, 
health and etc.

Attending the ceremony, 

there were Mr. Lee Si Jong - 
Chairman of Chungcheong-
buk-do; Mr. Kim Dae Ja 

Mr. Phung Quang Hung - Vice Secretary of Vinh Phuc Party Committee, 
Chairman of Vinh Phuc People’s Committee and Mr. Lee Si Jong - Chair-

man of Chungcheongbuk-do visited Jawha Vina in Vinh Phuc.
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Tin đối ngoại

- Economic commissioner 
of  S. Korea Embassy in Vi-
etnam; Mr. Seo Young Ho 
- Secretary of  S. Korea Em-
bassy in Vietnam; Mr. Tran 
Trong Toan - former Viet-
nam Ambassador in Korea; 
and many other representa-
tives of Chungcheongbuk-
do’s departments and Korean 
companies operating in Vinh 
Phuc. On behalf of Vinh 
Phuc province, there were 
Mr. Phung Quang Hung - 
Vice Secretary of Provincial 
Party Committee, Chairman 
of Provincial People’s Com-
mittee; Mr. Nguyen Van Tri 
- Member of Party Standing 
Board, Vice Chairman of 
Provincial People’s Council; 
Mr. Ha Hoa Binh - Mem-
ber of Party Standing Board, 
Vice Permanent Chairman 
of Provincial People’s Com-
mittee; and other leaders of 
departments.

Speaking at the ceremo-
ny, Mr. Phung Quang Hung 
emphasized the meaning, 
the necessity of enhancing 
this relationship. Simultane-
ously, he said that during the 
past 5 years of implement-
ing the MOU between the 
two provinces, activities of 
training, cultural exchanges 
and etc have been enhanced. 
Chungcheongbuk-do has 
had many practical supports 

for Vinh Phuc as: in terms of 
agriculture, Chungcheong-
buk-do has presented Vinh 
Phuc province many agricul-
tural machines, Quang Son 
(Lap Thach, Vinh Phuc) bee 
village has co-operated with 
Chungju (Chungcheongbuk-
do) bee village; in terms 
of economic co-operation, 
Jahwa Vina company (Chun-
gcheongbuk-do) has been 
operated effectively in Vinh 
Phuc province. Mr. Hung af-
firmed that the co-operation 
with Chungcheongbuk-do 
is the first priority of Vinh 
Phuc’s diplomatic work, 
therefore Vinh Phuc always 
creates the most favorable 
conditions for enterprises 
from Chungcheongbuk-
do. He also hoped that both 
sides would continue to pro-
mote diplomatic activities, 
visit exchanges in order to 
enhance the mutual under-
standing and confidence and 
then create the favorable po-
litical environment for this 

relationship in all aspects. 
Mr. Lee Si Jong - Chun-

gcheongbuk-do’s chairman 
- highly appreciated achieve-
ments of economy, trade, 
cultural exchange recorded 
by the two provinces for 5 
years. He simultaneously ac-
cepted the co-operative in-
vitation from Mr. Hung and 
hoped that this Agreement 
would create a new progress 
making the solid base for the 
development of Vinh Phuc - 
Chungcheongbuk-do friend-
ship and becoming the cen-
tre of Vietnam - South Korea 
socio - economic relation-
ship.

After the ceremony, the 
delegation of Chungcheon-
buk-do presented one grain-
drying machine  for Mai 
Nham seed farm. In the af-
ternoon, they visited Jahwa 
Vina company, Khai Quang 
industrial zone and Ha Tien 
pagoda. 

By: Nguyen Thom
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Trong khuôn 
khổ chuyến 
thăm và 

làm việc tại Việt Nam 
từ ngày 23/10 - 02/11,  
Đoàn Đại biểu Đảng 
Cộng sản U-crai-na gồm 
10 người do đồng chí 
Ốc-lách-cô V.N - Bí thư 
Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản U-
crai-na làm trưởng đoàn 
đã đến thăm và làm việc 
tại Vĩnh Phúc vào ngày 
31/10/2013. Tiếp và làm 
việc với đoàn có các đồng 
chí: Phạm Văn Vọng - Ủy 
viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì - Ủy viên 
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo 
một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi đón tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy Phạm Văn Vọng bày tỏ vui mừng trước 
chuyến thăm của đoàn tại Vĩnh Phúc. Đồng 
thời, giới thiệu với Đoàn những thành tựu 
nổi bật về kinh tế - xã hội kể từ khi tái lập 
tỉnh đến nay và cơ cấu tổ chức, công tác xây 
dựng Đảng bộ của Vĩnh Phúc. Đồng chí 
nhấn mạnh: trong những năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tình hình chính 
trị của tỉnh luôn ổn định; quốc phòng, an 
ninh được củng cố, giữ vững; kinh tế đạt 
tốc độ tăng trưởng cao, trong 9 tháng đầu 
năm 2013 tăng trưởng kinh tế đạt 10,68%; 

thu nhập bình quân đầu người đạt 2.500 
USD/người/năm; tính đến nay, tỉnh đã thu 
hút được 664 dự án, trong đó có 132 dự án 
FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2,63 
tỷ USD. Đồng chí mong muốn trong thời 
gian tới, quan hệ hợp tác giữa 2 Đảng ngày 
càng được tăng cường, trên cơ sở đó thúc 
đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước 
Việt Nam – U-crai-na và mong muốn Đảng 
Cộng sản U-crai-na luôn quan tâm ủng hộ, 
tạo điều kiện cho người Việt Nam đang 
sinh sống tại U-crai-na và khuyến khích 
các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh đầu 
tư, sản xuất, kinh doanh. 

Đại diện cho đoàn, đồng chí Ốc-lách-
cô V.N - Bí thư  TW ĐCS U-crai-na cảm ơn 
sự đón tiếp chân tình, trọng thị của Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh 
Phúc dành cho Đoàn. Đồng thời đánh giá 
cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản U-crai-na
đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Ốc-lách-cô và Đoàn đại biểu 

Đảng Cộng sản Ucraina trong chuyến thăm của Đoàn tại Vĩnh Phúc
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Nam cũng như Vĩnh Phúc và sự lớn mạnh 
về tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Đồng chí đã giới thiệu đôi 
nét về tình hình kinh tế, chính trị và phát 
triển Đảng ở U-crai-na trong thời gian qua; 
mong muốn quan hệ giữa Đảng Cộng sản 
U-crai-na và Đảng Cộng sản Việt Nam 
tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố 
mối quan hệ giữa hai nước. Đồng chí cho 
biết thêm: sự ưu việt của Chủ nghĩa xã hội 
không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng 
kinh tế, tăng GDP hàng năm mà còn ở việc 
tạo cho người dân một cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc và đồng chí đã nhận thấy những 
điều này tại Việt Nam và Vĩnh Phúc.

Cũng tại buổi làm việc, bà Phạm Thị 

Hồng Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy khối các Doanh nghiệp tỉnh đã chia sẻ 
thêm về những kinh nghiệm trong lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển tổ chức 
Đảng, tổ chức đoàn thể trong các doanh 
nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp thuộc 
khối FDI. 

Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn có 
chuyến thăm Nhà máy cơ khí Chính xác 
Việt Nam 1(VPIC1) tại Vĩnh Phúc. Đây là 
doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước 
ngoài, vừa mới thành lập tổ chức Đảng 
trong doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp 
hiểu biết thêm về chính sách của Đảng và 
Nhà nước Việt Nam.

               Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

The Delegation of the Communist 
Party of Ukraine led by Com-
rade Oplazhko V.N - Secretary 

of the Central Committee visited Vietnam 
from Oct 23 to Nov 2nd. Working in Vinh 
Phuc on 10/31/2013, they were received by 
Comrades: Pham Van Vong - Member of the 
Party Central Committee, Secretary of Vinh 
Phuc Party Committee, Chairman of Vinh 
Phuc People’s Council; Comrade Nguyen 
Van Tri - Member of Party Standing Board, 
Vice Chairman of Vinh Phuc People’s Coun-
cil; Ms. Duong Thi Tuyen - Member of Party 
Standing Board, Vice Chairwoman of Vinh 
Phuc People’s Committee and other leaders 
of departments and organizations.

At the meeting, on behalf of Vinh Phuc 
province, Comrade Pham Van Vong warmly 
welcomed the delegation. He simultaneously 
introduced: the province’s socio - economic 
achievements since its re-establishment; and 

organization structure of Vinh Phuc Party 
committee. He also emphasized that: recent-
ly under the leadership of the Provincial Par-
ty committee, the political situation is always 
stable; national defense and public security is 
consolidated; the economic growth is high, 
in the first 9 months of 2013 reached 10.68%; 
the average income per capita: US dollar 
2,500; the province has attracted 664 projects 
including 132 FDI ones with the total regis-
tered capital of VND 2.63 billion. Comrade 
Pham Van Vong hoped that in the future the 
co-operation between the both Parties would 
be further developed and then promote the 
comprehensive relationship between Viet-
nam and Ukraine. He also hoped that the 
Communist Party of Ukraine would always 
support “Viet kieu” in Ukraine and encour-
aged enterprises to invest, produce and do 
business in both nations. 

On behalf of the Communist Party of 

The Delegation of the Communist Party of Ukraine
worked in Vinh Phuc province
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Sáng 11/11/2013, 
đại diện Tập 
đoàn S-Group 

PLC - Hungary do ngài 
Balint Nemeth - Phụ trách 
kinh doanh làm trưởng 
đoàn đã tới làm việc với 
lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc chuẩn bị triển 
khai xây dựng Dự án Bệnh 
viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc 
sử dụng vốn vay ưu đãi 
của Chính phủ Hungary. 
Tiếp và làm việc với Đoàn 
có đồng chí Phùng Quang 
Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh, đồng 
chí Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một 
số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tập đoàn S-Group PLC là công ty 
chuyên về giải pháp bảo mật và quốc phòng, 

có công ty con là S-Invest hoạt động trong 
lĩnh vực bảo vệ chăm sóc sức khỏe, xử lý 
nước và rác thải. Công ty hiện đang hoạt 
động tại Trung Quốc, Kazakhstan, Việt Nam 
và một số nước khác, được hỗ trợ bởi Văn 

Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng tiếp và làm việc 
với Tập đoàn S-Group PLC, Hungary

Tập đoàn S-Group PLC (Hungary) do ngài Balint Nemeth - Phụ trách 
kinh doanh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ukraine, Comrade Oplazhko V.N sent his 
sincere thank to Vinh Phuc’s Party, authority 
and people for the reception. He also highly 
appreciated the socio - economic develop-
ment of Vinh Phuc and the growth of Vi-
etnam Communist Party. He had a general 
recent introduction about the Communist 
Party of Ukraine and hoped that the relation-
ship between both Parties would be further 
enhanced and contribute to strengthen the 
friendship of Vietnam and Ukraine. He said, 
“The preeminence of Socialism is reflected 
through not only the economic growth, GDP 
increase but also the happy and abundant life 
of people, and I saw these things in Vietnam 

and Vinh Phuc”.
At the meeting, Ms. Pham Thi Hong 

Thuy - Member of Party Standing Board , 
Secretary of enterprises’ Party executive com-
mittee - shared many experiences in leading, 
guiding the construction and development 
of the Party, unions in companies, especially 
FDI ones.

In the afternoon, the delegation vis-
ited VPIC1 in Vinh Phuc. This is the 100% 
FDI company in which the Party branch has 
been newly established in order to help them 
understand more about Vietnam Party’s and 
State’s policies.

