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Chiều 08/01/2014, 
đồng chí Xổm-
xa-vạt Lềnh-xa-

vắt - Phó Thủ tướng nước 
CHDCND Lào dẫn đầu đoàn 
lãnh đạo cấp cao nước 
CHDCND Lào sang thăm và 
làm việc tại Vĩnh Phúc. Tiếp 
và làm việc với Đoàn có đồng 
chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên 
TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; đồng chí 
Phùng Quang Hùng - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế 
Trường - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng 

chí Hà Hòa Bình - Ủy viên 
BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cùng các đồng chí là lãnh đạo 
một số sở, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng 
chí Phạm Văn Vọng bày tỏ 
sự vui mừng được đón tiếp 
đoàn lãnh đạo cấp cao nước 
CHDCND Lào đến thăm và 
làm việc tại Vĩnh Phúc. Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu 
khái quát về tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh trong năm 2013 với 
những kết quả nổi bật như: 
thu ngân sách toàn tỉnh đạt 
hơn 19.200 tỷ, trong đó thu 
nội địa trên 16.000 tỷ, tăng 

56% so với cùng kỳ; tốc 
độ tăng trưởng kinh tế đạt 
7,89%; cơ cấu kinh tế tiếp 
tục có sự chuyển dịch tích 
cực, trong đó công nghiệp, 
dịch vụ chiếm gần 90%; thu 
hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. 
Năm vừa qua, tỉnh đã quan 
tâm đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng, đẩy mạnh các dự án 
trọng điểm, các công trình về 
tâm linh, phúc lợi xã hội. Bên 
cạnh đó Chương trình về xây 
dựng nông thôn mới cũng 
được tích cực triển khai. 
Năm 2014 được tỉnh xác 
định là năm tập trung tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất, 

PHÓ THỦ TƯỚNG NƯỚC CHDCND LÀO 
SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VĨNH PHÚC

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh 
đạo các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào  
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kinh doanh, thu hút nguồn 
lực cho đầu tư phát triển, 
tập trung nguồn vốn cho các 
công trình trọng tâm, trọng 
điểm và xây dựng nông thôn 
mới. Đồng thời đồng chí 
cũng nêu quan điểm khẳng 
định mối quan hệ tốt đẹp về 
tình hữu nghị giữa hai dân 
tộc Việt Nam - Lào nói chung 
và tình cảm giữa tỉnh Vĩnh 
Phúc với các địa phương 
của Lào nói riêng. Đồng chí 
Phạm Văn Vọng bày tỏ mong 
muốn tình hữu nghị, đoàn 
kết và sự hợp tác toàn diện 
Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục 
được vun đắp, bảo vệ, gìn 
giữ và ngày càng phát triển.  

Cũng trong buổi làm 
việc, đồng chí Phùng Quang 
Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh 
đã trao đổi với Đoàn về lĩnh 
vực xúc tiến, thu hút đầu tư, 
tạo nguồn nhân lực cho phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
và tạo điều kiện cho nhiều 
nhà đầu tư vào hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 
2013 tỉnh đã có nhiều đổi 
mới trong công tác xúc tiến 
đầu tư theo hướng trọng 
tâm, trọng điểm; tổ chức 
nhiều đoàn xúc tiến đầu tư 
trong và ngoài nước; tăng 
cường tiếp xúc, hội thảo 
và tọa đàm với các tổ chức, 

doanh nghiệp trong và ngoài 
nước đến tìm hiểu cơ hội đầu 
tư tại tỉnh... Bên cạnh đó Vĩnh 
Phúc đã triển khai nhiều giải 
pháp đồng bộ nhằm tiếp 
tục cải thiện môi trường đầu 
tư, quyết liệt trong cải cách 
thủ tục hành chính, tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp 
đầu tư vào tỉnh. Vĩnh Phúc 
là địa phương thứ 2 trong 
cả nước đã đưa Cổng thông 
tin đối thoại doanh nghiệp - 
chính quyền vào hoạt động, 
công khai các thủ tục hành 
chính cũng như giải đáp 
thắc mắc cho doanh nghiệp. 
Hàng năm, tỉnh đều tổ chức 
hội nghị, mời các sở, ngành 
trực tiếp đến đối thoại, bàn 
phương án giải quyết khó 
khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp... Từ những nỗ lực 
đó, năm vừa qua Vĩnh Phúc 
đã tạo được đột phá quan 
trọng trong quyết toán vốn 
xây dựng cơ bản cho các 
doanh nghiệp với giá trị đạt 
gần 500 tỷ đồng, xếp thứ 
hạng cao trong cả nước. 
Toàn tỉnh đã thu hút được 21 
dự án FDI, tăng 3,5 lần về số 
dự án và tăng hơn 200% về 
vốn đăng ký; 21 dự án DDI, 
tăng 3,34 lần về vốn đăng 
ký so với năm 2012. Đến thời 
điểm hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc 
đã có trên 10 quốc gia, vùng 
lãnh thổ đầu tư vào tỉnh, nổi 

bật là các nhà đầu tư đến từ 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia. 
Bên cạnh lĩnh vực xúc tiến 
và thu hút đầu tư, đồng chí 
Phùng Quang Hùng và lãnh 
đạo một số sở, ban ngành 
của tỉnh cũng đã chia sẻ với 
Đoàn một số kinh nghiệm cụ 
thể trong triển khai Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới; lĩnh 
vực thu chi ngân sách, phân 
bổ nguồn vốn đầu tư XDCB; 
chính sách thuế, tài chính...

Thay mặt đoàn lãnh đạo 
cấp cao của nước CHDCND 
Lào, Phó Thủ tướng Xổm-
xa-vạt Lềnh-xa-vắt đánh giá 
cao những thành tựu trong 
phát triển KT - XH mà tỉnh 
Vĩnh Phúc đã đạt được. Đồng 
chí Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt 
cảm ơn sự quan tâm, giúp 
đỡ của Vĩnh Phúc đối với một 
số địa phương của Lào và 
những kinh nghiệm quý báu 
của Vĩnh Phúc chia sẻ trong 
chuyến công tác này sẽ là bài 
học quý giá để Lào nghiên 
cứu, học tập và triển khai 
trong thời gian tới. Đồng chí 
khẳng định: Đảng, Nhà nước 
và nhân dân hai nước sẽ 
không ngừng vun đắp, củng 
cố và phát triển mối quan hệ 
hữu nghị đoàn kết đặc biệt 
và hợp tác toàn diện này./.

Tin, ảnh: Danh Tiến 
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 Chiều ngày 19/12/2013 tại trụ 
sở UBND tỉnh, đồng chí Phùng 
Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với 
đoàn công tác của Đại sứ quán Liên bang Nga 
tại Việt Nam do ngài Andrey G. Kovtun - Đại sứ 
đặc mệnh toàn quyền làm Trưởng đoàn. Cùng 
dự có đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Nga tại 
Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, 
ngành trong tỉnh.

 Tại buổi tiếp, đồng chí Phùng Quang 
Hùng đã giới thiệu tới ngài Đại sứ về vị trí địa 
lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Vĩnh Phúc từ khi tái lập tỉnh đến nay; nhấn 
mạnh những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh 
trên các lĩnh vực, mở ra cơ hội đầu tư cho các 
doanh nghiệp của Nga đầu tư vào Vĩnh Phúc. 
Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng cũng 
đề nghị Đại sứ quán Nga ưu tiên dành vốn 
ODA cho tỉnh xây dựng bệnh viện; giúp đỡ 
tỉnh trong việc đào tạo cán bộ, công chức, viên 
chức; hợp tác với Vĩnh Phúc xây dựng khu nghỉ 

dưỡng, dịch vụ giải trí. Đồng thời mong muốn 
Đại sứ sẽ là cầu nối để tỉnh Vĩnh Phúc có thể 
kết nghĩa với một địa phương thuộc cộng hòa 
Liên bang Nga.

 Đại sứ Andrey G. Kovtun bày tỏ vui 
mừng khi đến thăm Vĩnh Phúc và khẳng định 
quan hệ hợp tác Nga - Việt Nam ngày càng mở 
rộng và phát triển toàn diện. Đây sẽ là điều 
kiện thuận lợi để Vĩnh Phúc hợp tác với các 
địa phương của Nga. Ngài Đại sứ cho biết, sau 
buổi làm việc với tỉnh, Đại sứ quán sẽ lên kế 
hoạch trực tiếp trao đổi với đại diện Thương 
mại của Liên bang Nga; giới thiệu nhiều hơn 
về tiềm năng, thế mạnh và những chính sách 
ưu đãi của tỉnh để các tổ chức, doanh nghiệp, 
nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Liên 
bang Nga nắm bắt thông tin và tìm kiếm cơ 
hội đầu tư vào Vĩnh Phúc./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÙNG QUANG HÙNG TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI
ĐẠI SỨ  ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN LIÊN BANG NGA TẠI VIỆT NAM

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ngài Andrey 
G. Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc 

của Đoàn tại Vĩnh Phúc
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In the afternoon of December 19th, 
2013, at the headquarter of the Vinh 
Phuc People’s Committee, Mr. Phung 

Quang Hung - Vice Secretary of provincial Party 
Committee, Chairman of People’s Committee 
received and worked with the delegation of the 
Russian Federation Embassy in Vietnam led 
by Mr. Andrey G. Kovtun - the Ambassador. 
Attending the meeting, there were representatives 
of Russian Embassy in Vietnam and leaders of 
Vinh Phuc’s departments.

 At the meeting, Mr. Phung Quang 
Hung introduced the Ambassador about Vinh 
Phuc’s geographical location, socio - economic 
development since its re-establishment, 
emphasized its potentials, strengths in all fields 
and investing opportunities for Russian companies 
to invest in Vinh Phuc. Mr. Hung also suggested 
that the Russian Embassy would prioritize ODA 

capital for Vinh Phuc to build hospital; help to 
train officials; and co-operate to construct resorts 
and entertainment services. He simultaneously 
hoped that the Ambassador would be the bridge 
for Vinh Phuc to twin with one location of Russia.

 Ambassador Andrey G. Kovtun expressed 
his pleasure when he had the chance to visit Vinh 
Phuc and confirmed that the relationship between 
Vietnam and Russia would be further developed 
comprehensively. This is the favorable condition 
for Vinh Phuc to co-operate with Russian localities. 
He said that after this visit he would plan to discuss 
with the representatives of Trade Department of 
Russia; and introduce more about Vinh Phuc’s 
potentials, strengths and preferential policies to 
Russian organizations and companies, especially 
SMEs for their capturing information and seeking 
investing opportunities in Vinh Phuc.