By: Nguyen Thom
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phòng Thủ tướng Hungary và Ban Thương 
mại của Hungary.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phùng Quang 
Hùng đã thông báo với đoàn một số nét khái 
quát về hệ thống bệnh viện trong tỉnh và nhu 
cầu cần thiết để xây dựng Bệnh viện Sản - 
Nhi và Bệnh viện đa khoa tỉnh. Trước mắt, 
tỉnh sẽ tập trung cho việc triển khai dự án 
xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi từ vốn vay ưu 
đãi của Chính phủ Hungary, hiện đã chuẩn 
bị xong vị trí mặt bằng, có bản thiết kế và 
quy hoạch chi tiết. Đồng chí mong muốn Tập 
đoàn S-Group PLC sẽ sớm triển khai dự án, 

đảm bảo tiến độ, thời gian trên cơ sở dự án 
thiết kế đã được duyệt.

Đại diện cho Tập đoàn S-Group PLC, 
ngài Balint Nemeth khẳng định sẽ đem hết 
khả năng và kinh nghiệm để xây dựng Bệnh 
viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc, đáp ứng nhu cầu 
khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh và 
khu vực các tỉnh phía Bắc. Tập đoàn sẽ tiếp 
thu ý kiến của Lãnh đạo tỉnh xem xét thiết kế 
đã được duyệt và bổ sung một số hạng mục 
đảm bảo tiêu chuẩn Châu Âu, sau đó sẽ báo 
cáo lại với UBND tỉnh.  

Tin, ảnh: Trung Dũng

Sáng 11/10/2013, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội 
nghị tăng cường hợp tác với các 

nhà tài trợ năm 2013. Tới dự Hội nghị, về 
phía Trung ương có đồng chí Mai Phan 
Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc 
tế, Bộ Ngoại giao; các đồng chí đại diện Ủy 
ban công tác về các tổ chức PCPNN, Ban 
điều phối viện trợ nhân dân; đại diện các 

tổ chức phi chính phủ 
và các nhà tài trợ nước 
ngoài. Về phía tỉnh Vĩnh 
Phúc có đồng chí Đào 
Xuân Hiền – Giám đốc 
Sở Ngoại vụ, Phó Chủ 
tịch Thường trực Liên 
hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh, Phó Trưởng 
ban vận động viện trợ 
PCPNN tỉnh Vĩnh Phúc 
cùng các đồng chí trong 
Ban vận động viện trợ 
PCPNN và lãnh đạo các 
sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thành, thị 
trong tỉnh.

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. Tính đến 
hết tháng 9/2013, tỉnh đã kêu gọi thêm 5 tổ 
chức mới đó là PACT – Mỹ, WIMR, VVI – 
Úc, GIZ – Đức, PAMWF – Hàn Quốc; 35 
dự án đang triển khai và các nguồn viện trợ 
nhân đạo khác với tổng giá trị cam kết đạt 

HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC TỔ CHỨC PCP TẠI 
TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2013

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Thường trực 
LHCTCHN tỉnh, Phó Trưởng BVĐ viện trợ PCPNN chụp ảnh lưu niệm với các 

tổ chức PCP tại Hội nghị
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gần 3,4 triệu USD và giá trị giải ngân đạt 
khoảng 2,7 triệu USD.

Hội nghị đã thông qua báo cáo về tình 
hình công tác viện trợ PCPNN của tỉnh 
năm 2013 và phương hướng những năm 
tiếp theo. Đồng thời, đại diện các tổ chức 
PCPNN như tổ chức KFHI, AAF, Worl To-
gether và các đơn vị đã và đang tiếp nhận 
viện trợ PCPNN như: Trung tâm bảo trợ xã 
hội tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có các 
bài tham luận tại Hội nghị nhằm thảo luận 
và đưa ra phương hướng hợp tác, những 
nhóm giải pháp để công tác thu hút viện trợ 
đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai 
Phan Dũng chia sẻ: Việt Nam nói chung và 
tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, rất cần đến sự hỗ 
trợ của cồng đồng phi chính phủ quốc tế 
và thực tế hoạt động của các tổ chức này đã 
mang lại hiệu quả rất lớn. Hơn nữa, đồng 
chí đánh giá cao sự năng động, coi trọng và 

quyết tâm của tỉnh Vĩnh Phúc trong công 
tác thu hút, hợp tác với cộng đồng PCP. 
Vĩnh Phúc là một trong số ít các tỉnh tổ 
chức định kỳ hàng năm Hội nghị gặp mặt 
các nhà tài trợ, vì vậy đồng chí mong muốn 
các tổ chức PCPNN ghi nhận sự nỗ lực này 
và ngày càng có nhiều chương trình hợp 
tác, góp sức cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban vận 
động viện trợ PCPNN của tỉnh, đồng chí 
Đào Xuân Hiền cảm ơn và đánh giá cao 
mọi đóng góp của các tổ chức quốc tế, tổ 
chức PCP, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp 
trong những năm vừa qua đối với tỉnh Vĩnh 
Phúc. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất cho các nhà tài trợ triển khai 
các dự án trên địa bàn tỉnh để đạt hiệu quả 
một cách tốt nhất.

Tin, ảnh: Thu Hiền

Sáng 2/11, Ban 
vận động thành 
lập Hội hữu nghị 

Việt - Séc - Slovakia tỉnh 
Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại 
hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 
2013 - 2018.

Tới dự Đại hội có đại 
diện Đại sứ quán Việt Nam 
tại Cộng hòa Séc; lãnh đạo 
Trung ương HHN Việt – 
Séc, Trung ương HHN Việt 
– Slovakia. Về phía tỉnh, có 
lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban 
Dân vận Tỉnh ủy cùng đại 
diện các hội, chi hội song 
phương trong tỉnh. 

Được thành lập từ 
năm 2011, Chi hội đã có 
nhiều hoạt động tăng cường 
tình đoàn kết, hữu nghị và 
gắn bó với cộng đồng người 

Việt Nam ở Cộng hòa Séc, 
Slovakia. Đồng thời tích cực 
phối hợp với Sở Ngoại vụ, 
Hội hữu nghị tỉnh, Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh tổ chức kêu gọi 

Đại hội thành lập Hội hữu nghị 
Việt - Séc - Slovakia tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng chí  Tạ Văn Tính - TUV, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa 
chúc mừng Đại hội



12

Tin đối ngoại

và triển khai thực hiện các 
dự án phi chính phủ nước 
ngoài như: dự án “Trồng 
rừng phòng hộ, giảm thiểu 
rủi ro thảm họa”, “Nước 
sạch, vệ sinh môi trường và 
phát triển cộng đồng”, vận 
động, ủng hộ cho phong 
trào “Tết vì người nghèo và 
nạn nhân chất độc da cam”… 
Trước xu thế hội nhập và 
phát triển, sự ra đời của Hội 
hữu nghị Việt – Séc – Slo-
vakia có ý nghĩa quan trọng 

đáp ứng yêu cầu trao đổi 
thông tin đối ngoại, nhằm 
xây dựng và phát triển quan 
hệ hữu nghị giữa nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc với nhân 
dân các nước Cộng hòa Séc, 
Slovakia, các tổ chức phi 
chính phủ vì mục tiêu hòa 
bình, đoàn kết, hợp tác và 
phát triển.

Đại hội đã thông qua 
báo cáo quá trình thành 
lập Hội và dự thảo phương 
hướng hoạt động nhiệm 

kỳ 2013 – 2018 đồng thời 
thông qua dự thảo Điều lệ 
Hội hữu nghị Việt – Séc – 
Slovakia tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đại hội nhất trí bầu ra 
Ban chấp hành khóa I gồm 
15 đồng chí trong đó đồng 
chí Đỗ Văn Khởi - Phó Chủ 
tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
được bầu làm Chủ tịch Hội 
hữu nghị Việt – Séc – Slova-
kia nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Sáng 14/11, Ban vận 
động Hội hữu nghị 
Việt – Nga tỉnh 

Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội 
thành lập Hội hữu nghị Việt 
– Nga lần thứ nhất nhiệm kỳ 
2013 – 2018.

Dự và chỉ đạo Đại hội, 
về phía Trung ương có lãnh 
đạo TW Hội hữu nghị Việt – 
Nga, TW Hội nông dân Việt 

Nam. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc 
có đồng chí Hoàng Thị Thúy 
Lan – UVBTV, Trưởng Ban 
tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; 
đồng chí Đào Xuân Hiền – 
Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó 
Chủ tịch Thường trực LH 
CTCHN tỉnh cùng lãnh đạo 
các sở, ngành, huyện, thị, các 

hội và chi hội song phương, 
đa phương trong tỉnh.

Từ khi thành lập đến 
nay, Chi hội đã có nhiều hoạt 
động trong việc tăng cường 
tình đoàn kết, hữu nghị, gắn 
bó với cộng đồng người Việt 
ở Liên bang Nga và tích cực 
kêu gọi viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài, triển khai 
thực hiện các dự án như 
“Phòng chống Lao toàn cầu”, 
“Nước sạch, vệ sinh môi 
trường nông thôn”… Sự ra 
đời của Hội hữu nghị Việt 
– Nga tỉnh Vĩnh Phúc có ý 
nghĩa quan trọng nhằm tăng 
cường trao đổi thông tin, gắn 
kết hơn nữa tình đoàn kết, 
hữu nghị truyền thống Việt 
– Nga. 

Phát biểu tại Đại hội, 
đồng chí Hoàng Thị Thúy 
Lan nhấn mạnh, để thúc đẩy 
hơn nữa công tác đối ngoại 
nhân dân, Hội cần thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ như: 
chú trọng triển khai các hoạt 
động cụ thể nhằm tuyên 
truyền hoạt động đối ngoại 

Đại hội Hội hữu nghị 
Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy, PCT LHCTCHN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 
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Sáng 16/11, Ban vận 
động Hội hữu nghị 
Việt Nam – Bun-

gari tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 
Đại hội thành lập Hội hữu 
nghị Việt Nam  – Bungari 
lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013 
– 2018.

Tới dự Đại hội có đồng 
chí Đặng Phụ - Ủy viên TW 
Hội hữu nghị Việt Nam  
– Bungari, Chủ tịch Hội 
Nghiên cứu sinh Việt Nam – 
Bungari; đồng chí Đào Xuân 
Hiền – Giám đốc Sở Ngoại 
vụ, Phó Chủ tịch Thường 
trực Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh cùng lãnh đạo 
sở Nội vụ, các hội và chi hội 
song phương, đa phương 
trong tỉnh.

Sau 2 năm thành lập, 
đến nay Chi hội đã có hơn 
100 hội viên đăng ký tham 
gia tổ chức Hội. Phần lớn 
các thành viên trong Hội là 
những người đã từng tham 
gia công tác, học tập, lao 
động trên đất nước Bungari. 
Trong thời gian tới, Hội sẽ 
tiếp tục chủ động mở rộng 
phát triển quan hệ hữu nghị 
với các doanh nghiệp, liên 
doanh liên kết với các tập 
thể, cá nhân nước ngoài làm 
kinh tế, trao đổi văn hóa, 
khoa học kỹ thuật nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Hội, góp phần nâng cao 
hoạt động đối ngoại của tỉnh, 

đặc biệt là hoạt động đối 
ngoại nhân dân nhằm thúc 
đẩy mối quan hệ giữa hai 
nước Việt Nam và Bungari.

Phát biểu chúc mừng 
Đại hội, đồng chí Đào Xuân 
Hiền mong muốn trong thời 
gian tới Hội sẽ tiếp tục duy 
trì gặp gỡ tăng cường đoàn 
kết nội bộ, chung sức xây 
dựng Hội vững mạnh toàn 
diện. Đồng chí nhấn mạnh, 
Hội cần chú trọng triển khai 
các hoạt động cụ thể nhằm 
tuyên truyền hoạt động đối 
ngoại nhân dân, góp phần 
thúc đẩy quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa nhân dân Việt 

Nam nói chung, nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với 
nhân dân Bungari.

Đại hội đã thông qua 
dự thảo báo cáo về quá trình 
vận động thành lập Hội hữu 
nghị Việt Nam – Bungari 
tỉnh Vĩnh Phúc, phương 
hướng hoạt động Hội nhiệm 
kỳ 2013 – 2018 và dự thảo 
điều lệ Hội. Đại hội đã bầu ra 
11 đồng chí trong Ban Chấp 
hành, trong đó đồng chí Tạ 
Quang Cảnh được bầu làm 
Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2013 
– 2018.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đại hội thành lập Hội hữu nghị 
Việt Nam – Bungari tỉnh Vĩnh Phúc

nhân dân, củng cố kiện toàn 
bộ máy BCH Hội nhằm 
thu hút đông đảo nhân 
dân tham gia phát triển 
Hội; tham mưu đề xuất với 
UBND tỉnh, TW Hội hữu 
nghị Việt – Nga tăng cường 
trao đổi thông tin, trao đổi 
các đoàn đại biểu nhân dân 
giữa hai bên nhằm tăng 

cường sự hiểu biết và tình 
đoàn kết hữu nghị Việt – 
Nga.

Tại Đại hội, các đại 
biểu đã được nghe dự thảo 
báo cáo về quá trình vận 
động thành lập Hội hữu 
nghị Việt – Nga và phương 
hướng hoạt động hội nhiệm 
kỳ 2013 – 2018, đồng thời 

thông qua dự thảo điều lệ 
Hội. Đại hội bầu ra 27 đồng 
chí trong Ban Chấp hành, 
trong đó đồng chí Nguyễn 
Văn Quý – Tỉnh ủy viên, 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
được bầu làm Chủ tịch Hội 
nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Tin, ảnh: Thu Hiền

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ  tịch Thường 
trực LHCTCHN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 
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Ngày 24/10/2013, 
được sự giúp đỡ 
và phối hợp của 

Bộ Ngoại giao, sự ủy quyền 
của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ 
Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị 
tập huấn “Hội nhập quốc tế 
vì sự phát triển bền vững: vai 
trò của địa phương, doanh 
nghiệp”.

Tham dự Hội nghị có 
đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn 
– Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ, các đồng chí lãnh 
đạo Văn phòng Bộ Ngoại 
giao, lãnh đạo Vụ Hợp tác 
kinh tế đa phương, Vụ tổng 

Tập huấn “Hội nhập quốc tế vì sự 
phát triển bền vững: vai trò của 
địa phương, doanh nghiệp”

Sáng 30/10, Đoàn 
cán bộ Quân lực 
quân đội Hoàng 

gia Campuchia gồm 15 đồng 
chí do Trung tướng Khiev 
Sokha - Cục phó Cục Quân 
lực, Bộ Tổng tư lệnh quân 
đội Hoàng gia làm trưởng 
đoàn tới thăm quan, trao 
đổi và học tập kinh nghiệm 
tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc 
với đoàn có đồng chí Thiếu 
tướng Lê Quang Chính - Cục 
phó Cục Quân lực,  Bộ Tổng 
tham mưu; Thiếu tướng 
Phạm Lâm Hồng - Phó tham 
mưu trưởng của Bộ tham 
mưu Quân khu 2 cùng lãnh 
đạo các sở, ban, ngành liên 
quan.

Tại buổi gặp mặt, đại 
diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
Vĩnh Phúc đã báo cáo kết quả 
công tác quân lực của đơn 
vị về công tác xây dựng lực 
lượng, công tác huấn luyện; 
tuyển quân, tuyển sinh; công 
tác đón nhận quân nhân xuất 
ngũ và giới thiệu việc làm. 

Đồng thời, hai bên đã trao 
đổi, đóng góp những ý kiến 
thiết thực để hoàn thiện tốt 
hơn trong công tác xây dựng 
và đào tạo cán bộ quân đội. 
Đoàn cán bộ Quân lực quân 
đội Hoàng gia Campuchia 
cũng đánh giá cao về việc 
đào tạo và xây dựng quân 
ngũ của quân đội Việt Nam 
nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc 

nói riêng.
Sau buổi tọa đàm trao 

đổi, Đoàn cán bộ Quân lực 
quân đội Hoàng gia Campu-
chia đã đi thăm Bộ chỉ huy 
quân sự tỉnh và một số đơn 
vị đóng quân trên địa bàn 
tỉnh.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đoàn cán bộ Quân lực quân đội Hoàng gia  
Campuchia đến thăm và học tập kinh nghiệm tại 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc 

(tiếp theo trang 17...)
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Ngày 21/10/2008, hai 
tỉnh Vĩnh Phúc (Việt 
Nam) và Chun-

gcheongbuk (Hàn Quốc) đã 
chính thức ký Bản ghi nhớ 
về hợp tác hữu nghị toàn 
diện nhân chuyến thăm 
và làm việc tại tỉnh Chun-
gcheongbuk của nguyên 
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc Nguyễn Ngọc Phi. Đây 
là một sự kiện có ý nghĩa 
quan trọng, mở ra một trang 
mới trong lịch sử quan hệ 
giữa hai tỉnh, thể hiện ý chí 
và nguyện vọng của nhân 
dân hai tỉnh cùng hướng 
tới tương lai, chung tay xây 
dựng mối quan hệ hữu nghị 
hợp tác vì sự phồn vinh của 
hai địa phương và hai nước 
Việt Nam – Hàn Quốc.

Trải qua 5 năm thực hiện 
Bản ghi nhớ, quan hệ hợp 
tác hữu nghị giữa hai tỉnh 
đã không ngừng được mở 
rộng, hiệu quả trên mọi lĩnh 
vực. Ngày 21/10/2013, nhân 
chuyến thăm và làm việc của 
đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh 
Chungcheongbuk tại Vĩnh 
Phúc do Ngài Tỉnh trưởng 
Lee Si Jong dẫn đầu, lãnh đạo 
hai tỉnh đã ký kết Bản thỏa 
thuận nâng cấp quan hệ giữa 
hai địa phương lên tầm cao 
mới. Qua đó cho thấy hai tỉnh 
Vĩnh Phúc và Chungcheong-
buk đã thực sự có mối quan 
hệ đặc biệt, sâu rộng và tình 
nghĩa. Nhìn lại chặng đường 

5 năm qua, chúng ta có thể 
thấy những bước phát triển 
hết sức mạnh mẽ, ngày càng 
phát triển và đi vào chiều sâu 
với nhiều thành quả hết sức 
tốt đẹp trong quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa tỉnh 
Vĩnh Phúc và tỉnh Chun-
gcheongbuk.

Về chính trị, hai bên 
thường xuyên trao đổi các 
đoàn lãnh đạo cấp cao, 
các đoàn lãnh đạo của các 
sở, ban, ngành, các doanh 
nghiệp và các đoàn giao 
lưu giữa nhân dân hai tỉnh. 
Trong đó, có đoàn lãnh đạo 
cấp cao do đồng chí nguyên 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Ngọc Phi làm trưởng đoàn 
(năm 2008), đoàn lãnh đạo 
cấp cao do đồng chí Phùng 
Quang Hùng – Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh dẫn đầu (năm 2012), 

gần đây là đoàn lãnh đạo cấp 
cao do đồng chí Nguyễn Thế 
Trường – Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh làm 
trưởng đoàn sang thăm hữu 
nghị và xúc tiến đầu tư tại 
Hàn Quốc và tại tỉnh Chun-
gcheongbuk (tháng 7/2013). 
Về phía tỉnh bạn cũng đã 
cử nhiều đoàn lãnh đạo cấp 
cao như: đoàn Hội đồng tỉnh 
Chungcheongbuk do ngài 
Kim Kwang Soo – Chủ tịch 
Hội đồng làm trưởng đoàn 
(năm 2012), đoàn Hội đồng 
do ngài Kim Dong Hwan 
– Phó Chủ tịch Hội đồng 
làm trưởng đoàn và mới 
đây đoàn lãnh đạo cấp cao 
tỉnh Chungcheongbuk do 
ngài Tỉnh trưởng Lee Si Jong 
làm trưởng đoàn đến thăm 
và làm việc tại Vĩnh Phúc 
từ ngày 20 – 22/10/2013. 

ĐƯA QUAN HỆ VĨNH PHÚC - CHUNGCHEONGBUK
LÊN MỘT TẦM CAO MỚI

Đào Xuân Hiền
Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với ngài Lee Si Jong và đoàn lãnh đạo cấp 

cao tỉnh Chungcheongbuk  trong chuyến thăm của Đoàn tại Vĩnh Phúc
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Thông qua các chuyến thăm 
hữu nghị, lãnh đạo hai tỉnh 
ngày càng hiểu biết lẫn nhau, 
chia sẻ với nhau nhiều điểm 
chung về chính sách phát 
triển của mỗi địa phương và 
cùng thống nhất nhận thức 
cần tăng cường mối quan hệ 
tốt đẹp giữa hai tỉnh. Trên cơ 
sở đó, hai bên đã thiết lập và 
duy trì hiệu quả cơ chế trao 
đổi thông tin, tham khảo 
chính sách góp phần phát 
triển quan hệ giữa hai tỉnh ở 
tầm cao chiến lược mới trên 
tất cả các lĩnh vực.

Về hoạt động hợp tác 
phát triển kinh tế, tính đến 
nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu 
hút được 132 dự án FDI với 
tổng số vốn đầu tư khoảng 
2,7 tỉ USD, trong đó có 43 dự 
án của Hàn Quốc với tổng 
vốn đầu tư khoảng hơn 250 
triệu USD. Như vậy, Hàn 
Quốc là quốc gia đứng thứ 
hai về số lượng dự án FDI tại 
Vĩnh Phúc và đứng thứ 3 về 
vốn đầu tư, sau Đài Loan và 
Nhật Bản. Trong số các dự 
án đầu tư của Hàn Quốc, có 
công ty Jahwa Vina chuyên 
sản xuất chất bán dẫn, linh 
kiện điện tử và các thiết 
bị công nghệ thông tin là 
doanh nghiệp đầu tư trực 
tiếp của tỉnh Chungcheong-
buk. Doanh nghiệp này đang 
có những hoạt động sản xuất 
kinh doanh rất hiệu quả tại 
Vĩnh Phúc, tạo nhiều việc 
làm cho người lao động 
và góp phần đóng góp vào 
nguồn thu ngân sách tỉnh. 

Trong lĩnh vực phát triển 
nông nghiệp, tỉnh Chun-
gcheongbuk đã có những 
hỗ trợ thiết thực thông qua 
việc tặng cho Vĩnh Phúc một 

số máy móc hiện đại như: 
máy làm đất, máy gặt đập 
liên hợp, máy gieo hạt… và 
gần đây là máy sấy hạt đồng 
thời duy trì các hoạt động 
hỗ trợ trong những năm 
tiếp theo. Đây là những món 
quà thiết thực đang phát huy 
tác dụng tốt trong sản xuất 
nông nghiệp tại Vĩnh Phúc. 
Năm 2010 hai tỉnh đã ký kết 
Biên bản hợp tác hữu nghị 
giữa làng ong Quang Sơn, 
huyện Lập Thạch và làng ong 
Chungju Jaeogehani, tỉnh 
Chungcheongbuk. Theo đó, 
hai bên đã có những cuộc 
gặp gỡ, tiếp xúc một số đoàn 
cán bộ và hội viên nuôi ong 
nhằm trao đổi kinh nghiệm, 
phát triển các giống mới và 
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 
của nghề nuôi ong để nâng 
cao chất lượng các sản phẩm 
chế biến từ mật ong cho năng 
suất cao và chất lượng tốt vì 
một nền nông nghiệp phát 
triển.