Sáng 29/11/2013, 
đoàn Đại sứ quán 
Hoa Kỳ tại Việt 

Nam do ngài Terry White - 
Tham tán Văn hóa thông tin 

làm Trưởng đoàn đã có chuyến 
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. 
Tiếp và làm việc với Đoàn có 
đồng chí Dương Thị Tuyến - 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh; các đồng chí 
trong BTV Tỉnh ủy cùng lãnh 
đạo một số sở, ban, ngành trong 
tỉnh.
 Tại buổi đón tiếp, đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Dương Thị Tuyến bày tỏ vui 
mừng trước chuyến thăm của 
Đoàn tại Vĩnh Phúc. Đồng thời, 
giới thiệu với Đoàn về vị trí địa 
lý và tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Một trong 
những vấn đề đang được tỉnh 
quan tâm là việc bảo quản, tu 
bổ những công trình di tích lịch 
sử. Đồng chí cho biết: những di 
tích lịch sử, danh thắng đó là 
những giá trị văn hóa của thế 
hệ trước để lại nên rất có giá trị. 
Tuy nhiên do điều kiện kinh tế 
cũng như ngân sách hàng năm 
có hạn nên việc chăm lo cho 
đời sống nhân dân cũng như 
xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất 
được ưu tiên hơn, do vậy chưa 
có điều kiện để dành ra một 
nguồn ngân sách thỏa đáng để 
tu bổ, tôn tạo gìn giữ được các 
di tích đó. Về vấn đề hội nhập 
kinh tế, đặc biệt là phát triển 
công nghiệp và thu hút đầu tư 

CHAIRMAN OF VINH PHUC PEOPLE’S COMMITTEE - MR. PHUNG 
QUANG HUNG RECEIVED THE RUSSIAN AMBASSADOR IN VIETNAM

By: Nguyen Thom

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến tiếp và làm việc 
với Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam 

Đồng chí Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó  Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng tranh lưu niệm cho ngài Terry White - Tham tán Văn hóa thông 

tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại 
Vĩnh Phúc 
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thì ngoại ngữ là yếu tố rất quan trọng, nhưng 
hiện nay trình độ tiếng Anh của học sinh cũng 
như công chức trong tỉnh còn thấp chưa đáp ứng 
được yêu cầu. Vì vậy, tỉnh rất mong muốn sẽ 
nhận được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Hoa Kỳ 
tại Việt Nam về phương pháp để nâng cao trình 
độ ngoại ngữ cho học sinh và cán bộ công chức 
cũng như sự giúp đỡ của Đại sứ quán để có thể 
tu bổ những di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.
 Đại diện cho Đoàn, ngài Tham tán Terry 
White cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị 
của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc dành cho Đoàn. Ngài bày tỏ vui 
mừng vì tỉnh Vĩnh Phúc và Đại sứ quán Hoa Kỳ  
đã có mối quan hệ nhất định. Ngài chia sẻ thêm, 
Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng có những chương 
trình, nguồn lực có thể sẵn sàng hợp tác với tỉnh 
về vấn đề đào tạo tiếng Anh. Đồng thời, Ngài 
Tham tán cũng giới thiệu “Quỹ Đại sứ bảo tồn 
văn hóa” có thể giúp tỉnh bảo tồn những di sản 

văn hóa. Ngoài ra chương trình “Không gian 
Mỹ” tức là mở những phòng đặt tại các trường 
Đại học hay Cao đẳng, cung cấp máy tính, sách 
vở và các trang thiết bị để phục vụ cho việc học 
tiếng Anh và tìm hiểu văn hóa nước Mỹ, hy 
vọng sẽ được áp dụng tại Vĩnh Phúc.
 Sau buổi gặp mặt, Đoàn đã có chuyến đi 
thăm quan di tích Đình Cam Giá - xã An Tường 
và Đình Thổ Tang - thị trấn Thổ Tang, huyện 
Vĩnh Tường là hai dự án tu bổ xin hỗ trợ kinh 
phí từ Quỹ bảo tồn văn hóa của Đại sứ quán 
Hoa Kỳ năm 2013.
 Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã tới thăm 
và giới thiệu về các chương trình học bổng 
của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Trường THPT 
Chuyên Vĩnh Phúc./.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Vice Chairwoman of Vinh Phuc People’s Committee - Ms. Duong Thi 
Tuyen received and worked with the U.S. Embassy delegation

In the morning of November 29th, 
2013, the delegation of U.S. Embassy 
in Vietnam led by Mr. Terry White - 

Counselor of Culture and Information - had a 
visit in Vinh Phuc. The delegation was received 
by Ms. Duong Thi Tuyen - Member of Vinh Phuc 
Party Committee, Vice Chairwoman of Vinh Phuc 
People’s Committee; members of Provincial Party 
Committee and leaders of some departments in the 
province.
 At the meeting, Ms. Tuyen warmly 
welcomed the delegation and simultaneously 
introduced them about Vinh Phuc’s geographical 
location and socio - economic development. 
She especially emphasized the preservation and 
renovation of historic buildings - one of the most 
concerning issues. She said that those buildings are 
cultural values of the previous generations so they 
are very valuable. However, due to the shortage 
of economic conditions and the annual budget, 
taking care of people’s living and infrastructure 
establishment have been preferred so the budget 
for this issue is not satisfactory. In the terms 
of economic integration, especially industrial 
development and investing attraction, the issue of 
foreign language is a very important factor, but it is 
the fact that the English level of Vinh Phuc students 
and officials is low. Therefore Vinh Phuc hoped to 
receive the support from the Embassy in training 

English and historic vestige conservation for the 
province.
 On behalf of the delegation, Mr. Terry 
White greatly appreciated the sincere and warm 
reception of Vinh Phuc’s Party, Committee and 
people. He expressed his pleasure that Vinh Phuc 
and the Embassy of the United States also had built 
and developed the good relationship. He also shared 
that the Embassy had many willing programs and 
resources in the field of English training for the 
cooperation with Vinh Phuc. Simultaneously, the 
Counsellor introduced about “the Ambassador 
Fund for Cultural Conservation” which could 
help Vinh Phuc preserve its cultural heritages. In 
addition, he hoped that the program “American 
Space” (establish rooms providing computers, 
books and equipments for learning English and 
American culture which are set up in universities 
and colleges) would be applied in Vinh Phuc.
 After the meeting, the delegation visited 
Vinh Tuong district’s vestiges of Cam Gia 
communal house (An Tuong commune) and Tho 
Tang communal house (Tho Tang town) which 
have been applied for funding from the cultural 
conservation Fund of the U.S. Embassy in 2013.
 In the afternoon, the delegation had a visit 
and introduction about the scholarship program 
of the U.S. Department of Foreign Affairs in Vinh 

Trung Dung
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Chiều ngày 30/12/2013, đồng chí Dương 
Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với 

ông Lee Kyu Seon - Tổng Giám đốc, Phòng Xúc tiến 
thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA 

Hà Nội). Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành 
trong tỉnh.

 Tại buổi làm việc, ông Tổng Giám đốc KOTRA 
cảm ơn tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện, giúp đỡ các 
doanh nghiệp Hàn Quốc và hợp tác chặt chẽ với Văn 
phòng KOTRA trong suốt thời gian qua. Đồng thời, 
bày tỏ mong muốn trao tặng 200 bộ sách (mỗi bộ 
sách gồm 05 cuốn: 04 cuốn truyện thiếu nhi Hàn 
Quốc và 01 cuốn truyện thiếu nhi Việt Nam) cho tỉnh 
Vĩnh Phúc. Toàn bộ số sách dự kiến trên sẽ được trao 
tặng cho tỉnh ngay sau khi được chuyển về Việt Nam 
vào đầu năm 2014. 

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương 
Thị Tuyến cảm ơn phía Hàn Quốc về những dự án 
đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh 
Phúc những năm qua. Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp 
đến đầu tư trên địa bàn và mong muốn mối quan 
hệ Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, quan hệ giữa 
tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương của Hàn Quốc nói 
riêng sẽ ngày càng gắn bó chặt chẽ. Đồng thời, đề 
nghị phía Văn phòng KOTRA tiếp tục thực hiện các 
hoạt động hỗ trợ và xúc tiến các chương trình cống 
hiến xã hội vào tỉnh như đã cam kết và mở rộng hợp 
tác trên các lĩnh vực nhất là giáo dục & đào tạo, y tế, 
lao động. 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
DƯƠNG THỊ TUYẾN TIẾP VÀ 
LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN XÚC 
TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI

tiếp theo trang 9....

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ngài Lee Kyu 
Seon - Tổng Giám đốc Phòng xúc tiến thương mại và 

đầu tư Hàn Quốc

Từ ngày 8 - 11/12/2013, đoàn 
phóng viên đài Truyền hình Hàn 
Quốc - KBS gồm ông Kwon Ki 

Hyun - Trưởng phòng Thông tin (Đài KBS 
Cheongju) và ông Park Jun Gyu - Phóng viên 
đã có chuyến thăm tại Vĩnh Phúc và ghi hình 
thực hiện phóng sự về quan hệ hợp tác giữa 
tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh chungcheongbuk - Hàn 
Quốc.
 Trong thời gian công tác tại tỉnh, Đoàn 
đã có buổi làm việc và phỏng vấn bà Dương 
Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như mối 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Vĩnh Phúc với 
tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc và những 

ĐOÀN PHÓNG VIÊN ĐÀI 
TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC - KBS 

CÓ CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI 
VĨNH PHÚC

Đoàn phóng viên KBS - Hàn Quốc thực hiện ghi hình, 
phỏng vấn gia đình ông Nguyễn Đình San ở làng ong 

Quang Sơn - Lập Thạch

Tin, ảnh: Lê Hiền
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Sáng 14/01/2014, 
UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác đối 
ngoại năm 2013 và triển khai 
nhiệm vụ công tác năm 2014 
nhằm đánh giá những kết quả 
đạt được trong năm 2013 và 
đưa ra giải pháp tiếp tục đẩy 
mạnh công tác đối ngoại trong 
thời gian tới.

Tới dự Hội nghị có đồng 
chí Lê Duy Thành - Tỉnh uỷ 
viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn 
– Phó Cục trưởng Cục Ngoại 
vụ, Bộ ngoại giao; đại diện 
Ban đối ngoại TW; cùng các 
đồng chí lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, huyện thị trong tỉnh.

Trong năm 2013, hoạt 
động đối ngoại của tỉnh được 
đẩy mạnh ở cả 3 trụ cột: ngoại 
giao chính trị, ngoại giao kinh 
tế và ngoại giao văn hóa, góp 
phần thúc đẩy hợp tác quốc 
tế, thu hút đầu tư nước ngoài, 
quảng bá hình ảnh phục vụ 
mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh. Hoạt động 
hợp tác quốc tế ngày càng mở 
rộng, tỉnh đã thiết lập quan hệ 
với nhiều địa phương của các 
nước trên thế giới đặc biệt là 
phát triển quan hệ hữu nghị 
truyền thống tốt đẹp với các 
địa phương của Lào; tổ chức 
nhiều hoạt động có ý nghĩa 
nhân Năm đoàn kết hữu nghị 
Việt Nam – Nhật Bản, kỷ niệm 
40 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam – Nhật 
Bản... Những đoàn khách quốc 
tế đến thăm và làm việc tại 
tỉnh được đón tiếp nồng hậu, 
chu đáo, trọng thị đã để lại ấn 
tượng tốt đẹp về mảnh đất và 
con người Vĩnh Phúc. 