Cùng với sự gia tăng hợp 
tác về chính trị, kinh tế, quan 
hệ giao lưu nhân dân, giao 

lưu văn hóa xã hội giữa hai 
địa phương cũng có những 
bước phát triển mới nhằm 
tăng cường hiểu biết lẫn 
nhau tạo nền tảng vững chắc 
để xây dựng quan hệ lâu dài 
giữa hai bên. Tháng 10/2010, 
tỉnh đã cử đoàn cán bộ y học 
cổ truyền sang tham dự Hội 
chợ triển lãm về Đông y và 
cử đoàn Văn hóa nghệ thuật 
sang biểu diễn nhân sự kiện 
này tại tỉnh Chungcheong-
buk. Vừa qua, đoàn lãnh 
đạo Hội đồng tỉnh Chun-
gcheongbuk đã sang tham 
dự Tuần văn hóa du lịch 
Vĩnh Phúc 2013 để tìm hiểu 
về  đất và người Vĩnh Phúc 
và tạo thêm sự hiểu biết về 
nền văn hóa hai bên.

Về hợp tác giáo dục, 
nhằm cụ thể hóa và thực 
hiện Bản ghi nhớ về giáo 
dục – đào tạo, từ năm 2011 
đến nay, đã có 2 cán bộ của 
tỉnh Vĩnh Phúc được cử sang 
tỉnh Chungcheongbuk học 
tiếng Hàn và tìm hiểu về văn 
hóa Hàn trong thời gian một 
năm. Hiện tại, trong năm 

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc và ngài Lee Si Jong - Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk tại 

buổi lễ trao tặng máy sấy hạt tổ chức tại Vĩnh Phúc 
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2013, tỉnh Vĩnh Phúc cũng 
đã tiếp nhận và hỗ trợ đào 
tạo tiếng Việt cho 1 cán bộ 
của tỉnh bạn. Công tác trao 
đổi đào tạo cán bộ này sẽ giúp 
hai bên xây dựng lực lượng 
cán bộ đối ngoại chung, tạo 
nên những nhịp cầu cho sự 
phát triển đi vào chiều sâu và 
có hiệu quả hơn nữa.

Có thể thấy, những thành 
quả hợp tác tốt đẹp giữa 
Vĩnh Phúc và Chungcheong-
buk trong 5 năm qua trước 
hết là nhờ quyết tâm và sự 
nỗ lực chung của lãnh đạo 
và nhân dân hai địa phương 
trên cơ sở phát huy mạnh mẽ 
tiềm năng bổ sung lẫn nhau 
và những điểm tương đồng 
trên nhiều lĩnh vực, nhất là 
về kinh tế. Để mối quan hệ 
hợp tác hữu nghị giữa hai 
tỉnh tiếp tục phát triển vững 
chắc, mở rộng và đi vào 
chiều sâu xứng tầm với mối 
quan hệ kết nghĩa, trong thời 
gian tới hai bên sẽ tiếp tục 
quan tâm thúc đẩy các hoạt 

động đối ngoại trên một số 
lĩnh vực trọng tâm sau:

Thứ nhất, hai tỉnh tiếp tục 
tăng cường các cuộc tiếp xúc, 
trao đổi giữa các đoàn lãnh 
đạo cấp cao, các đoàn giao 
lưu nhân dân để tăng cường 
sự hiểu biết, tin tưởng lẫn 
nhau và tạo không khí chính 
trị thuận lợi cho việc phát 
triển quan hệ hợp tác nhiều 
mặt giữa hai tỉnh.

Thứ hai, hai bên tập trung 
đẩy mạnh hơn nữa quan hệ 
hợp tác thương mại và đầu tư 
trực tiếp; khuyến khích, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp hai bên 
tìm kiếm cơ hội đầu tư sản 
xuất kinh doanh.

Thứ ba, tiếp tục có những 
hợp tác về văn hóa, phát 
triển du lịch; xây dựng cơ sở 
y tế khám chữa bệnh đồng 
thời nghiên cứu, triển khai 
liên kết trong việc trồng sâm, 
nấm linh chi và một số các 
loại cây dược liệu có giá trị 
khác tại Vĩnh Phúc.

Thứ tư, tăng cường xây 
dựng những chương trình 
hợp tác, giúp đỡ về phát triển 
giáo dục, liên kết đào tạo cán 
bộ, học sinh, sinh viên và xây 
dựng cơ sở dạy nghề, đào tạo 
lao động kỹ thuật độc lập 
hoặc trực thuộc các doanh 
nghiệp. Hơn nữa hai tỉnh 
cần có những thỏa thuận 
chi tiết về hợp tác trong lĩnh 
vực cung cấp lực lượng lao 
động phù hợp cho các doanh 
nghiệp của hai bên.

Bằng những hoạt động 
thiết thực trong hợp tác đầu 
tư với tinh thần xây dựng, 
tôn trọng lợi ích của nhau, 
chúng ta tin tưởng rằng tình 
hữu nghị và quan hệ kết 
nghĩa giữa hai tỉnh nhất định 
sẽ tiếp tục phát triển mạnh 
mẽ và sâu rộng hơn nữa 
trong thời gian tới vì sự phát 
triển và thịnh vượng của 
nhân dân hai tỉnh, đóng góp 
vào nền hòa bình, hợp tác và 
phát trển giữa hai nước Việt 
Nam và Hàn Quốc./.

hợp kinh tế, Vụ ASEAN của 
Bộ Ngoại giao. Về phía tỉnh 
có các ông, bà trong ban lãnh 
đạo Sở Ngoại vụ cùng gần 
100 học viên là lãnh đạo, cán 
bộ các sở, ban, ngành, huyện 
thị và một số doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

Ngày nay, hội nhập, 
liên kết, hợp tác quốc tế để 
cùng tồn tại và phát triển 
đang là xu thế, là nhu cầu 
bức thiết của mỗi quốc gia, 
vùng lãnh thổ trên toàn thế 
giới. Trong những năm qua, 
tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động 
và tích cực triển khai nhiều 
hoạt động đối ngoại như: thu 
hút đầu tư nước ngoài, kêu 

gọi viện trợ phi chính phủ, 
xúc tiến các hoạt động hợp 
tác hữu nghị với một số tổ 
chức, địa phương các nước 
trên thế giới… Các hoạt 
động đối ngoại đó đã góp 
phần đắc lực trong tiến trình 
xây dựng và phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn 
này, học viên đã được nghe 
các giảng viên của Bộ Ngoại 
giao giới thiệu bức tranh 
toàn cảnh về tình hình kinh 
tế Việt Nam, công tác ngoại 
giao kinh tế; tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam trong giai đoạn mới và 
một số vấn đề đặt ra đối với 

địa phương, doanh nghiệp 
cũng như những thành 
tựu đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta thời gian qua; 
phương hướng triển khai 
đường lối hội nhập quốc tế 
toàn diện trong thời gian tới. 
Đây là dịp để các đồng chí 
lãnh đạo, cán bộ, công chức 
viên chức trong tỉnh có thể 
cập nhật kiến thức, nâng cao 
nhận thức về công tác đối 
ngoại từ đó áp dụng và phục 
vụ công tác chuyên môn của 
mình đáp ứng yêu cầu hội 
nhập kinh tế quốc tế trong 
giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Lê Hiền
(tiếp theo trang 14...)
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Trong khuôn khổ 
chương trình 
hợp tác giáo 

dục đào tạo giữa tỉnh Vĩnh 
Phúc và tỉnh Chungcheong-
buk; tháng 10/2013 tỉnh 
Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 
một cán bộ của tỉnh Chun-
gcheongbuk sang làm việc 
tại Sở Ngoại vụ. Nhân dịp 
này, phóng viên Bản tin đối 
ngoại đã có cuộc trò chuyện 
với anh Jeong kwang hae – 
cán bộ phòng Hợp tác quốc 
tế Chungcheongbuk, hiện 
đang sống và làm việc tại 
Vĩnh Phúc.

PV: Xin chào anh, anh 
có thể giới thiệu đôi nét về 
bản thân và quê hương anh?

Anh Jeong kwang 
hae: Chào bạn! Tôi là Jeong 
Kwang hae, cán bộ phòng 
Hợp tác quốc tế tỉnh Chun-
gcheongbuk - Hàn Quốc, 
tỉnh có quan hệ kết nghĩa với 
tỉnh Vĩnh Phúc.  

Tôi sinh ra và lớn lên 
ở vùng nông thôn thanh 
bình thuộc huyện Boen, 
nằm ở phía Đông Nam tỉnh 
Chungcheongbuk. Quê tôi 
có ngọn núi SongNil rất nổi 
tiếng. Nơi đây hàng năm có 
rất nhiều khách du lịch đến 
thăm quan và leo núi, đặc 
biệt là vào mùa thu vì lúc 
này cảnh sắc ở đó rất đẹp và 
thật sự trong lành. Ở trên núi 
SongNil còn có Thiền viện 

lâu đời. Mỗi dịp Tết Trung 
thu (người Hàn Quốc chúng 
tôi gọi là Chuseok) thường 
có rất nhiều lượt khách đến 
thăm quan và đi lễ chùa.

Hiện nay bố mẹ tôi vẫn 
đang sống ở quê nên chúng 
tôi thường về thăm bố mẹ và 
nghỉ ngơi trong mỗi dịp nghỉ 
lễ.

PV: Được biết, anh đã 
đến Việt Nam 6 tháng và bắt 
đầu làm việc tại Vĩnh Phúc 
được 2 tháng. Vậy anh có thể 
chia sẻ những cảm nhận đầu 
tiên của anh về Việt Nam và 
về Vĩnh Phúc?

Anh Jeong kwang hae: 
Trước khi đến Việt Nam, tôi 
đã tìm hiểu nhiều về tình 
hình kinh tế - xã hội, văn 
hóa… của Việt Nam. Tuy 
nhiên lần đầu đến Hà Nội, 
tôi thấy mọi thứ khác xa 
so với hiểu biết của tôi. Ấn 

tượng đầu tiên của tôi về 
Việt Nam là một đất nước 
rất xinh đẹp, con người gần 
gũi và thân thiện. So với các 
nước trong khu vực Đông 
Nam Á mà tôi biết, tôi thấy 
các bạn Việt Nam rất năng 
động, thông minh và chăm 
chỉ. Hơn nữa, Việt Nam là 
một quốc gia có nguồn tài 
nguyên phong phú, nguồn 
nhân lực dồi dào, người lao 
động lại cần cù, khéo tay. Tôi 
nghĩ rằng, đây chính là động 
lực để các bạn có những 
bước phát triển mới.

Hiện tại, tôi đang sống 
tại Vĩnh Phúc và làm việc ở 
Sở Ngoại vụ được 2 tháng. 
Khi mới sang Việt Nam làm 
việc và học tiếng Việt, tôi gặp 
nhiều khó khăn vì mọi thứ 
hoàn toàn mới lạ. Tuy nhiên, 
tôi đã được các bạn Việt Nam 
đặc biệt là các cán bộ của Sở 

“Các bạn hãy đến Việt Nam, thăm Vĩnh Phúc bởi ở đó các bạn sẽ 
thấy cảnh quan rất đẹp, sẽ gặp những con người cởi mở, gần gũi và 
đây cũng là mảnh đất để các bạn có thể tìm kiếm những cơ hội đầu 
tư mới”.

Anh Kwang hae tại phòng làm việc của Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc
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Ngoại vụ tận tình giúp đỡ, vì 
vậy tôi đã có thể hòa nhập 
được với cuộc sống ở đây 
và có tiến bộ trong việc học 
tiếng Việt cũng như có nhiều 
thuận lợi trong công tác.

Vĩnh Phúc là một tỉnh 
có diện tích khá nhỏ hẹp 
nhưng rất đẹp. Đường phố 
luôn sạch sẽ, không khí rất 
trong lành. Tôi ấn tượng 
nhất là Quảng trường và 
các công viên ở Vĩnh Phúc 
rất đẹp, đẹp hơn so với tỉnh 
Chungcheongbuk của chúng 
tôi. Với cơ sở hạ tầng tốt, đội 
ngũ công chức của tỉnh nhiệt 
tình trong công việc, nguồn 
lao động dồi dào, tôi có niềm 
tin chắc chắn rằng các bạn 
sẽ có những bước phát triển 
mạnh mẽ trong tương lai.