Công tác thu hút đầu tư 
đạt kết quả khả quan, trong đó, 
vốn đầu tư FDI đạt trên 314 
triệu USD. Hiện trên địa bàn 
đang triển khai 4 dự án ODA, 
tổng mức đầu tư khoảng trên 
4.800 tỷ đồng. 

Năm 2014, ngành Ngoại 
vụ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 
hợp tác hữu nghị phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
tăng cường xúc tiến kêu gọi 
đầu tư nước ngoài. Phấn đấu 
vận động viện trợ phi chính 
phủ đạt từ 3,5-4 triệu USD. 

Phát biểu chỉ đạo hội 
nghị, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lê Duy Thành khẳng định 
những thành tựu trong công tác  
đối ngoại năm 2013 đã đóng 
góp đáng kể vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng 
chí mong muốn trong thời gian 
tới, Sở Ngoại vụ tiếp tục chủ 
động tham mưu cho tỉnh chỉ 
đạo, thực hiện tốt các hoạt 
động đối ngoại trên địa bàn. 
Tăng cường các hoạt động xúc 
tiến thu hút đầu tư nước ngoài, 
đặc biệt quan tâm đến việc xúc 
tiến đầu tư tại chỗ; xúc tiến vận 

động viện trợ phi chính phủ, 
tìm kiếm các tổ chức mới; phát 
huy hiệu quả các hội hữu nghị 
trên địa bàn; tiếp tục quảng bá 
hình ảnh, tiềm năng, lợi thế 
của tỉnh đến với bạn bè trong 
nước và quốc tế.

Tại Hội nghị, đồng chí 
Phạm Anh Tuấn – Phó Cục 
trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ 
ngoại giao đã đánh giá cao 
những thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh 
Phúc nói chung và của công 
tác đối ngoại nói riêng. Đồng 
thời ghi nhận những đóng góp, 
kiến nghị của tỉnh; trong năm 
2014, Bộ Ngoại giao sẽ quan 
tâm hơn tới việc đồng bộ hóa 
các cơ quan ngoại vụ trong 
toàn quốc nhằm giúp các địa 
phương triển khai các hoạt 
động đối ngoại thống nhất hơn.

Tin, ảnh: Trung Dũng 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2013 VÀ 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014

Đồng chí Lê Duy Thành - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu chỉ đạo hội nghị
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TẬP HUẤN 
“TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN, ĐẢO NHẰM BẢO VỆ 

CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG” 
TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

Sáng 13/12/2013, được sự giúp 
đỡ và phối hợp của Ủy ban Biên 
giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, 

sự ủy quyền của UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ 
Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn với chủ đề 
“Tuyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ 
chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông”.
 Tham dự lớp tập huấn, có Đại sứ, 
Tiến sỹ Đỗ Hòa Bình - ,Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Thường trực Ủy ban chỉ đạo Nhà 
nước về Biển Đông và hải đảo; các đồng 
chí lãnh đạo Sở Ngoại vụ cùng gần 100 học 
viên là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, lãnh đạo UBND các huyện, thị trong 

tỉnh.
 Từ xưa đến nay, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ luôn là vấn đề thiêng liêng đối 
với mỗi quốc gia và dân tộc. Với vị trí, đặc 
điểm của một quốc gia ven biển, Việt Nam 
có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển 
kinh tế biển đồng thời cũng đứng trước 
những thách thức lớn trong công cuộc bảo 
vệ chủ quyền quốc gia trên biển, an ninh 
quốc phòng, giao thông thương mại, khai 
thác và bảo vệ tài nguyên, bảo đảm thi hành 
pháp luật trên biển. Gần đây, trước những 
diễn biến phức tạp ở  Biển Đông, công tác 
thông tin, tuyên truyền về biển, đảo nhằm 

Nguyễn Thơm

]

]

Sáng 19/12/2013, Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh (LHCTCHN) tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác năm 

2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự Hội 
nghị về phía Trung ương có bà Đoàn Thị Xuân 
Hiền - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban công tác 
địa phương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí 
Nguyễn Văn Chúc - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Thành ủy Vĩnh Yên, đồng chí Đào Xuân Hiền 
- Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Thường 
trực LHCTCHN tỉnh cùng đại diện các Hội hữu 
nghị song phương, đa phương trên địa bàn tỉnh.
 Trong năm 2013, LHCTCHN không 
ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác 
đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp 
đã tham gia 2 đoàn công tác của tỉnh tại nước 
CHDCND Lào; phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị trong tỉnh đón tiếp 50 đoàn khách nước ngoài 

vào thăm, làm việc tại tỉnh 
gồm 160 lượt người. Đồng thời phối hợp tổ chức 
các hoạt động nhằm tăng cường và củng cố quan 
hệ hữu nghị với nhân dân địa phương các nước; 
thường xuyên giữ mối liên hệ với Hội người Việt 
Nam, Hội đồng hương Vĩnh Phúc ở nước ngoài, 
tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, vận động 
kiều bào Vĩnh Phúc hướng về quê hương. Ngoài 
ra,  LHCTCHNVP còn chủ trì và phối hợp tổ chức 
lớp tập huấn, hội thảo nhằm tăng cường năng lực 
và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đối 
ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
 Bên cạnh đó, trong năm 2013, Liên hiệp 
đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan kêu 
gọi thêm 8 tổ chức phi chính phủ mới. Hiện có 
28 TCPCPNN, cơ quan, công ty nước ngoài có 
chương trình, dự án tài trợ cho tỉnh Vĩnh Phúc 
với 39 dự án, hạng mục do các tổ chức PCPNN 
tài trợ và 12 dự án do các nguồn tài trợ nhân đạo 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 
NĂM 2014

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH VĨNH PHÚC: 

Tin, ảnh: Lê Hiền
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bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại 
Biển Đông ngày càng trở nên quan 
trọng và hết sức cần thiết.
 Tại lớp tập huấn, Đại sứ, Tiến 
sỹ Đỗ Hòa Bình đã giới thiệu tới các 
học viên 02 chuyên đề: “Công ước 
của Liên Hợp Quốc về Luật biển 
năm 1982” và “Luật biển Việt Nam”  
nhằm cung cấp những căn cứ pháp 
lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của Việt Nam ở Biển Đông”. Đây 
là những vấn đề quan trọng, nổi 
bật và thiết thực góp phần nâng 
cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến 
lược của biển, đảo Việt Nam trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; nâng cao ý thức trách nhiệm 
của các cán bộ, công chức, viên chức 
trong việc tham gia bảo vệ vững chắc 
chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc. Sau lớp huấn này, mỗi học viên sẽ 
là tuyên truyền viên tích cực trong công tác 

tuyên truyền chủ quyền biển, đảo của Việt 
Nam ở Biển Đông tại tỉnh Vĩnh Phúc./.

từ các doanh nghiệp nước ngoài đã được triển 
khai, tổng giá trị giải ngân đạt trên 3 triệu USD

Năm 2014, LHCTCHN tỉnh 
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 
hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và 
hợp tác nhân dân; tích cực đẩy 
mạnh công tác xúc tiến thu hút 
viện trợ phi chính phủ, phấn đấu 
giá trị viện trợ đạt từ 3,5 - 4 triệu 
USD. Tiếp tục vận động các tổ 
chức, cá nhân tự nguyện giam gia 
phát triển hội và thành lập mới 
các Chi hội, Hội hữu nghị song 
phương, đa phương và các tổ chức 
thành viên mới như: Việt - Pháp, 
Việt - Úc, Việt - Đức, Việt - Ý…
 Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu 
dương 6 tập thể và 8 cá nhân đã có 

những đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại 
nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc lên nhận giấy khen 
tại Hội nghị

 Đại sứ, Tiến sỹ Đỗ Hòa Bình -  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thường 
trực Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và hải đảo trao đổi 

với các học viên tại lớp tập huấn

mong muốn về lĩnh 
vực hợp tác giữa hai 

tỉnh trong tương lai. Đồng thời, đoàn phóng 
viên còn tìm hiểu, thực hiện ghi hình ở 
nhiều lĩnh vực nhằm phản ánh rõ nét về mọi 
hoạt động của tỉnh như: phỏng vấn lãnh đạo 
Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh; 
thăm thực tế và phỏng vấn lãnh đạo công ty 

Jahwa Vina đầu tư sản xuất kinh doanh tại 
Vĩnh Phúc; ghi hình phỏng vấn Giám đốc 
Trung tâm Nấm ăn và Nấm dược liệu tại 
Vĩnh Phúc; tìm hiểu, phỏng vấn và ghi hình 
về làng ong Quang Sơn - huyện Lập Thạch; 
thăm quan, ghi hình và giới thiệu về tiềm 
năng du lịch của tỉnh như: khu danh thắng 
Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo…

tiếp theo trang 6....
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ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC GRET TỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC 
VỚI SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC

Chiều ngày 
10/12/2013, lãnh 
đạo sở Ngoại vụ 

đã có buổi tiếp và làm việc 
với tổ chức GRET (Pháp) do 
ngài Damien Thibault - Giám 
đốc điều hành tổ chức GRET 
tại Pháp làm trưởng đoàn. 
Cùng đi có ông Nguyễn Hữu 
Ninh - Trưởng đại diện tổ 
chức GRET tại Việt Nam.

 Tiếp và làm việc với 
đoàn có đồng chí Đỗ Thị Kim 
Dung - Phó Giám đốc Sở, 
cùng lãnh đạo các phòng, 
trung tâm trực thuộc Sở.

 Đại diện tổ chức 
GRET, ngài Thibault cảm ơn 
sự đón tiếp nhiệt tình của 
lãnh đạo Sở Ngoại vụ. Ngài 
cho biết mục đích chính của 
tổ chức là đóng góp cho 
sự phát triển của các nước 
nghèo, các nước đang phát 
triển; đồng thời, đảm nhận 
vai trò của đơn vị triển khai 
dự án, chuyên gia, xây dựng, 
phổ biến kinh nghiệm và tài 
liệu tham khảo trong lĩnh 
vực phát triển; huy động 
năng lực chuyên môn từ đội 
ngũ cán bộ có đầy đủ kinh 
nghiệm và cơ sở tham khảo 
cần thiết để thực thi sứ mệnh 
phát triển theo hướng đúng 
đắn, hiệu quả. Đến với Vĩnh 
Phúc từ năm 1989 với những 
dự án từ nhỏ đến lớn, GRET 
đã trở thành người bạn tin 
cậy đối với người dân Vĩnh 
Phúc, góp phần vào phát 
triển ngành nông nghiệp 

của tỉnh. Qua quá trình hoạt 
động lâu dài và gắn bó mật 
thiết, nhận thấy Vĩnh Phúc 
hiện nay với ngành công 
nghiệp và dịch vụ đang ngày 
càng được chú trọng hơn, 
GRET đã quan tâm và mở 
rộng lĩnh vực hoạt động viện 
trợ ra ngoài lĩnh vực nông 
nghiệp sẵn có. Ngài Thibault 
cho biết, tổ chức đang từng 
bước xây dựng kế hoạch dự 
án “Hỗ trợ đời sống cán bộ 
công nhân nữ nhập cư” và 
dự án “Quản lý rác thải tại 
các khu vực nông thôn, ven 
đô” mà GRET dự kiến sẽ triển 
khai tại Vĩnh Phúc trong thời 
gian tới.