PV: Khó khăn lớn nhất 
mà anh gặp phải khi sống ở 
Việt Nam là gì?

Anh Jeong kwang hae: 
Khó khăn lớn nhất mà tôi 
gặp phải khi sống và làm việc 
ở Việt Nam chính là rào cản 
về ngôn ngữ. Tôi đến Việt 
Nam vào tháng 3/2013, khi 
đó tôi chưa nói được tiếng 
Việt nên mọi thứ đều rất khó 
khăn cho một sự bắt đầu; 
chẳng hạn như khi tôi bị 
ốm, đơn giản như đau bụng 
cũng không thể đi bệnh viện 
được. Hơn nữa, vào thời gian 
đó, Việt Nam đang bắt đầu 
chuyển sang mùa hè, thời 
tiết nóng hơn ở Hàn Quốc 
nhiều nên dễ ảnh hưởng đến 
sức khỏe. Tuy nhiên, cho đến 
bây giờ tôi đã biết tiếng Việt 
và có các bạn Việt Nam nên 
cuộc sống thuận lợi hơn và 

cảm thấy gắn bó, gần gũi với 
các bạn ở đây hơn. 

PV: Anh có suy nghĩ gì 
về chương trình hỗ trợ đào 
tạo cán bộ giữa hai tỉnh Vĩnh 
Phúc và tỉnh Chungcheong-
buk?

Anh Jeong kwang hae: 
Tôi nghĩ rằng, chương trình 
này góp phần lớn trong việc 
thúc đẩy mối quan hệ hợp 
tác hữu nghị giữa hai tỉnh 
chúng ta. Qua việc hỗ trợ 
đào tạo, trao đổi cán bộ giữa 
hai bên thì đội ngũ cán bộ, 
ngoài việc học tập tiếng Việt 
(tiếng Hàn) còn có cơ hội để 
tìm hiểu thêm về tình hình 
kinh tế - xã hội và văn hóa 
của mỗi địa phương.

Hiện nay, Phòng Hợp 
tác quốc tế của tỉnh Chun-
gcheongbuk chúng tôi, ngoài 
việc tiếp nhận cán bộ trao 
đổi của tỉnh Vĩnh Phúc (Việt 
Nam), chúng tôi còn có các 
cán bộ của tỉnh Hắc Long 
Giang (Trung Quốc) và tỉnh 
Yamanshi (Nhật Bản). Theo 
tôi nghĩ thì đây là chương 
trình có ý nghĩa rất quan 
trọng, nó sẽ góp phần tăng 
thêm sự hiểu biết lẫn nhau, 
cùng xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ 
góp phần vào sự phát triển 
của hai tỉnh chúng ta.

PV: Vậy dự định của 
anh sau khi hoàn thành 
chương trình đào tạo là gì? Và 
anh sẽ nói gì về mảnh đất, con 
người Vĩnh Phúc sau khi trở 
về Hàn Quốc? 

Anh Jeong kwang-
hae: Sau khi hoàn thành 
chương trình học tập và 

làm việc tại đây, tôi sẽ trở 
về Hàn Quốc tiếp tục làm 
việc ở Phòng Hợp tác quốc 
tế Chungcheongbuk. Tôi hy 
vọng rằng, mình có thể góp 
phần vào việc phát triển mối 
quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh 
chúng ta.

Hiện tại có rất nhiều 
người Việt Nam đang sinh 
sống, lao động và học tập ở 
Chungcheongbuk. Đặc biệt 
có tới 2.300 cô dâu Việt lấy 
chồng Hàn và sinh sống 
tại Chungcheongbuk. Do 
vậy Chính phủ Hàn Quốc 
cũng như Chính quyền tỉnh 
Chungcheongbuk chúng tôi 
cần phải ban hành nhiều 
chính sách để hỗ trợ cộng 
đồng người Việt này. Với khả 
năng của mình, tôi sẽ tư vấn 
giúp đỡ về luật pháp, chính 
sách… cho lao động Việt 
Nam cũng như các cô dâu 
Việt lấy chồng Hàn. 

Thêm một điều tôi 
muốn nói với các bạn của tôi 
sau khi trở về Hàn Quốc đó 
là, nếu có dịp các bạn hãy đến 
Việt Nam, thăm Vĩnh Phúc 
bởi ở đó các bạn sẽ thấy cảnh 
quan rất đẹp, sẽ gặp những 
con người cởi mở, gần gũi và 
đây cũng là mảnh đất để các 
bạn có thể tìm kiếm những 
cơ hội đầu tư mới.

PV: Vâng, xin cảm ơn 
anh về cuộc trò chuyện này! 
Xin được chúc anh sức khỏe, 
hạnh phúc và có nhiều thành 
công trong cuộc sống!

Thực hiện: Thu Hiền
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N   ăm 2013, thực 
hiện đường 
lối, chủ trương 

của các cấp lãnh đạo, công 
tác vận động viện trợ phi 
chính phủ trong tỉnh đã có 
nhiều tiến bộ rõ rệt. Điều đó 
được thể hiện rất rõ ở việc 
ngày càng có nhiều tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài 
mới, tiềm năng đến và giúp 
đỡ nhân dân Vĩnh Phúc. 

PAMWF, tên đầy đủ 
là Social Welfare Corporate 
Pyeong – Ahn Milal Welfare 
Foundation, là một tổ chức 
phi chính phủ của Hàn Quốc 
được thành lập vào năm 2006 
với tôn chỉ: chăm sóc trẻ em 
và người tàn tật để đóng góp 
vào phúc lợi và phát triển 
xã hội. Tổ chức hoạt động 
trong lĩnh vực chăm sóc trẻ 
em, người khuyết tật và phụ 
nữ mang thai có hoàn cảnh 
khó khăn, hỗ trợ việc làm và 
viện trợ khẩn cấp. Hiện tổ 
chức đã hoạt động ở 4 quốc 
gia trên thế giới, trong đó có 

Việt Nam.
Chính thức hoạt động 

ở Việt Nam vào năm 2013, 
tổ chức tập trung viện trợ 
vào các lĩnh vực: giáo dục, y 
tế, phát triển cộng đồng và 
Vĩnh Phúc là điểm đến đầu 
tiên mà tổ chức quan tâm 
đến. Các dự án của PAMWF 
được triển khai sẽ tạo điều 
kiện cho người dân nghèo 
có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn tại địa phương được 
chăm sóc sức khỏe và học 
nghề để nâng cao chất lượng 
cuộc sống. Trưởng đại diện 

của tổ chức tại Việt Nam là 
ông Jang Du Young - đã có 
nhiều năm sống và làm việc 
tại Vĩnh Phúc, am hiểu về 
lối sống và con người, cũng 
như tình hình đời sống kinh 
tế xã hội của địa phương. 
Do vậy, những dự án đã và 
sẽ được triển khai trên địa 
bàn tỉnh đều mang tính thiết 
thực cao, đóng góp trực tiếp 
và góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho người 
dân trong tỉnh.

Thời gian vừa qua, sau 
khi được cấp phép hoạt động 

PAMWF và những hoạt động 
đầu tiên tại Vĩnh Phúc

Các tình nguyện viên dạy vẽ cho các em học sinh 
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tại Vĩnh Phúc, tổ chức đã có 
nhiều đoàn tình nguyện về 
các trường mầm non, tiểu 
học ở các xã còn khó khăn 
trong tỉnh để tặng quà, sửa 
sang phòng học, trang trí 
và tổ chức các hoạt động 
giao lưu văn hóa khác… 
Đầu tháng 8/2013, Tổ chức 
đưa đoàn tình nguyện của 
Daebong Hội bảo trợ người 
tàn tật Hàn Quốc đến thăm 
và trao quà tại trường Tiểu 
học Minh Quang II và Hội 
bảo trợ người tàn tật và trẻ 
mồ côi huyện Tam Dương. 
Tại đây đoàn đã viện trợ xây 
dựng nhà để xe cho học sinh 
trường tiểu học Minh Quang; 
tặng 100 ảnh và kính lão 
cho người già; hỗ trợ 11 em 
thuộc Hội bảo trợ người tàn 
tật và trẻ em mồ côi huyện 
Tam Dương đi thăm quan 
Lăng Bác và vườn Bách Thú; 
tặng 140 áo phông cho học 
sinh trường tiểu học Minh 
Quang II; thăm và tặng quà: 
gạo, quạt điện và đồ dùng 
học tập cho 2 em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn…. 
Tổ chức đã đưa đoàn sinh 
viên tình nguyện của trường 
THPT Newton Education 
đến hoạt động tại trường 
Mầm non Đồng Xuân - Tam 
Quan, huyện Tam Đảo. Các 
hoạt động tình nguyện chủ 
yếu là hỗ trợ thiết bị đồ chơi, 

vẽ tranh phòng học, lát sân 
gạch, tặng sách và truyện 
tranh cho học sinh, xây dựng 
hệ thống nước sạch, thăm 
và tặng quà cho 2 gia đình 
học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn…

Các hoạt động tuy có 
số vốn tài trợ không nhiều 
nhưng đã đóng góp một 
cách thiết thực cho công tác 
an sinh xã hội, nâng cao đời 
sống người dân tại các địa 
phương còn khó khăn trong 
tỉnh. Trong thời gian tới, tổ 
chức sẽ triển khai nhiều dự 
án hơn nữa tại địa bàn tỉnh 
như: Xây dựng trung tâm 
chăm sóc thanh thiếu niên, 
nhi đồng khuyết tật; hỗ trợ 
chăm sóc phụ nữ mang thai 
có hoàn cảnh khó khăn; dạy 
nghề cho người khiếm thị 
và tàn tật, hỗ trợ ăn bán trú 
cho học sinh tiểu học và các 
hoạt động viện trợ nhân đạo 
khác, với tổng số vốn tài trợ 

lên đến hơn 155.000 USD. 
Tuy mới vào hoạt động 

tại Vĩnh Phúc, song các hoạt 
động của tổ chức được thực 
hiện đúng quy trình, đúng 
pháp luật, mang tính thiết 
thực cao và được UBND 
tỉnh đánh giá cao. Ngoài ra, 
trong quá trình hoạt động, tổ 
chức cũng cho biết, nhờ sự 
giúp đỡ, tạo điều kiện của Sở 
Ngoại vụ và các cơ quan liên 
quan nên các hoạt động của 
tổ chức đều diễn ra tốt đẹp 
và đạt hiệu quả cao. Tổ chức  
mong muốn có thể mở rộng 
các dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc 
trong thời gian tới nhằm góp 
phần vào công cuộc đổi mới 
kinh tế - xã hội của Việt Nam 
nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc 
nói riêng.

T/h: Huyền Trang

Đoàn học sinh của tổ chức phục hồi chức năng Milal - Hàn Quốc 
hướng dẫn các cháu học sinh trường Mầm non Đồng Xuân - xã 
Tam Quan - Tam Đảo tập tô, làm đồ chơi.
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Thành lập ngày 
8/8/1967, trải 
qua 46 năm 

tồn tại và phát triển, Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) đã đạt được 
nhiều thành tựu to lớn và 
quan trọng, được bạn bè và 
cộng đồng quốc tế đánh giá 
là một trong những tổ chức 
quốc tế thành công nhất thế 
giới. Mục tiêu tổng quát của 
Cộng đồng ASEAN là xây 
dựng Hiệp hội thành một tổ 
chức hợp tác liên Chính phủ 
liên kết sâu rộng hơn và ràng 
buộc hơn trên cơ sở pháp 
lý là Hiến chương ASEAN; 
nhưng không phải là một tổ 
chức siêu quốc gia, không 
khép kín mà vẫn mở rộng 
hợp tác ra bên ngoài. 

Mốc 31/12/2015 đã 
được xác định là điểm khởi 
đầu hình thành Cộng đồng 
ASEAN và tiến trình xây 
dựng, hoàn thiện Cộng đồng 
vẫn sẽ còn tiếp tục sau đó. 
Cộng đồng ASEAN sẽ được 
hình thành dựa trên 3 trụ cột 
là Cộng đồng Chính trị - An 
ninh, Cộng đồng Kinh tế và 
Cộng đồng Văn hóa – Xã hội. 
Quan hệ đối ngoại của ASE-
AN cũng như mục tiêu thu 
hẹp khoảng cách phát triển 
trong ASEAN (nhất là Sáng 
kiến liên kết ASEAN (IAI)) 
được lồng ghép vào nội dung 

của từng trụ cột Cộng đồng 
ASEAN. 

Cộng đồng Chính trị-
An ninh ASEAN (APSC) 
nhằm mục tiêu là tạo dựng 
một môi trường hòa bình và 
an ninh cho phát triển ở khu 
vực Đông Nam Á thông qua 
việc nâng hợp tác chính trị-
an ninh ASEAN lên tầm cao 
mới, với sự tham gia và đóng 
góp xây dựng của các đối 
tác bên ngoài; không nhằm 
tạo ra một khối phòng thủ 
chung.

Kế hoạch tổng thể xây 
dựng APSC là một phần 
trong lộ trình xây dựng Cộng 
đồng ASEAN được thông 
qua tại Cấp cao ASEAN-14 
(tháng 2/2009). Kế hoạch 
khẳng định lại các mục tiêu 
và nguyên tắc cơ bản của 
Hiệp hội và đề ra 5 lĩnh vực 
hợp tác chính gồm: Hợp tác 
chính trị; Xây dựng và chia 

sẻ chuẩn mực ứng xử; Ngăn 
ngừa xung đột; Giải quyết 
xung đột; Kiến tạo hòa bình 
sau xung đột. Bên cạnh đó, 
kế hoạch bổ sung thêm các 
biện pháp tăng cường vai trò 
trung tâm của ASEAN và mở 
rộng hợp tác với bên ngoài, 
hướng đến tạo dựng APSC 
với 3 đặc trưng chính: một 
Cộng đồng hoạt động theo 
luật lệ với các giá trị, chuẩn 
mực chung; một khu vực gắn 
kết, hòa bình và tự cường có 
trách nhiệm chung bảo đảm 
an ninh toàn diện và một 
khu vực năng động, rộng mở 
với bên ngoài trong một thế 
giới ngày càng gắn kết và tùy 
thuộc lẫn nhau.

Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN (AEC) nhằm mục 
tiêu tạo ra một thị trường 
duy nhất và cơ sở sản xuất 
thống nhất, trong đó có sự 
lưu chuyển tự do của hàng 

Hướng tới “Một Tầm nhìn - Một 
Bản sắc - Một Cộng đồng ASEAN” 

vào năm 2015
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hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và 
lao động có tay nghề; từ đó 
nâng cao tính cạnh tranh 
và thúc đẩy sự thịnh vượng 
chung cho cả khu vực; tạo 
sự hấp dẫn với đầu tư, kinh 
doanh từ bên ngoài. 

Trên cơ sở kết quả thực 
hiện Chương trình hành 
động Viêng Chăn (phần về 
AEC) nhất là việc đã cơ bản 
hoàn thành Khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN (AFTA), 
ASEAN đã nhất trí thông qua 
kế hoạch tổng thể về AEC 
với những đặc điểm và nội 
dung đến năm 2015, ASEAN 
sẽ trở thành: Một thị trường 
duy nhất và một cơ sở sản 
xuất thống nhất, trong đó có 
sự lưu chuyển tự do của hàng 
hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và 
lao động có tay nghề; Một 
khu vực kinh tế có sức cạnh 
tranh cao; Một khu vực phát 
triển kinh tế đồng đều, nhất 
là thực hiện có hiệu quả Sáng 
kiến liên kết ASEAN (IAI); 
Một khu vực ASEAN hội 
nhập đầy đủ vào nền kinh tế 
toàn cầu. 

Cộng đồng Văn hóa-
Xã hội (ASCC) với mục tiêu 
bao trùm là góp phần vào việc 
xây dựng Cộng đồng ASEAN 
lấy người dân làm trung tâm 
và có trách nhiệm với xã hội, 
duy trì đoàn kết thống nhất 
bền vững giữa các quốc gia 
và nhân dân ASEAN thông 
qua xây dựng một bản sắc 
chung của khu vực và một xã 
hội đùm bọc và chia sẻ, cởi 
mở và thân thiện, ở đó mức 
sống, phúc lợi của người dân 

được nâng cao. 
Kế hoạch tổng thể về 

xây dựng ASCC được thông 
qua tại Hội nghị Cấp cao 
ASEAN-14 (tháng 9/2009). 
Kế hoạch được xây dựng 
trên cơ sở tầm nhìn ASEAN 
2020, Tuyên bố hòa hợp 
ASEAN II, Chương trình 
hành động Viêng Chăn và Kế 
hoạch xây dựng cộng đồng 
VHXH ASEAN. Kế hoạch 
đã xác định 6 lĩnh vực hợp 
tác chính là: Phát triển con 
người; Phúc lợi và bảo hiểm 
xã hội; Các quyền bình đẳng 
xã hội; Đảm bảo môi trường 
bền vững; Tạo dựng bản sắc 
ASEAN và Thu hẹp khoảng 
cách phát triển.

Sự tham gia của Việt 
Nam vào tiến trình xây dựng 
Cộng đồng ASEAN

Cột mốc hình thành 
Cộng đồng ASEAN không 
còn xa nữa. Đại hội Đảng 
XI khẳng định “Việt Nam sẽ 
tham gia ASEAN với phương 
châm chủ động, tích cực và 
có trách nhiệm cùng các 
nước xây dựng Cộng đồng 
ASEAN vững mạnh”. Trên 
tinh thần chủ trương đó, thời 
gian qua chúng ta đã chủ 
động tham gia đóng góp vào 
việc thực hiện các mục tiêu 
xây dựng Cộng đồng ASE-
AN: Việt Nam là một trong 
những nước tham gia tích 
cực và trách nhiệm trong 
quá trình triển khai các đầu 
việc thuộc Kế hoạch tổng thể 
xây dựng Cộng đồng ASEAN 
trên cả 3 trụ cột; thiết thực 
đưa Hiến chương vào cuộc 

sống (Việt Nam là nước thứ 
4 phê chuẩn Hiến chương, 
nước thứ 2 cử Đại sứ và lập 
phái đoàn tại ASEAN, sớm 
ban hành quy định về tổ chức 
bộ máy và phối hợp giữa các 
cơ quan tham gia ASEAN, 
tích cực tham gia soạn thảo 
các văn kiện pháp lý bổ sung 
cho Hiến chương…). Trong 
nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 
2010, Việt Nam đã tạo được 
dấu ấn mạnh mẽ với việc 
khởi xướng và thúc đẩy yếu 
tố hành động của ASEAN, 
hướng mạnh đến mục tiêu 
xây dựng Cộng đồng; tạo 
những chuyển biến về chất 
mới cho quan hệ đối ngoại 
và nâng cao vai trò của ASE-
AN ở khu vực; xây dựng 
kế hoạch tổng thể về kết 
nối AEAN; đẩy mạnh hợp 
tác ứng phó với các thách 
thức khu vực. Hiện nay, 
Thứ trưởng Lê Lương Minh 
đang là Tổng thư ký ASEAN 
nhiệm kỳ 2013 – 2017 và đã 
đảm nhiệm tốt vai trò Tổng 
thư ký trong những tháng 
đầu năm 2013, được các 
nước thành viên đánh giá 
cao. Mặc dù vậy, công việc 
đặt ra cho chúng ta từ nay 
đến mốc 31/12/2015 vẫn còn 
không ít khó khăn, đòi hỏi 
nỗ lực của không chỉ các cấp 
Trung ương, địa phương, mà 
cả sự hợp tác tích cực, quan 
tâm, tìm hiểu của mọi người 
dân.

Tổng hợp: Nguyễn Thơm
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Cách Bangkok khoảng 600km về 
phía Đông Bắc, tỉnh Udon Tha-
ni được xem như miền đất đáng 

nhớ đặc biệt không chỉ đối với kiều bào Việt 
Nam, mà cả với những người con đất Việt 
hay du khách nước ngoài mỗi khi có dịp đến 
với địa danh này.

“Thủ đô” của cộng đồng Việt kiều tại 
Thái

Nhiều năm nay người ta ví nơi đây như 
là “Thủ đô của cộng đồng Việt Nam tại Thái 
Lan,” vì tỉnh có số kiều dân gốc Việt lên tới 
trên 10.000 người cùng một khu di tích có giá 
trị lịch sử lớn gắn liền với Hồ Chủ tịch. 

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh đã từ châu Âu đến đây hoạt động vào 
năm 1928 - 1929, chủ trương mở rộng tổ 
chức và củng cố cơ sở quần chúng của Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên, khơi dậy 
tinh thần yêu nước trong cộng đồng bà con 
kiều bào.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tọa lạc trên mảnh đất rộng 4 rai (1 
rai = 1.600m2), được phục dựng lại tại làng 
Nọng Ổn (làng Nọng Hang hiện nay) thuộc 
xã Xiêng Phin theo lời kể của một số nhân 
chứng Việt kiều và giới chức trách Thái từng 

chứng kiến cách đây trên 80 
năm. 

Bà con Việt kiều ở Thái 
Lan là những người đã có 
công lớn trong việc xây dựng, 
phát triển khu di tích Bác Hồ 
ở Udon Thani, nhằm phát 
triển nơi ghi dấu chân Bác Hồ 
trong hành trình tìm đường 
cứu nước thành địa danh du 
lịch lịch sử hấp dẫn.

Đồng thời đó cũng sẽ 
là trung tâm nghiên cứu học 
tập lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - Anh hùng giải phóng 
dân tộc, Danh nhân văn hóa 

của Việt Nam; góp phần tăng cường sự hiểu 
biết và mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 
hai nước Thái Lan và Việt Nam. 

Những hoạt động và đời sống sinh hoạt 
giản dị của Người đã cổ vũ tinh thần yêu 
nước trong Kiều bào và gây dựng tình cảm 
thân thiết hơn của nhân dân Thái Lan đối với 
Bác và cách mạng Việt Nam.

Nổi bật trong khu di tích là ngôi nhà 
tranh giống như ngôi nhà Bác Hồ đã từng ở 
và làm việc trong thời gian hoạt động cách 
mạng. Nhà ở phía bên phải từ cổng chính đi 
vào, với gian chính là nơi hội họp có bàn ghế 
gỗ ở chính giữa. Buồng nơi bác nghỉ chỉ có 
giường ngủ và một ít đồ đạc mộc mạc, đơn 
sơ, giản dị song rất đỗi gần gũi thân thuộc và 
ấm áp.

Trong nhà còn có khá nhiều hiện vật 
mà bà con Việt kiều đã lưu giữ hay cất công 
sưu tầm phỏng theo những thứ đồ dùng Bác 
Hồ đã sử dụng khi xưa. Phía sau nhà là gian 
bếp gần giếng nước được tái tạo lại, kề sát 
vườn rau có hàng rào râm bụt “đỏ hoa quê” 
và những cây gỗ lớn đang vươn cao tỏa bóng 
che mát khu vườn.

Kho để thóc lúa là căn nhà gỗ kiểu nhà 
sàn mà bà con đã bỏ tiền ra mua để đưa về 

Địa danh lịch sử đáng nhớ của 
Việt kiều ở Thái Lan

Gặp gỡ giao lưu giữa bà con Việt kiều ở Udon Thani với du khách
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phục dựng. Tất cả đều mang dáng dấp, 
hình bóng quê hương, làng xóm Việt Nam 
và khá sống động dù 80 năm đã trôi qua.