 Phát biểu tại buổi 
làm việc, đồng chí Đỗ Thị 
Kim Dung đã ghi nhận và 
đánh giá cao sự đóng góp 
lớn và thiết thực mà tổ chức 
GRET dành cho nhân dân 

Vĩnh Phúc trong thời gian 
qua. Đồng chí cũng đồng ý 
với ý kiến của ngài Thibault 
cho rằng vị thế của tỉnh Vĩnh 
Phúc đã thay đổi, là một tỉnh 
phát triển nên thay vì các tổ 
chức PCP nước ngoài giữ vai 
trò chủ động hoàn toàn thì 
giờ vai trò giữa các tổ chức 
PCP và của tỉnh là như nhau, 
cùng nhau xây dựng những 
chương trình, dự án từ 
những khâu đầu tiên. Đồng 
chí cho biết sở Ngoại vụ 
cũng sẽ tham mưu với UBND 
tỉnh để xây dựng những dự 
án mà GRET đã định hướng 
và hy vọng những dự án mà 
tổ chức đang có kế hoạch 
triển khai trong thời gian tới 
sẽ đạt được thành công và 
hiệu quả cao hơn nữa./.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Đỗ Thị Kim Dung - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng các đồng 
chí lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở làm việc với tổ chức GRET 



            TIN ĐỐI NGOẠI     11

MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO                
TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2013-2018

Sáng 20/12/2013, 
Ban vận động 
Hội hữu nghị Việt 

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

 Tới dự Đại hội có đồng 
chí Nguyễn Huy Quang - Phó 
Chủ tịch Trung ương Hội hữu 
nghị Việt Nam - Lào; đồng 
chí Đào Xuân Hiền - Giám 
đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ 
tịch Thường trực Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị tỉnh 
Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo các 
sở, ngành, huyện thị, các hội 
song phương, đa phương 
trong tỉnh.

 Được thành lập từ 
năm 2010, đến nay Chi hội 
Việt - Lào đã có trên 1000 hội 
viên ở khắp 9 huyện, thành, 
thị. Từ khi thành lập đến nay 
Chi hội đã có nhiều hoạt 
động tăng cường tình đoàn 
kết, hữu nghị và gắn bó với 
cộng đồng người Việt Nam 
tại Lào, phối hợp với Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh, Hội Cựu 
chiến binh, ban liên lạc chiến 
đấu quân tình nguyện Việt 
Nam – Lào tổ chức giao lưu, 
gặp mặt hàng trăm đại biểu 
là các cựu chuyên gia, quân 
tình nguyện nhân kỷ niệm 
ngày thành lập quân đội 
nhân dân Việt Nam, ngày hội 
quốc phòng toàn dân 22/12; 
tổ chức trao hàng trăm huân 
chương, huy chương cho 
cán bộ chiến sỹ quân tình 
nguyện và các chuyên gia 
quân sự Việt Nam – Lào do 

Nhà nước trao tặng; tăng 
cường các hoạt động tư vấn 
giúp đỡ hỗ trợ các cựu quân 
nhân tình nguyện, các cựu 
chuyên gia xóa nghèo, vượt 
khó, hoạt động tình nghĩa, 
động viên giúp đỡ nhau 
trong phát triển kinh tế…

 Phát biểu tại Đại hội, 
đồng chí Nguyễn Huy Quang 
- Phó Chủ tịch Trung ương 
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 
mong muốn trong thời gian 
tới Hội hữu nghị Việt - Lào 
tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục 
duy trì gặp gỡ tăng cường 
đoàn kết nội bộ cùng chung 
tay, chung sức, chung lòng 
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 giữa nhân dân Việt 
Nam nói chung, nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với 
nhân dân Lào.

 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 – Lào 
tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội 
cũng đã nhất trí bầu ra Ban 
chấp hành khóa I gồm 19 
đồng chí trong đó đồng chí 
Nguyễn Quyết - Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh, Chi hội 
trưởng Chi hội hữu nghị Việt 
– Lào giữ chức Chủ tịch Hội 
hữu nghị Việt – Lào tỉnh Vĩnh 
Phúc nhiệm kỳ 2013-2018./.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Nguyễn Huy Quang - PCT TW Hội hữu nghị Việt - Lào và đồng 
chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Thường trực 
Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội hữu 

nghị Việt - Lào tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2013 - 2018
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SỞ NGOẠI VỤ: TỔNG KẾT CÔNG TÁC CƠ QUAN, CÔNG ĐOÀN       
NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014

Sáng 27/12/2013, Sở 
Ngoại vụ tổ chức 
Hội nghị tổng kết 

công tác cơ quan, công đoàn 
năm 2013 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2014. Dự Hội nghị có 
đồng chí Đào Xuân Hiền – 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở 
Ngoại vụ; đồng chí Khuất Văn 
Khanh – Phó Bí thư Chi bộ, 
Phó Giám đốc Sở; đồng chí 
Đỗ Thị Kim Dung - Phó Giám 
đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn; 
đồng chí Nguyễn Thị Nhung 
- Phó Giám đốc Sở cùng toàn 
thể cán bộ, công chức, viên 
chức, lao động hợp đồng trong 
Sở.

Năm 2013, Sở Ngoại 
vụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ 
công tác đối ngoại theo đúng 
đường lối, chủ trương của 
Đảng, Chính sách pháp luật 
của Nhà nước, sự chỉ đạo của 
tỉnh và đã thu được những kết 
quả đáng khích lệ, góp phần 
thiết thực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở đã chủ động, tích cực 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh mở rộng và làm sâu sắc 
hơn mối quan hệ hợp tác, hữu 
nghị với địa phương các nước, 
đồng thời tăng cường mối 
quan hệ mật thiết với nhiều 
Đại sứ quán các nước tại Việt 
Nam và nhiều tổ chức quốc tế, 
tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài khác; tổ chức thành 
công các sự kiện chào mừng 
kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại 
giao Việt Nam – Nhật Bản; 
thực hiện tốt công tác tổ chức 
đón tiếp, quản lý đoàn vào và 
đoàn đi công tác nước ngoài; 
phối hợp với các cơ quan 
đơn vị liên quan giải quyết 
các vụ việc có liên quan đến 
người nước ngoài. Thêm vào 

đó, hoạt động xúc tiến viện 
trợ phi chính phủ cũng được 
đẩy mạnh với 39 dự án do các 
TCPCPNN tài trợ và 12 dự 
án do các nguồn tài trợ nhân 
đạo từ các doanh nghiệp nước 
ngoài, tổng giá trị giải ngân 
đạt trên 3 triệu USD. Công tác 
thông tin đối ngoại được triển 
khai với nội dung và hình thức 
phong phú, đa dạng thông qua 
nhiều kênh thông tin trong và 
ngoài nước.

Đồng thời, Sở còn chú 
trọng đẩy mạnh công tác Công 
đoàn với những hoạt động đa 
dạng và hiệu quả, luôn quan 
tâm sát sao đến nghĩa vụ, 
quyền lợi, đời sống vật chất, 
tinh thần của cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động 
trong Sở cũng như các phong 
trào hoạt động nhân đạo khác.

Trên cơ sở những kết 
quả đạt được trong năm 
2013, Hội nghị cũng đã đề ra 
các nhiệm vụ trọng tâm năm 
2014 gồm: tiếp tục tham mưu 
cho tỉnh duy trì và phát triển 

quan hệ hợp tác hữu nghị với 
các nước, đặc biệt nỗ lực hợp 
tác và hội nhập quốc tế, khai 
thác hiệu quả mối quan hệ 
đối tác với các địa phương 
nước ngoài; thực hiện tốt chức 
năng tham mưu quản lý các 
hoạt động đối ngoại trên địa 
bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh 
công tác thông tin đối ngoại, 
từ đó góp phần thúc đẩy hợp 
tác kinh tế, thương mại, đầu 
tư, thu hút nguồn viện trợ phi 
chính phủ, quảng bá hình ảnh 
của tỉnh phục vụ mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Nhân dịp này, Hội nghị 
đã tuyên dương 3 tập thể lao 
động tiên tiến, 15 chiến sỹ thi 
đua cấp cơ sở, 17 lao động tiên 
tiến và tặng giấy khen cho 3 
tập thể và 19 cá nhân đạt được 
các thành tích tiêu biểu trong 
công tác./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết Sở Ngoại vụ năm 2013
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Sáng 28/11, tại Hà Nội đã khai mạc 
Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về hợp 
tác giữa Việt Nam và các tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN), do 
Ủy ban Công tác về các TCPCPNN tổ chức. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm 
Bình Minh - Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ 
tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hà Kim Ngọc - Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban 
Công tác về các TCPCPNN; Vũ Xuân Hồng - 
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam; các cơ quan hợp tác phát triển song 
phương và đa phương, các nhà tài trợ, Đại 
sứ quán, Viện nghiên cứu chiến lược của các 
nước, đại diện các bộ, ngành Việt Nam, lãnh 
đạo một số địa phương, đại diện cơ quan đầu 
mối về PCPNN của các tỉnh và các tổ chức 
nhân dân Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ 
tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những 
bước phát triển tích cực và sự hợp tác hiệu 
quả trong quan hệ giữa Việt Nam và các TCP-
CPNN. Phó Thủ tướng nhấn mạnh; trong 10 
năm qua, số lượng các tổ chức phi chính phủ 
có quan hệ với Việt Nam đã tăng từ 500 tổ 
chức lên trên 950 tổ chức, với số lượng dự án 
được triển khai lên đến hơn 28.000 dự án, với 
tổng giá trị giải ngân đạt gần 2,4 tỷ USD, hoạt 
động trong nhiều lĩnh vực thiết thực và có ý 
nghĩa cho công cuộc giảm đói nghèo và phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thông qua 
các hoạt động hợp tác với Việt Nam, các TCP-
CPNN đã tiếp tục góp phần nâng cao hiểu biết 
của chính giới, công chúng và đối tác quốc tế 
về Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa 
nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của 

Ủy ban Công tác về các TCPCPNN, Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các bộ, ngành 
và địa phương trong việc mở rộng và củng cố 
quan hệ với các TCPCPNN, thúc đẩy cơ chế 
phối hợp, đổi mới môi trường pháp lý theo 
hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, 
hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức trong và nước 
ngoài, từ đó bảo đảm việc quản lý và sử dụng 
các nguồn viện trợ có hiệu quả, xây dựng các 
mối quan hệ đối tác tin cậy và bền vững.

Tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 3 
về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã có gian hàng 
trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của một số 
doanh nghiệp, các Hội, đoàn thể trong tỉnh, 
đồng thời giới thiệu đến bạn bè trong nước và 
quốc tế những thông tin về thành tựu trong 
phát triển kinh tế - xã hội cũng như một số 
hình ảnh về hoạt động của CTCPCPNN đóng 
trên địa bàn tỉnh nhằm kêu gọi các tổ chức, 
doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào Vĩnh Phúc. 

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, tập trung 
chủ yếu vào các nội dung như: đánh giá kết 
quả hợp tác giai đoạn 2013 - 2017 giữa Việt 
Nam với các tổ chức PCPNN, chia sẻ thêm 
thông tin, kinh nghiệm giữa các bên liên quan 
và thảo luận các phương thức hợp tác trong 
thời gian tới./.

Tin, ảnh: Trịnh Thu 

Khai mạc Hội nghị quốc tế 
về hợp tác giữa Việt Nam và 
các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ, 
Phó Chủ tịch Thường trực LHCTCHN tỉnh Vĩnh Phúc 
cùng đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc chụp ảnh lưu niệm 

với đoàn đại biểu LHCTCHN Việt Nam tại Hội nghị
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Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng tranh chúc mừng  Thủ 
tướng nước CHDCND Lào nhân chuyến thăm và làm 

việc của Đoàn tại nước CHDCND Lào

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh tham gia chương 

trình xúc tiến đầu tư tại Mỹ

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với phòng công 
nghiệp và thương mại tỉnh Cherkasy - Ucraina nhân 

chuyến công tác của Đoàn tại Châu Âu

Đồng chí Hà Hòa Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm 
với chính quyền thành phố Hamatsu  - Nhật Bản nhân chuyến 

công tác của Đoàn tại Nhật Bản

Đồng chí Nguyễn Thế Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch LHCTCHN 
tỉnh dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Tỉnh 
trưởng và Chủ tịch Hội hữu nghị tỉnh Florence - Tuscany - 

Italia nhân chuyến công tác của Đoàn tại Châu Âu
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Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Nhật Bản  
tại buổi Gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo 
do Phó Thủ tướng Thường trực nước CHDCND Lào nhân 

chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ngài Valery Sao-
dokho - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus tại Việt Nam 

nhân chuyến thăm của Đoàn tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh cùng Ngài Lee Si Jong - Tỉnh trưởng tỉnh 
Chungcheongbuk - Hàn Quốc ký Biên bản thỏa thuận 

nâng cấp quan hệ giữa hai tỉnh tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp 
ảnh lưu niệm với đoàn lãnh đạo Đảng cộng sản Ucraina 

nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Trường - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 
tặng tranh lưu niệm cho Đoàn hữu nghị nhân dân Nhật - 
Việt do Cựu Thủ tướng Nhật Bản làm Trưởng đoàn  tham dự 
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Nhật Bản tổ chức 

tại Vĩnh Phúc
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NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC GÓP PHẦN THIẾT THỰC THÚC ĐẨY
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH

Năm 2013, mặc dù 
tình hình kinh tế 
thế giới và trong 

nước tiếp tục có những khó 
khăn nhưng tỉnh Vĩnh Phúc 
vẫn đạt được những thành 
tựu khả quan: tốc độ tăng 
trưởng kinh tế khá; đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tiếp tục 
tăng; đời sống nhân dân, 
đặc biệt là những người có 
hoàn cảnh khó khăn được 
cải thiện. Những thành tựu 
trên có sự đóng góp đáng kể 
của công tác đối ngoại nói 
chung và sự cố gắng nỗ lực 
của tập thể Chi bộ Sở Ngoại 
vụ nói riêng. Trong suốt năm 
qua, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã 
lãnh đạo Sở thực hiện tốt 
nhiệm vụ công tác đối ngoại 
theo đúng đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước và 
sự chỉ đạo cụ thể của tỉnh, 
nỗ lực hết mình thúc đẩy các 
hoạt động đối ngoại của tỉnh 
nhằm phát triển hợp tác giữa 
Vĩnh Phúc với địa phương 

của các nước trên thế giới, từ 
đó tăng cường thu hút đầu 
tư nước ngoài, viện trợ phát 
triển ODA, viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài… góp phần 
quan trọng vào phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 Trên lĩnh vực hợp tác 
quốc tế, Chi bộ Sở đã lãnh 
đạo cơ quan tích cực tham 
mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
mở rộng phát triển quan hệ 
hợp tác, hữu nghị với địa 
phương các nước, đặc biệt 
là đưa quan hệ với 08 tỉnh 
Bắc Lào, tỉnh Chungcheong-
buk – Hàn Quốc  đi vào chiều 
sâu và nâng lên một tầm cao 
mới, đồng thời tăng cường 
mối quan hệ mật thiết với 
nhiều Đại sứ quán các nước 
tại Việt Nam như: Đại sứ 
quán Lào, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Nga,… và nhiều tổ chức 
quốc tế, tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài khác.  

 Bên cạnh việc tham 
mưu cho tỉnh, Sở còn phát 
huy tốt vai trò đầu mối cũng 
như hỗ trợ, giúp đỡ các sở, 
ban, ngành, huyện, thị tổ 
chức đón tiếp thành công 
nhiều đoàn khách nước 
ngoài đến thăm và làm việc 
với tỉnh, với từng đơn vị. 
Trong đó có các đoàn cấp 
cao như: đoàn do Phó Thủ 
tướng Chính phủ nước CH-
DCND Lào dẫn đầu; đoàn 
lãnh đạo cấp cao tỉnh Chun-

gcheongbuk - Hàn Quốc 
do Tỉnh trưởng tỉnh Chun-
gcheongbuk dẫn đầu; đoàn 
Đại sứ quán Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Liên bang Nga,… 
Ngoài ra, còn tổ chức các 
đoàn lãnh đạo cấp cao của 
tỉnh đi công tác ở nước ngoài 
như: đoàn do đồng chí Phạm 
Văn Vọng – UV TW Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh làm Trưởng đoàn đi 
thăm và làm việc tại một số 
tỉnh của nước CHDCND Lào, 
đi xúc tiến đầu tư tại Nga, 
Italia, Belarus, Ukraina; đoàn 
do đồng chí Phùng Quang 
Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu 
đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ; 
đoàn do đồng chí Nguyễn 
Thế Trường – Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, trưởng 
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
dẫn đầu đi xúc tiến đầu tư tại 
Hàn Quốc; đoàn do đồng chí 
Hà Hòa Bình - Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh làm trưởng đoàn đi xúc 
tiến đầu tư tại Nhật Bản…

 Thực hiện nhiệm vụ 
tăng cường hợp tác quốc 
tế, ngày 21/10/2013, Sở 
đã tham mưu cho tỉnh ký 
kết thỏa thuận nâng cấp 
quan hệ với chính quyền 
tỉnh Chungcheongbuk, Hàn 
Quốc. Theo đó, hai bên sẽ 
tiếp tục tăng cường hợp tác 
trong lĩnh vực thương mại, 
hỗ trợ xúc tiến đầu tư; nông 

Đồng chí: Đào Xuân Hiền
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc
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nghiệp; du lịch, thể thao, 
đông y; đào tạo nguồn nhân 
lực; hỗ trợ phát triển các dự 
án ODA. 

 Năm 2013 là Năm 
Hữu nghị Việt Nam – Nhật 
Bản, nhân dịp này, Sở đã 
tham mưu cho tỉnh tổ chức 
đón tiếp nhiều đoàn cán bộ 
cấp cao, hiệp hội và doanh 
nghiệp Nhật Bản đến thăm, 
làm việc và tìm hiểu cơ hội 
đầu tư tại tỉnh. Đồng thời tổ 
chức thành công các hoạt 
động chào mừng, trong đó 
có tổ chức buổi Gặp mặt 
kỷ niệm 40 năm ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam – Nhật Bản (21/9/1973 
– 21/9/2013).

 Về hoạt động kinh 
tế đối ngoại, cùng với các 
cơ quan chức năng trong 
tỉnh, Chi bộ Sở Ngoại vụ tập 
trung lãnh đạo cơ quan mở 
rộng tìm kiếm đối tác đầu tư 
thông qua việc tham mưu 
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 
nhiều đoàn lãnh đạo đi xúc 
tiến đầu tư tại các nền kinh 
tế phát triển như: Mỹ, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Italia...; 
đồng thời tham gia các đoàn 
xúc tiến thương mại đầu tư 
của Trung ương và trở thành 
cầu nối cho nhiều tổ chức, 
doanh nghiệp đến tìm hiểu 
môi trường đầu tư, chính 
sách đầu tư; tổ chức, phối 
hợp tổ chức và tham gia 
các hội nghị, hội thảo, hội 
chợ thuộc những lĩnh vực 
như: đầu tư, thương mại, du 
lịch… Tính đến hết tháng 
12/2013, trên địa bàn tỉnh 
có 141 dự án FDI còn hiệu 
lực với tổng số vốn đầu tư 
là 2.750,8 triệu USD. Tỉnh đã 

thu hút được nhiều tập đoàn 
lớn trên thế giới đến đầu tư 
như: Honda, Toyota, Piaggio, 
Foxcom,... Nguồn vốn đầu tư 
nước ngoài có vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh thể 
hiện qua các mặt: chiếm tỷ 
trọng đáng kể trong tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội, bình 
quân khoảng 41,14 % /năm; 
đóng góp trên 80% tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp, 
chiếm 80-85% thu ngân 
sách, 85 – 90% giá trị xuất 
khẩu. Những đóng góp trên 
của khu vực đầu tư nước 
ngoài đã giúp cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch nhanh theo 
hướng tăng tỷ trọng công 
nghiệp- xây dựng và dịch vụ, 
tăng thu ngân sách (hiện xếp 
thứ 8 cả nước), nâng cao thu 
nhập bình quân đầu người 
(hiện xếp thứ 7 cả nước).

 Về công tác quản lý 
các hoạt động đối ngoại trên 
địa bàn tỉnh, Sở chủ động 
tham mưu cho UBND tỉnh 
ban hành các văn bản pháp 
quy trong lĩnh vực quản lý 

các hoạt động đối ngoại trên 
địa bàn trong đó nổi bật là: 
Quyết định số 689-QĐ/TU về 
việc ban hành Quy chế quản 
lý thống nhất các hoạt động 
đối ngoại trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc; Quyết định số 
21/2013/QĐ-UBND về việc 
Ban hành Quy chế quản lý 
thống nhất các hoạt động 
đối ngoại trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc và Quyết định 
số 13/2013/QĐ-UBND ngày 
10/6/2013 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc ban hành 
Quy định Sử dụng và quản 
lý hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ trên địa bàn 
tỉnh. Trong năm 2013, Sở đã 
tham mưu cho tỉnh xem xét 
và cho phép112 đoàn nước 
ngoài đến thăm và làm việc 
tại tỉnh, gồm 370 lượt khách 
và 85 đoàn ra  gồm 265 lượt 
cán bộ đi công tác, nghiên 
cứu, học tập tại nước ngoài.