Điều đáng chú ý nữa là tại đây còn 
có tòa nhà đa năng khang trang, rộng 
rãi vừa được khánh thành trong dịp kỷ 
niệm ngày Quốc khánh 2/9 và đang hoàn 
thiện nội thất và một số công trình phụ 
trợ thành nơi để bà con Việt kiều tụ họp 
trong những dịp lễ tết hay sinh nhật Bác. 

Dự kiến đến cuối năm nay sẽ cơ bản 
hoàn thành phòng trưng bày các hình ảnh 
về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ tại Thái 
Lan, cũng như về cuộc sống sinh hoạt của 
bà con Việt kiều và mối quan hệ Việt – 
Thái, cùng với phòng chiếu phim và đọc 
sách báo.

Đến thăm khu di tích Bác Hồ ở 
Thái Lan, mỗi người Việt Nam đều cảm 
nhận sâu sắc sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Thêm một lần nữa, trong lòng 
chúng ta lại trào dâng những tình cảm 
thân thương vô bờ bến và niềm tự hào lớn 
lao về người con ưu tú kiệt xuất của dân 
tộc./.

Tổng hợp: Ngọc Vân

Một góc bàn làm việc của Bác tại khu nhà ở của 
Bác được tái tạo

Chủ tịch Hồ Chí Minh không câu 
nệ về “đối đẳng chức vụ”, không 
bị ràng buộc bởi nghi thức ngoại 

giao mà luôn chủ động, linh hoạt và hết sức 
chú trọng đến mục tiêu, hiệu quả của công tác 
đối ngoại. Đúng như lời cố Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng nhận xét: “Sự ứng xử linh hoạt của 
Hồ Chí Minh trong giao tiếp ngoại giao đã trở 
thành những câu chuyện huyền thoại”. 

Dù người đối thoại là Nguyên thủ quốc 
gia, lãnh tụ Đảng, chính khách, trí thức hay chỉ 
là người công nhân, nông dân bình thường, Hồ 
Chí Minh cũng luôn chủ động trong ứng xử. Sự 
chủ động đó vừa tự nhiên, bình dị, chân thành 
vừa ân cần tế nhị, được thể hiện hết sức sinh 
động và phong phú trong tư thế chủ động, với 
ngôn ngữ giản dị, ngắn gọn và dễ hiểu, với nụ 
cười luôn đem lại sự bất ngờ làm xóa nhòa mọi 
khoảng cách, đem lại hiệu quả cao. 

Ông Vũ Đình Huỳnh, nguyên là Thư ký 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tới 
điều này khi kể câu chuyện Bác đối phó với 
Tướng Tiêu Văn của quân đội Tưởng Giới 
Thạch khi chúng âm mưu thực hiện kế hoạch 
“Hoa quân nhập Việt” tháng 9/1945: “Bác bước 
nhanh vào phòng khách của Lãnh sự quán như 
bước vào chốn quen thuộc đã từng lui tới nhiều 
lần… Tiêu Văn đang ngồi, vội đứng lên đón Bác. 
Hình như những bước đi thoải mái, tự nhiên và 
nụ cười rộng mở chân tình của Bác đã nói lên 
nhiệt tình của người chủ hiếu khách, như thể 
Bác chờ đợi cuộc gặp gỡ này từ lâu, đã làm cho 
Tiêu Văn có phản ứng bất giác đó”. 

Đồng chí Song Tùng, nguyên Phó Trưởng 
ban Đối ngoại Trung ương, người được giao 
nhiệm vụ phiên dịch cho Bác Hồ trong những 
ngày Bác sang thăm nước Cộng hòa Dân chủ 
Đức vào tháng 7/1957, kể: Cuộc hội đàm 
giữa đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta với 
các vị đại diện nước bạn diễn ra suốt cả ngày 

HỒ CHÍ MINH 
VÀ NHỮNG CÂU 
CHUYỆN ỨNG XỬ 

NGOẠI GIAO
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26/7/1957. Do thời gian cách 
nhau sáu tiếng, 15 giờ chiều 
ở Berlin thì ở Việt Nam đã 
21 giờ đêm, lại phải làm việc 
căng thẳng nên các đồng 
chí trong đoàn đại biểu ta ai 
cũng mệt mỏi và buồn ngủ. 
Khi phía bạn báo cáo năng 
suất cao của việc nuôi một 
loại cá chép lai giống, Bác 
hỏi: “Các đồng chí có loại 
cá không có xương không?” 
“Thưa không. Ở Việt Nam 
có loại cá không xương hay 
sao?” Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng Otto Grotewohl hỏi 
với vẻ ngạc nhiên. Bác Hồ của 
chúng ta nói nghiêm nghị: 
“Vâng, có” (các thành viên 
đoàn Việt Nam tỉnh ngủ). 
“Thưa Chủ tịch, có thể xuất 
khẩu loại cá ấy cho chúng 
tôi được không?” - Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng Otto đề 
nghị. Bác nghiêm trang trả 
lời: “Chúng tôi sẵn sàng. Loại 
cá này ở quê hương đồng chí 
Song Tùng” rồi Bác kể về câu 
chuyện “con cá gỗ” của người 
xứ Nghệ. Các đại biểu được 
một trận cười thoải mái. Mọi 
người tỉnh táo hẳn.

Trong cuộc đấu tranh 
vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, vì nền độc lập của đất 
nước, tự do của nhân dân, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
giao tiếp với nhiều đối tượng. 
Người đã ứng xử bằng phong 
cách của một nhà hoạt động 
chính trị lão luyện, một 
nhà ngoại giao từng trải để 
giành thắng lợi. Nhiều người 
thường nhắc tới câu chuyện 
về cách ứng xử của Bác 
trong lần tới thăm Bộ trưởng 
Bộ Hải ngoại Pháp Marius 
Moutet năm 1946. Ông ta đi 

từ trên thang gác xuống đón 
Bác, Bác đi lên. Moutet giơ 
tay ra bắt tay, nhưng Bác lại 
bế bé gái đi cùng ông ta lên 
đã, âu yếm cháu trong khi 
vẫn bước lên. Chỉ khi ở bậc 
thang ngang với Moutet, Bác 
mới đưa tay ra. Nếu Bác giơ 
tay đáp lại ngay thì trong tấm 
ảnh của các nhà báo chụp 
phút đó Bác sẽ ở vị thế dưới 
Moutet, là điều mang ý nghĩa 
tượng trưng không hay cho 
ta.

Chính vì tinh tế nên 
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất 
am hiểu các đối tượng giao 
tiếp và rất uyển chuyển trong 
cách giao tiếp: Nếu cần làm 
thơ thì Người sẽ làm thơ, cần 
viết văn thì Người sẽ viết văn 
hoặc vận dụng những áng 
văn thơ điển hình của dân 
tộc và nhân loại phù hợp với 
từng hoàn cảnh giao tiếp. 
Khi đón Tổng thống Guinea 
Sekou Toure đến thăm Việt 
Nam tháng 9/1960, Người 
mượn ý lẩy Kiều để thể hiện 
tình cảm:

Bây giờ mới gặp nhau 
đây

Mà lòng đã chắc những 
ngày thanh niên.

Sáng ngày 10/5/1963, 
tại sân bay Gia Lâm, khi đón 
Chủ tịch nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa Lưu 
Thiếu Kỳ và Phó Thủ tướng 
Trần Nghị sang thăm Việt 
Nam, Bác cũng đọc thơ và 
câu thơ khi đó nay đã trở 
thành câu nói tượng trưng 
cho quan hệ hai nước: “Mối 
tình thắm thiết Việt-Hoa/
Vừa là đồng chí vừa là anh 
em”. 

Tháng 12/1961, đoàn 

đại biểu quân sự Trung Quốc 
do Nguyên soái Diệp Kiếm 
Anh dẫn đầu sang thăm hữu 
nghị chính thức nước ta. 
Trong kế hoạch đón tiếp có 
nội dung Đoàn sẽ đến chào 
Bác ngay sau khi đến Hà 
Nội. Khi xem kế hoạch, Bác 
nói: “Hồi trước, khi Bác đi 
từ Diên An về phương Nam, 
đồng chí Diệp Kiếm Anh đã 
từng là đội trưởng và Bác là Bí 
thư Chi bộ. Nay đồng chí ấy 
đến Việt Nam mà Bác lại đợi 
đồng chí ấy đến chào chính 
thức là không thân tình”. Do 
đó, Bác quyết định là Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp sẽ 
ra đón Đoàn tại sân bay, khi 
về tới Bắc Bộ phủ đã có Bác. 
Bác sẽ dự bữa cơm thân mật 
với Đoàn nhưng không công 
bố trên báo vì như vậy không 
tiện về mặt lễ tân. Bởi vì lúc 
đó, Bác là Chủ tịch nước, còn 
đồng chí Diệp Kiếm Anh 
chỉ là một trong 10 nguyên 
soái của Trung Quốc, chưa 
phải là Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng. Nhưng là chỗ thân 
tình từ trước nên Bác sẽ có 
mặt ở Bắc Bộ phủ. Đó là một 
cách xử trí rất tinh tế của Bác 
về mặt ngoại giao, lại có lý có 
tình.

Trên cương vị Chủ tịch 
nước bận trăm công nghìn 
việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vẫn nghe đài, đọc báo của 
nước ngoài để nắm vững tình 
hình, cùng Bộ tham mưu của 
mình vạch chính sách đối 
nội, đối ngoại đúng đắn và 
sáng suốt. Với các nhà báo 
nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn luôn là một người 
bạn lớn. Những nhà báo 
quốc tế khi đến Việt Nam 
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đều mong muốn được gặp 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng 
những lời lẽ có lý có tình, 
thông qua báo chí, những 
thiện chí của Người và nhân 
dân Việt Nam đã đến được 
với nhân dân yêu chuộng hòa 
bình và chính nghĩa trên thế 
giới, qua đó họ hiểu và đứng 
lên đấu tranh ủng hộ cuộc 
kháng chiến chính nghĩa mà 
nhân dân Việt Nam đang tiến 
hành. 

Trong Chiến khu Việt 
Bắc, trước ngày Chiến thắng 
Điện Biên Phủ, nhà báo Aus-
tralia Wilfred Burchett đã gặp 
Bác Hồ. Ông viết: “Con người 
mảnh khảnh với chòm râu dài 
từ trong cánh rừng bước ra, 
gậy cầm tay, áo vắt vai, không 
phải ai khác mà chính là Cụ 
Hồ Chí Minh truyền thuyết. 
Được người Pháp đưa tin đã 
chết đến vài chục lần. Cụ vẫn 
ở đó tay dang rộng, mảnh dẻ, 
nhưng không thể nào nhầm 
được. Không thể nào quên 
được buổi gặp gỡ đầu tiên 
đó, với vẻ ấm cúng và thông 
minh trong đôi mắt nâu thẫm 
của Người. Đầu tiên, Cụ Hồ 
Chí Minh ân cần hỏi thăm về 
sức khỏe của tôi”. 

Phong cách ngoại giao 
Hồ Chí Minh thể hiện tầm 
vóc, trí tuệ lớn lao và tình 
cảm sâu sắc của Người trong 
những mối quan hệ hết sức 
đa dạng, phong phú đối với 
mọi lớp người ở các cương 
vị và thuộc các dân tộc khác 
nhau.

T/h: Hồng Lê

I. Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú (theo mẫu);
03 ảnh cỡ 4x6 mới chụp, 02 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh 

ghi rõ họ tên (mặt sau) để phục vụ cấp Giấy thông hành nếu 
được hồi hương. 