 Công tác vận động 
viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài, với phương châm 
đẩy mạnh công tác kêu gọi 
vận động viện trợ phi chính 

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh tiếp và làm việc với ngài Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc 

nhân chuyến thăm của đoàn tại Vĩnh Phúc
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phủ nước ngoài, trong năm 
2013, Sở tích cực vận động 
nguồn vốn viện trợ từ các tổ 
chức PCPNN và các cơ quan, 
công ty, cá nhân nước ngoài. 
Tính đến hết năm 2013, tỉnh 
đã kêu gọi thêm 08 tổ chức 
mới; hiện nay trên địa bàn 
tỉnh đang có 28 TCPCP, cơ 
quan, công ty nước ngoài có 
chương trình, dự án tài trợ 
cho tỉnh Vĩnh Phúc với 39 dự 
án, hạng mục do các TCP-
CPNN tài trợ và 12 dự án do 
các nguồn tài trợ nhân đạo 
từ các doanh nghiệp nước 
ngoài đã triển khai, tổng giá 
trị giải ngân đạt trên 3 triệu 
USD.

 Về công tác thông tin, 
đối ngoại, bên cạnh những 
thông tin cập nhật thường 
xuyên trên Bản tin  đối ngoại 
và website www.ngoaivu-
vinhphuc.gov.vn, thông tin 
và tuyên truyền đối ngoại 
còn được triển khai toàn 
diện với nội dung và hình 
thức ngày càng phong phú, 
đa dạng thông qua các ấn 
phẩm; tham gia hội chợ, 
triển lãm, tuần lễ văn hóa – 
du lịch. Trong năm 2013, Sở 
đã xuất bản các tài liệu: tập 
san chuyên đề: “Vĩnh Phúc – 
Tiềm năng thúc đẩy quan hệ 
Việt Nam – Nhật Bản” nhân 
dịp kỷ niệm 40 năm n g à y 
thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam – Nhật Bản; Sách 
“Cẩm nang về công tác đối 
ngoại” nhằm hướng dẫn các 
tổ chức, cá nhân những thủ 
tục liên quan đến công tác 
đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 
Mới đây, tháng 12/2013, Sở 
đã đón tiếp và hướng dẫn 
đoàn phóng viên của Đài 
truyền hình Nhật Bản và Hàn 
Quốc vào Vĩnh Phúc quay 

phóng sự nhằm quảng bá 
tiềm năng, thế mạnh, những 
nét đẹp văn hóa, truyền 
thống và những thắng cảnh 
của Vĩnh Phúc để giới thiệu 
trên truyền hình nước bạn. 

 Công tác đối ngoại 
nhân dân, thực hiện chỉ đạo 
của Đảng, trong công tác, 
Chi bộ thường xuyên chỉ 
đạo Sở tiếp tục phối hợp với 
Văn phòng Thường trực Liên 
hiệp hữu nghị tỉnh củng 
cố, kiện toàn bộ máy. Trong 
năm 2013 có 04 Chi hội hữu 
nghị đã được nâng lên thành 
Hội gồm: Việt – Séc – Slova-
kia, Việt – Nga, Việt – Bun, 
Việt - Lào. Tính đến hết năm 
2013, tỉnh có 08 Hội hữu 
nghị, hoạt động của các hội 
đóng góp tích cực vào hoạt 
động hợp tác, hoà bình, hữu 
nghị với  nhân dân các nước 
trên thế giới; cũng như tranh 
thủ sự ủng hộ về tài chính 
của cá nhân, tổ chức quốc tế, 
công tác phi chính phủ nước 
ngoài phục vụ mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 Bằng sự cố gắng nỗ 

lực hết mình, với trách nhiệm 
và lòng quyết tâm vượt mọi 
khó khăn của tập thể Chi bộ, 
lãnh đạo, cán bộ, Sở Ngoại 
vụ đã hoàn thành tốt chức 
năng, nhiệm vụ được Đảng, 
Nhà nước và tỉnh giao phó, 
đồng thời xác định rõ trong 
năm 2014, Chi bộ sẽ tiếp tục 
lãnh đạo Sở tiếp tục tham 
mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
duy trì và phát triển quan 
hệ hợp tác hữu nghị với các 
nước, đặc biệt nỗ lực hợp 
tác và hội nhập quốc tế, khai 
thác hiệu quả các mối quan 
hệ đối tác với các địa phương 
nước ngoài; thực hiện tốt 
chức năng tham mưu quản 
lý các hoạt động đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh đồng thời 
đẩy mạnh công tác thông 
tin đối ngoại, từ đó góp 
phần thúc đẩy hợp tác kinh 
tế, thương mại, đầu tư, thu 
hút nguồn viện trợ phi chính 
phủ, quảng bá hình ảnh của 
tỉnh phục vụ mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương./.

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
cùng với đoàn Hữu nghị nhân dân Nhật - Việt trong chuyến thăm của Đoàn 

tại Công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc
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Năm 2013 đã khép 
lại với những 
thành tựu tích 

cực của công tác đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh: quan hệ 
hợp tác giữa Vĩnh Phúc với 
một số địa phương quốc tế 
truyền thống ổn định và đi 
vào chiều sâu; quan hệ với 
Đại sứ quán các nước, các địa 
phương quốc tế khác được 
tăng cường mở rộng; thu hút 
đầu tư nước ngoài, viện trợ 
phát triển ODA, viện trợ phi 
chính phủ nước ngoài tăng. 
Trong những thành tựu đó, 
có phần đóng góp đáng kể 
của công tác thông tin đối 
ngoại. Trong những năm 
qua, thông tin đối ngoại đã 
góp phần quan trọng trong 
việc quảng bá hình ảnh, tiềm 
năng, thế mạnh; nâng cao vị 
thế và uy tín của Vĩnh Phúc 
trong mắt bạn bè quốc tế; 
đồng thời củng cố và mở 
rộng quan hệ hợp tác với địa 
phương, doanh nghiệp các 

nước và các tổ chức quốc tế, 
tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài, khuyến khích, động 
viên đồng bào ta ở nước 
ngoài quan tâm đầu tư, phát 
triển quê hương. 

Nhận thức về tầm quan 
trọng của công tác thông 
tin đối ngoại, Đảng và Nhà 
nước ta đã đề ra nhiều chủ 
trương và biện pháp thiết 
thực để nâng cao hiệu quả 
của thông tin đối ngoại, 
trong đó Kết luận số 16-KL/
TW ngày 14/02/2012 của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về Chiến 
lược phát triển thông tin đối 
ngoại giai đoạn 2011 - 2020” 
xác định rõ “Thông tin đối 
ngoại là một bộ phận rất 
quan trọng trong công tác tư 
tưởng của Đảng ta; là nhiệm 
vụ thường xuyên, lâu dài”. 
Ngày 22/11/2012 UBND tỉnh 
đã ban hành Kế hoạch số 
5717/KH-UBND về Triển khai 
thực hiện Chiến lược phát 
triển thông tin đối ngoại trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai 
đoạn 2013 – 2020. Trên cơ sở 
đó, Sở Ngoại vụ đã chủ động 
triển khai công tác thông tin 
đối ngoại với nhiều hình thức 
đa dạng, nội dung phong 
phú và thu được nhiều kết 
quả tích cực.

Trong công tác quản lý 
nhà nước về thông tin đối 
ngoại, Sở đã thực hiện tốt 

nhiệm vụ tham mưu cho cấp 
trên: xây dựng và phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị xây 
dựng một số văn bản mang 
tính chiến lược của tỉnh như: 
Kế hoạch thông tin đối ngoại 
năm 2013 và năm 2014, Kế 
hoạch tuyên truyền về biển, 
đảo nhằm bảo vệ chủ quyền 
của Việt Nam ở Biển Đông; Kế 
hoạch tuyên truyền, quảng 
bá về ASEAN; Kế hoạch 
thông tin, tuyên truyền kỷ 
niệm 40 năm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam 
– Nhật Bản; Quy hoạch phát 
triển ngành báo chí, PT-TH 
và Thông tin điện tử Vĩnh 
Phúc…

Thông qua các chương 
trình hoạt động về công tác 
người Việt Nam ở nước ngoài, 
qua các sự kiện, hội nghị hợp 
tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, 
đón tiếp các đoàn khách 
quốc tế đến thăm và làm việc 
tại Vĩnh Phúc, Sở chủ động, 
tích cực cung cấp những 
thông tin về tiềm năng, thế 
mạnh, văn hóa, con người, 
danh lam thắng cảnh, thành 
tựu phát triển kinh tế - xã 
hội…của tỉnh đến các đoàn 
khách và báo chí nước ngoài. 
Năm hữu nghị Việt Nam – 
Nhật Bản 2013 có rất nhiều 
đoàn cán bộ cấp cao, hiệp hội 
và doanh nghiệp Nhật Bản 
đến thăm, làm việc và tìm 
hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, 

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GÓP PHẦN QUAN TRỌNG
QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH VĨNH PHÚC RA THẾ GIỚI

Đồng chí: Đỗ Thị Kim Dung
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc TTTT & DVĐN
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Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt 
hoạt động tuyên truyền kỷ 
niệm 40 năm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam 
– Nhật Bản (21/9/1973 – 
21/9/2013) thông qua pano, 
băng rôn chào mừng, tập 
san chuyên đề “Vĩnh Phúc 
– Tiềm năng thúc đẩy quan 
hệ Việt Nam – Nhật Bản” và 
video clip giới thiệu về Vĩnh 
Phúc bằng tiếng Anh, Nhật. 
Ngoài ra, những thông tin về 
quan hệ hợp tác hữu nghị với 
các địa phương nước ngoài 
(các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Chun-
gcheongbuk – Hàn Quốc…); 
các Đại sứ quán (Nhật Bản, 
Anh, Pháp, Italia, Nga,...); các 
tổ chức quốc tế, tổ chức phi 
chính phủ (JICA – Nhật Bản, 
KOTRA – Hàn Quốc, GRET 
– Pháp, PACT – Mỹ,…); các 
doanh nghiệp nước ngoài 
đóng trên địa bàn tỉnh luôn 
được cập nhật thường xuyên 
qua: website www.doin-
goaivinhphuc.gov.vn và Bản 
tin đối ngoại của Sở.

Hơn nữa, các hình thức 
tuyên truyền đối ngoại cũng 
ngày càng đa dạng, phong 
phú hơn, Sở chủ động, tích 
cực chỉ đạo các đơn vị tham 
mưu với tỉnh triển khai các 
hoạt động quảng bá giới 
thiệu hình ảnh, văn hóa, môi 
trường đầu tư kinh doanh 
của tỉnh thông qua việc 
tham gia Triển lãm xúc tiến 
du lịch và Hội chợ các tỉnh 
đồng bằng sông Hồng trong 
khuôn khổ Tuần Văn hóa – 
Du lịch 2013. Bên cạnh việc 
phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan truyền thông của 
Trung ương và địa phương: 
website Đảng Cộng sản, 
Thông tấn xã Việt Nam, Báo 
Thế giới và Việt Nam, Báo 

Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, 
Cổng Thông tin điện tử Vĩnh 
Phúc… cập nhật, đưa tin về 
các hoạt động đối ngoại của 
tỉnh, Sở còn chú trọng tranh 
thủ báo chí nước ngoài để 
đưa thông tin về Vĩnh Phúc 
ra thế giới. Mới đây, tháng 
12/2013, Sở đã đón tiếp và 
hướng dẫn đoàn phóng 
viên của Đài truyền hình 
BS Nihon - Nhật Bản và Đài 
truyền hình KBS - Hàn Quốc 
vào Vĩnh Phúc quay phóng 
sự phỏng vấn lãnh đạo tỉnh 
và giới thiệu về tiềm năng, 
thế mạnh, nét đẹp văn hóa 
truyền thống, danh lam 
thắng cảnh của Vĩnh Phúc 
để đăng tải trên sóng truyền 
hình nước bạn. 

Bước sang giai đoạn 
phát triển mới của của tỉnh 
khi mà mục tiêu chiến lược 
phấn đấu đến năm 2015 
cơ bản trở thành tỉnh công 
nghiệp; trở thành tỉnh công 
nghiệp hiện đại vào năm 
2020 và trở thành thành phố 

Vĩnh Phúc vào những năm 20 
của thế kỷ XXI không còn xa 
nữa, công tác đối ngoại nói 
chung cũng như công tác 
thông tin đối ngoại nói riêng 
có vai trò rất quan trọng. Với 
tinh thần chủ động, sáng 
tạo và phương châm “chính 
xác, kịp thời, sinh động, phù 
hợp với từng đối tượng”, 
trong năm 2014, Sở Ngoại 
vụ sẽ tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền đối 
ngoại qua các kênh thông 
tin trong và ngoài nước 
nhằm phản ánh kịp thời 
chủ trương, chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội và chính 
sách đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước, những thành tựu 
phát triển kinh tế, văn hoá, 
xã hội và hội nhập quốc tế 
của Việt Nam và của Vĩnh 
Phúc, thu hút sự quan tâm 
và gây ấn tượng tốt đẹp với 
bạn bè quốc tế về một Vĩnh 
Phúc hoà bình, ổn định, đổi 
mới, phát triển năng động, là 
điểm đến an toàn và tin cậy 
của các nhà đầu tư, du lịch ./.  

Các loại hình ấn phẩm thông tin đối ngoại được trưng bày tại gian hàng
triển lãm xúc tiến du lịch và hội chợ các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng - 

Hải Phòng năm 2013 tại Vĩnh Phúc
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Phóng viên (PV): Chào anh 
Tâm. Cảm ơn anh đã dành 
thời gian tham gia buổi phỏng 
vấn trực tuyến với phóng viên 
Bản tin đối ngoại tỉnh Vĩnh 
Phúc. Xin anh giới thiệu đôi 
nét về bản thân mình?

Nguyễn Đức Tâm: Chào bạn. 
Tôi rất vui và xúc động khi 
nhận được lời mời phỏng 
vấn của Quý báo. Tôi tự hào 
vì được sinh ra và lớn lên ở 
quê hương Vĩnh Phúc giàu 
truyền thống nhưng cũng 
rất hiện đại, văn minh. Sau 
khi tốt nghiệp đại học, tháng 
7/2010, tôi tìm kiếm cho 
mình một cơ hội làm việc tại 
một trong những nền kinh 
tế lớn nhất thế giới. Hiện tôi 
đang sống và làm việc tại 
Kushiro, tỉnh Hokkaido, Nhật 
Bản.

PV: Được biết Kushiro là 
thành phố cảng, anh có thể 
giới thiệu một chút về thành 
phố này không?

Nguyễn Đức Tâm: Vâng, 
Kushiro là một thành phố 
cảng xinh đẹp của tỉnh Hok-
kaido -  một trong những 
quần đảo lớn nhất Nhật 
Bản. Thành phố có dân số 
khoảng 200 nghìn người, 

đứng thứ 3 về dân số tại 
Hokkaido. Nền kinh tế của 
thành phố này phụ thuộc 
chủ yếu vào ngư nghiệp, chế 
tạo giấy và khai thác than. 
Đây là 3 ngành công nghiệp 
chính của thành phố. Thành 
phố Kushiro còn được biết 
đến bởi cây cầu Nusamai – 
một trong ba cây cầu có thể 
ngắm cảnh hoàng hôn đẹp 
nhất trên thế giới.

PV: Tại nơi anh sinh sống có 
người Việt không? Số lượng 
khoảng bao nhiêu người?

Nguyễn Đức Tâm: Quanh 

khu vực tôi ở chỉ có khoảng 
10 người Việt. Tại công ty tôi 
có gần 30 người Việt trong 
đó có 8 người làm việc trực 
tiếp và khoảng 20 người là kĩ 
sư được cử sang học tập.

PV: Công việc của anh tại 
thành phố cảng xinh đẹp này 
là gì? 

Nguyễn Đức Tâm: Hiện tại 
tôi đang làm việc tại Công 
ty cổ phần than Kushiro. 
Lĩnh vực chủ yếu của công 
ty gồm khai thác, buôn bán 
than đá, đào tạo và chuyển 
giao kĩ thuật cho kĩ sư nước 

NỖI LÒNG NGƯỜI CON VĨNH PHÚC 
XA QUÊ KHI XUÂN ĐANG VỀ

“Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đang đến gần, đã 5 
năm rồi không được tận hưởng không khí Tết thực sự 
bên gia đình, lòng tôi lúc nào cũng canh cánh một nỗi 
niềm với con trai của tôi” - Anh Nguyễn Đức Tâm, Việt 
kiều người Vĩnh Phúc đang sinh sống tại thành phố 
Kushiro, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) trải lòng.

Anh Nguyễn Đức Tâm và con trai tham gia Lễ hội biển 
tại thành phố Kushiro - Nhật Bản
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ngoài trong đó có Việt Nam 
và Trung Quốc. Công việc 
của tôi là phiên dịch tại công 
ty, hỗ trợ các kĩ sư Việt Nam 
trong thời gian học tập tu 
nghiệp tại công ty.

PV: Được biết anh đã ra 
nước ngoài làm việc 5 năm - 
một khoảng thời gian tương 
đối dài. Vậy anh đã về thăm 
gia đình, bạn bè tại Việt Nam 
chưa? Mỗi lần về cảm giác 
trong anh như thế nào? 

Nguyễn Đức Tâm: Vâng. Tôi 
đã sang Nhật được 5 năm 
rồi và trong thời gian đó tôi 
đã về Việt Nam 3 lần. Sau khi 
sang được một năm thì tôi về 
Việt Nam, cảm giác lần đầu 
tiên đi xa và lâu như thế được 
về gặp người thân tôi rất xúc 
động và thực sự là nghẹn 
ngào, hạnh phúc và nhất là 
lần đó tôi về để kết hôn với 
người bạn gái lâu năm của 
mình. Sau đó tôi cùng vợ 
tôi sang Nhật, hai lần sau 
tôi về Việt Nam thì có khác 
biệt hơn, hạnh phúc hơn vì 
vợ chồng tôi đi cùng một 
thành viên mới về thăm ông 
bà, bố mẹ, họ hàng hai bên. 
Tuy nhiên chúng tôi cũng 
rất lo lắng vì sợ bé không 
quen khí hậu và cuộc sống 
ở nhà nhưng trộm vía cháu 
rất ngoan và khỏe mạnh. 
Đặc biệt, năm 2011 khi tôi về 
thăm gia đình, kỳ nghỉ của 
tôi kéo dài hơn vì ở Nhật Bản 
xảy ra động đất, sóng thần 
nên chúng tôi không quay 
trở lại ngay được. Cảm giác 
mỗi lần về nơi chôn rau cắt 
rốn khác nhau nhưng đều 
chung niềm vui khi được 
gặp lại người thân, bạn bè 
và thấy mọi người đều khỏe 

mạnh và hạnh phúc.

PV: Năm mới 2014 vừa đến, 
xin anh cho biết người dân 
Nhật Bản đón Giáng sinh và 
Năm mới thế nào?

Nguyễn Đức Tâm: Giáng 
sinh tại Nhật mọi người 
không tập trung đi ra ngoài 
đường nhiều như Việt Nam, 
chủ yếu là tập trung tại các 
trung tâm mua sắm. Cuộc 
sống của người dân thì cũng 
không khác nhiều cuộc sống 
thường ngày. Thực sự tôi 
thấy không khí không thể 
bằng Tết nguyên đán ở Việt 
Nam.

PV: Từ khi sang Nhật, anh đã 
về Việt Nam đón Tết âm lịch 
lần nào chưa? Người Nhật 
không đón Tết âm lịch, vậy gia 
đình anh đã đón Tết như thế 
nào khi không về Việt Nam?

Nguyễn Đức Tâm: Rất buồn 
là mặc dù đã về Việt Nam 
3 lần nhưng 5 năm qua gia 
đình tôi đều đón Tết Nguyên 
đán ở Nhật vì Nhật Bản chỉ 
đón Giáng sinh và Tết dương 
lịch như phần lớn các nước 
trên thế giới và vào dịp Tết 
Nguyên đán, chúng tôi vẫn 
phải đi làm bình thường. 
Nhưng đã là người Việt Nam 
thì dù ở đâu chúng tôi vẫn 
luôn cố gắng giữ gìn truyền 
thống quý báu của dân tộc 
ta. Khi còn độc thân thì tôi 
cùng các đồng nghiệp người 
Việt Nam tự tổ chức Tết với 
nhau, dù có chút tủi thân 
nhưng vẫn may mắn vì còn 
có người chia sẻ cùng mình. 
Khi có gia đình riêng, tôi 
cảm thấy ấm áp hơn khi Tết  
đến. Dù vẫn phải đi làm bình 
thường và không có nhiều 

thời gian nhưng chúng tôi 
- những người con xa quê, 
vẫn cố gắng thu xếp thời 
gian để làm cái Tết đầy đủ 
và ý nghĩa. Mọi người cùng 
làm bánh chưng, mứt Tết... 
Vào đêm giao thừa thì mọi 
người tập trung lại cùng ăn 
tất niên.

PV: Tết Nguyên đán 2014 
đang đến gần, anh có mong 
ước gì trong những ngày này?

Nguyễn Đức Tâm: Năm nay 
lại một năm nữa tôi đón Tết 
xa quê. Vì ở xa, không được 
quây quần bên gia đình nên 
tôi mong ông bà, bố mẹ, anh 
chị, bạn bè ở Việt Nam đều 
mạnh khỏe, gặp nhiều may 
mắn. Tết Nguyên đán Giáp 
Ngọ 2014 đang đến gần, đã 
5 năm rồi không được tận 
hưởng không khí Tết thực 
sự bên gia đình, lòng tôi lúc 
nào cũng canh cánh một nỗi 
niềm với con trai của tôi. Thật 
thiệt thòi cho cháu không 
được sống trong không khí 
Tết thực sự của quê hương.