2. Bản sao hộ chiếu nước ngoài hoặc bản sao giấy tờ 
thường trú của nước ngoài cấp (bản chụp và xuất trình bản 
chính để đối chiếu). 

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

+ Giấy khai sinh, trường hợp giấy khai sinh không 
ghi rõ quốc tịch Việt Nam thì kèm theo giấy tờ chứng minh 
quốc tịch của cha mẹ.

+ Giấy chứng minh thư nhân dân;
+ Hộ chiếu Việt Nam;
+ Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, quyết 

định 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;

+ Giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp xác nhận đương sự còn giữ quốc tịch Việt Nam 
theo quy định của Việt Nam về quốc tịch; 

4. Một trong những giấy tờ sau đây chứng minh có 
nhà ở hợp pháp tại Việt Nam:

+ Đối với người đã được sở hữu nhà tại Việt Nam 
(nộp bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu): giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà, giấy tờ về mua, bán, cho, tặng, đổi, 
nhận thừa kế nhà ở; đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có 
chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán; giấy tờ 
của Tòa án hoặc của cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm 
quyền giải quyết cho sở hữu nhà đã có hiệu lực pháp luật.

+ Đối với người có nhà ở hợp pháp do thuê, mượn, ở 
nhờ của cá nhân:

- Bản sao hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ 
của cá nhân (hoặc bản chụp kèm theo bản chính để kiểm 
tra, đối chiếu);

- Văn bản chứng minh ngôi nhà cho thuê, cho mượn, 
cho ở nhờ đồng ý cho người đó đăng ký thường trú;

- Bản sao giấy tờ tài liệu chứng minh quyền sở hữu 
nhà ở của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ (hoặc bản 
chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu). 

Thủ tục hồi hương 
(Đăng ký thường trú ở Việt Nam) 
tại cơ quan đại diện Việt Nam

ở nước ngoài
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Tìm hiểu công tác Lãnh sự

5. Công dân Việt Nam định cư ở nước 
ngoài (CDVNĐCONN) xin về thường trú 
ở thành phố trực thuộc Trung ương ngoài 
những giấy tờ trên trong hồ sơ còn phải có 
một trong các giấy tờ sau đây chứng minh đủ 
điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố 
trực thuộc Trung ương (quy định tại khoản 
1, 2 và 4 của Điều 20 Luật cư trú) (Đối với 
CDVNĐCONN có chỗ ở hợp pháp có một 
trong giấy tờ sau chứng minh đã tạm trú liên 
tục tại thành phố đó từ 12 tháng trở lên):

+ Giấy tờ tạm trú có thời hạn hoặc xác 
nhận của công an phường, xã, thị trấn về thời 
hạn tạm trú;

+ Sổ tạm trú hoặc xác nhận của công 
an phường, xã, thị trấn về thời gian đăng ký 
tạm trú. 

6. Đối với CDVNĐCONN được người 
có hộ khẩu đồng ý cho nhập với hộ khẩu của 
mình phải có một trong giấy tờ sau chứng 
minh mối quan hệ ruột thịt giữa hai người:

- Vợ về ở với chồng, chồng về ở với với 
vợ, con về ở với cha mẹ, cha mẹ về ở với con;

- Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, 
nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh chị, 
em ruột;

- Người tàn tật, mất khả năng lao động, 
người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm 
mất khả năng nhận thức, không điều khiển 
được hành vi về ở với anh chị em ruột, cô, dì, 
chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

- Người chưa thành niên, không còn 
cha, mẹ hoặc còn cha mẹ nhưng cha mẹ 
không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, 
bà nội, ngoại, anh, chị em ruột, cô, dì, chú 
bác, cậu ruột, người giám hộ;

- Người chưa thành niên độc thân về 
sống với ông bà nội, ngoại.

Trong trường hợp không còn giấy tờ 
chứng minh mối quan hệ ruột thịt thì người 
bảo lãnh phải có đơn giải trình và được 
UBND cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú xác 
nhận. 

7. Công dân VNĐCONN về đăng ký 
thường trú tại cơ sở tôn giáo tại Việt Nam 
và hoạt động tôn giáo thì phải có ý kiến bằng 
văn bản của người đứng đầu cơ sở tôn giáo 
đó đồng ý cho người đăng ký thường trú, 

kèm theo giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn 
giáo, nhà tu hành hoặc người chuyên hoạt 
động tôn giáo theo quy định của pháp luật về 
tín ngưỡng, tôn giáo, và ý kiến bằng văn bản 
của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
về tôn giáo chấp thuận cho người đó về Việt 
Nam hoạt động tôn giáo.

Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.
II. Các bước thực hiện
1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ 

quan đại diện.
2. Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu 

có những điểm chưa rõ cần xác minh thì 
điện về Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao. 

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

III. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực 
hiện TTHC

Những trường hợp sau không thuộc 
diện được đăng ký thường trú tại Việt Nam:

- Người đã xin thôi quốc tịch Việt Nam. 
Trường hợp muốn xin thường trú tại Việt 
Nam thì phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch 
Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt 
Nam.

- Người thuộc diện “chưa được nhập 
cảnh Việt Nam” theo quy định tại khoản 1 
Điều 8 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư 
trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 
2000.

IV. Cơ quan trực tiếp thực hiện 
TTHC: 

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài.

V. Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc phải gửi hồ sơ về 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. 
05 ngày sau khi nhận được thông báo bằng 
văn bản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cơ 
quan đại diện thông báo và cấp giấy thông 
hành hồi hương cho đương sự.

VI. Lệ phí
1. Cấp giấy thông hành: 30 USD
2. Cấp lại Giấy thông hành do để hỏng 

hoặc mất: 40 USD
T/h: Trương Hồng
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Nhật ký đối ngoại

I. ĐOÀN VÀO
Trong tháng 10, có 24 lượt khách 

nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, gồm:
1. Ngày 02 - 04/10:  Ông Carlos Seynave 

và bà Angela Ostlender – Quốc tịch Đức, 
Chuyên gia của Tổ chức Hợp tác phát triển 
Cộng hòa liên bang Đức (GIZ) tại Việt Nam 
đến thăm địa bàn Dự án: “Hỗ trợ nuôi lợn lai 
rừng sinh sản” tại xã Đồng Quế, huyện Sông 
Lô, tỉnh Vĩnh Phúc và tập huấn cho người 
dân về kĩ năng nuôi lợn lai rừng sinh sản tại 
xã Đồng Quế.

2. Ngày 02/10: Đoàn gồm 06 Chuyên 
gia Nông nghiệp Đài Loan đến làm việc với 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác về nông nghiệp 
kỹ thuật cao, các giống rau, củ, quả có giá trị 
kinh tế lớn, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và 
xử lý nguồn nước.

3. Ngày 08/10: Đoàn khách gồm 04 
người của Tổ chức World Together, trong đó 
có 03 người quốc tịch Hàn Quốc và 01 người 
quốc tịch Singapore đến thăm các cháu tại 
Trung tâm Hy vọng huyện Lập Thạch.

4. Ngày 11 - 12/10: Đoàn khách 02 
người, Quốc tịch Hàn Quốc của Bảo tàng 
quốc gia Hàn Quốc đến làm việc trên địa bàn 
tỉnh trong chương trình hợp tác nghiên cứu 
giữa Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam và 
Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc; nghiên cứu, 
khảo sát thực tế một số di tích khảo cổ thời 
đại kim khí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Ngày 14 - 21/10: Bà Kim Harim, 

Quốc tịch Hàn Quốc – Tình nguyện viên 
của Tổ chức KFHI đến tổ chức chương trình 
“Học mỹ thuật” và chương trình “Định 
hướng nghề nghiệp” cho các em học sinh 
trong Dự án CDP trên địa bàn tỉnh tại một 
số trường Tiểu học, THCS các huyện: Sông 
Lô, Lập Thạch, Tam Dương.

6. Ngày 19/10 và ngày 16/11: Đoàn 
khách của Tổ chức World Together gồm 03 
người, Quốc tịch: Thụy Sỹ, Đức, Úc đến thăm 
và dạy tiếng Anh cho các cháu tại Trung tâm 
Hy vọng huyện Lập Thạch.

7. Ngày 23, 24, 29, 30/10: Bà Yeap Siew 
Hong, Quốc tịch: Singapore - Điều phối viên 
Tổ chức World Together đến thăm và hoạt 
động tại Trung tâm Hy vọng huyện Lập 
Thạch.

8. Ngày 30 - 31/10: Đoàn tình nguyện 
gồm 05 người của Công ty De Dong – Hàn 
Quốc hoạt động tình nguyện tại một số địa 
điểm trên địa bàn huyện Lập Thạch, Tam 
Dương và thành phố Vĩnh Yên.

II. ĐOÀN RA
Trong tháng 10 có 38 lượt cán bộ, công 

chức, viên chức ra nước ngoài gồm:
- 20 lượt sử dụng ngân sách Nhà nước.
- 04 lượt sử dụng nguồn tài trợ từ bên 

ngoài.
- 18 lượt kinh phí tự túc.

T/h: Thu Hường

Nhật ký đối ngoại 
tháng 10
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Thư giãn

Truyện cười song ngữ Anh - Việt

FATHER’S TRICK BEFORE 
CHRISTMAS

One man called his son - John some days 
before Christmas:
Father: “I don’t want to destroy your day 
but your mother and I am going to divorce. 
45 years of misery is too enough”.
His son sreamed, “What are you talking 
about?”
Father: “We can’t stand each other any 
longer. Tell your sister about this. Ok?”
After a while, John roared with his sister 
on the phone, “Hell, our parents are going 
to divorce”.
The girl said, “I will make it clear” and im-
mediately called her father: “You can’t di-
vorce with my mom, daddy. We are on the 
way home”. She hanged up the phone
The father smiled and talked to the moth-
er, “They are going home for Christmas and 
they will pay flight tickets on their own”.

Câu Chuyện Trước
 Ngày Giáng Sinh

Một người đàn ông gọi điện thoại cho con trai tên 
John trước lễ Giáng sinh:
- Cha không muốn phá hỏng ngày vui của con, nhưng 
Cha và mẹ con sắp ly dị. 45 năm khổ sở thế là đủ.
Người con hét toáng lên:
- Cha đang nói gì thế ?
- Chúng ta không thể chịu đựng nhau lâu hơn. Con 
thông báo với em gái con về điều này nhé.
Một lúc sau, John hét lên với em gái trong điện 
thoại :
- Quỷ ma tha bắt, họ đang ly dị đấy.
- Em sẽ làm rõ chuyện này.
Cô gái gọi ngay cho bố:
- Bố không được làm chuyện đó. Con và John sẽ về 
nhà ngay.
Nói xong, cô gái cúp máy ngay.
Người cha quay về phía vợ và nói:
- Chúng đang trở về nhà đón Noel và phải tự trả tiền 

vé máy bay.

Cậu con trai 
hoàn hảo

Helen:  Tôi có cậu con trai hoàn hảo
Lee: Cậu ấy có hút thuốc không?
Helen: Không, nó không hút.
Lee: Thế cậu ấy có uống rượu không?
Helen: Không, nó không uống rượu.
Lee: Cậu ấy có từng về nhà muộn không?
Helen:  Không, nó không về nhà muộn.
Lee: Tôi nhận thấy bạn thực sự có một 
cậu con trai hoàn hảo. Cậu ấy bao nhiêu 
tuổi vậy?
Helen: Nó sẽ được sáu tháng tuổi vào 
thứ tư tuần tới.

Helen: I have the perfect son.
Lee: Does he smoke?
Helen: No, he doesn’t.
Lee: Does he drink whiskey?
Helen: No, he doesn’t.
Lee: Does he ever come home 
late?
Helen: No, he doesn’t.
Lee: I guess you really do have 
the perfect son. How old is he?
Helen: He will be six months old 
next Wednesday.

Perfect son