PV: Anh có lời chúc nào gửi về 
gia đình và quê hương không?

Nguyễn Đức Tâm: Là một 
người con sinh ra và lớn lên 
tại Vĩnh phúc, chứng kiến sự 
thay đổi từng ngày của quê 
hương, tôi chúc gia đình, 
bạn bè tại quê hương mình 
sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh 
phúc, may mắn trong cuộc 
sống. Chúc cho quê hương 
sẽ ngày càng phát triển và 
phồn vinh./.

Thực hiện: Ngọc Vân 
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“CHÚNG TÔI MUỐN GÓP PHẦN GIÚP 
VĨNH PHÚC PHÁT TRIỂN HƠN”

Phóng viên: Xin chào ông 
Murai Hideo. Được biết Prec 
là một trong những doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SME) có 
tiếng ở Nhật Bản, vậy ông có 
thể giới thiệu một vài thông 
tin về Prec cũng như công ty 
Prec Việt Nam?

Ông Murai Hideo: Prec được 
thành lập từ năm 1930 có 
trụ sở tại Shinmachi Omeshi, 
thuộc thủ đô Tokyo của 
Nhật Bản. Công ty chúng tôi 
chuyên sản xuất linh kiện cơ 
khí chính xác, linh kiện máy 
ảnh, đồng hồ, xe máy... 

Chúng tôi đầu tư vào Việt 
Nam từ năm 2007 nhưng 
phải đến năm 2009 mới 
chính thức thành lập tại Vĩnh 
Phúc.

Phóng viên: Xin ông cho biết 
kết quả hoạt động của công 
ty Prec VN từ khi thành lập 
đến nay? (sử dụng lao động 
địa phương, doanh thu, đóng 
góp vào ngân sách tỉnh)

Ông Murai Hideo: Từ năm 
2009 đến nay hoạt động của 
công ty tương đối ổn định. 
Chúng tôi sử dụng 90% lao 
động người Vĩnh Phúc, 10% 
lao động từ các địa phương 
khác như Việt Trì, Phú Thọ. 
Về doanh thu, trung bình 
doanh thu mỗi năm của 
công ty Prec Việt Nam là 1 

triệu USD. Hiện nay, chúng 
tôi chưa đóng góp trực tiếp 
vào ngân sách của tỉnh mà 
chủ yếu là đóng góp về bên 
thuế.

Phóng viên: Việc sử dụng 
90% lao động của địa phương 
thực sự đã góp phần vào việc 
giải quyết việc làm cho người 
dân Vĩnh Phúc. Ông có đánh 
giá thế nào về trình độ, năng 
lực của lao động Vĩnh Phúc?

Ông Murai Hideo: Mặc dù 
đã đầu tư tại Việt Nam từ 
năm 2007 nhưng trước đây 
mỗi năm tôi chỉ sang Việt 
Nam để giám sát, điều hành 
công việc một vài lần. Chỉ từ 

tháng 4/2013 tôi mới sống 
tại Việt Nam nhưng thực 
sự tôi đánh giá cao trình 
độ, năng lực của người Việt 
Nam, đặc biệt là lao động 
Vĩnh Phúc. Họ rất chăm chỉ 
và thông minh nhất là người 
phụ nữ Việt Nam. Đa số nhân 
viên của công ty tôi đều gắn 
bó và làm việc tại Prec Việt 
Nam từ những ngày đầu 
thành lập. Bản thân tôi thực 
sự trân trọng và đánh giá 
cao điều này. Ban đầu họ 
làm việc theo phong cách 
chưa thực sự chuyên nghiệp 
nhưng chỉ trong một khoảng 
thời gian chúng tôi đã giúp 
đỡ họ thay đổi phong cách 

Vừa qua, phóng viên Bản tin đối ngoại đã có cuộc 
phỏng vấn ông Murai Hideo - Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH Prec Việt Nam. 

Ông Murai Hideo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Prec Việt Nam
tại KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
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làm việc, có thể nói là hoàn 
toàn đã chuyên nghiệp và 
năng động.

Phóng viên: Đã hoạt động 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
được 5 năm, xin ông cho biết 
ý kiến của mình về môi trường 
đầu tư, chính sách đầu tư của 
tỉnh dành cho các doanh 
nghiệp FDI nói chung và Prec 
Việt Nam nói riêng?

Ông Murai Hideo: Nhìn 
chung các chính sách đầu 
tư và môi trường đầu tư 
của tỉnh Vĩnh Phúc dành 
cho các doanh nghiệp FDI 
là tương đối tốt. Đặc biệt 
công tác thông tin đến 
doanh nghiệp (các văn bản) 
từ phía địa phương sau khi 
doanh nghiệp đến hoạt 
động hết sức nhanh chóng 
và kịp thời mặc dù chỉ được 
thông báo bằng tiếng Việt 
(cười). Nhưng đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 
như chúng tôi khi muốn tìm 
hiểu về thị trường thì chủ 
yếu chỉ nhận được thông tin 
từ JETRO và Ban Xúc tiến đầu 
tư vì theo chúng tôi thấy Việt 
Nam thường chú trọng môi 
trường đầu tư cho các doanh 
nghiệp lớn hơn là các SME. 
Bên cạnh đó, chính sách giữa 
các tỉnh, thành phố dường 
như chưa có sự thống nhất. 
Đặc biệt, điều làm tôi thấy 
băn khoăn nhất là có quá 
nhiều đoàn kiểm tra của các 
cơ quan chức năng đến làm 
việc trong một năm. Điều 
này ảnh hưởng không nhỏ 
đến hoạt động sản xuất của 
các công ty. Họ đến làm việc 
nhiều lần và khi phát hiện ra 
các lỗi sai thì không thông 
báo luôn với doanh nghiệp 
mà mỗi lần chỉ nói một lỗi. 
Như vậy là thiếu tính bao 

quát.

Phóng viên: Vâng, vậy ông 
có kiến nghị, đề xuất gì với 
tỉnh Vĩnh Phúc không?

Ông Murai Hideo: Thứ nhất, 
tôi rất mong phía tỉnh có thể 
giảm bớt các đoàn kiểm tra 
đến doanh nghiệp và khi 
phát hiện lỗi thì thông báo 
ngay và đầy đủ cho phía 
doanh nghiệp và tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp sửa 
sai thay vì trách phạt ngay 
lần đầu tiên vi phạm. Công 
ty Prec cũng như các công ty 
FDI khác khi đến đầu tư tại 
Việt Nam đều tuân thủ theo 
pháp luật Việt Nam và thực 
tế thì không có gì là hoàn 
hảo nên tôi thực sự mong 
muốn các cơ quan chức 
năng tạo điều kiện hơn để 
các doanh nghiệp FDI sản 
xuất kinh doanh đạt hiệu 
quả tốt hơn nữa.

Thứ hai, tôi thấy phần lớn các 
Khu công nghiệp chưa được 
phân chia theo lĩnh vực sản 
xuất. Điều này sẽ gây khó 
khăn cho các doanh nghiệp 
nước ngoài khi muốn tìm 
hiểu đầu tư.

Chúng tôi thực sự mong 
muốn góp phần giúp Vĩnh 
Phúc phát triển hơn vì vậy 
rất hy vọng phía tỉnh Vĩnh 
Phúc sẽ tạo điều kiện hơn 
nữa cho các SME hoạt động.

Phóng viên: Được biết đất 
nước Nhật Bản không đón 
Tết âm lịch như Việt Nam mà 
đón Giáng sinh, Tết dương 
lịch như phần lớn các nước 
trên thế giới. Vậy vừa rồi công 
ty Prec Việt Nam và bản thân 
ông đã chào đón Giáng sinh 
và năm mới như thế nào? 

Ông Murai Hideo: Vâng 

đúng như vậy. Đất nước tôi 
không đón Tết âm lịch như 
các bạn. Dịp năm mới 2014 
tôi đã trở về Nhật Bản và 
cùng gia đình đón Tết, đi 
đền đầu năm - một phong 
tục truyền thống của Nhật 
Bản và hình như phong tục 
này cũng giống như các bạn 
dịp Tết âm lịch. Nhân viên 
công ty tôi cũng đã được 
nghỉ nhân dịp này.

Phóng viên: Tết Nguyên đán 
của Việt Nam đang đến gần, 
ông có kế hoạch gì cho những 
ngày này không ạ?

Ông Murai Hideo: Có thể 
dịp Tết truyền thống sắp 
tới của các bạn tôi sẽ ở Việt 
Nam và đi thăm hỏi các công 
ty của Nhật Bản ở Việt Nam 
nhưng tôi vẫn phải làm việc 
bình thường vì công ty mẹ 
ở Nhật Bản vẫn hoạt động. 
Tuy nhiên, nhân viên công 
ty Prec Việt Nam sẽ vẫn được 
nghỉ Tết theo đúng chế độ 
và phúc lợi quy định của 
Nhà nước Việt Nam. Nhân 
dịp này, tôi cũng xin gửi lời 
chúc tốt đẹp, lời cảm ơn đến 
sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh 
đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các 
cơ quan chuyên môn trong 
suốt thời gian qua. Chúc quý 
vị một năm mới tràn đầy 
niềm vui, hạnh phúc và may 
mắn!

Phóng viên: Xin cảm ơn ông 
đã tham gia cuộc phỏng vấn. 
Chúc công ty Prec trên toàn 
thế giới ngày càng phát triển 
và thịnh vượng. Xin chúc ông 
và gia đình mạnh khỏe, hạnh 
phúc!

Thực hiện: 

Ngọc Vân, Nguyễn Thơm
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Năm mới là dịp mọi người cùng quây 
quần bên nhau, là dịp để mọi người 
trong gia đình tụ họp. Ở mỗi nước 

trên thế giới lại có phong tục đón tết khác nhau, 
đó cũng chính là sự thể hiện nét độc đáo trong 
văn hóa của các nước. Dưới đây là những phong 
tục đón năm mới của một số nước trên thế giới.

Anh
Ở Anh, mọi người cùng tụ tập ở quảng 

trường Trafalgar và Piccadilly Circus để nghe 
tiếng chuông của Tháp đồng hồ Big Ben ở Luân 
Đôn thông báo thời khắc chuyển giao giữa năm 
cũ và năm mới đã tới. Mọi người cùng nắm tay 
nhau để hát bài Auld Lang Syne (là một bài thơ 
Scotland viết bởi Robert Burns năm 1788 và 
được phổ nhạc thành một ca khúc cổ truyền). 
Ở Anh, phong tục xông nhà là rất quan trọng. 
Người ta cho rằng, xông nhà sẽ mang lại may 

mắn cho gia chủ, bởi vậy những người xông 
nhà phải là đàn ông trẻ, khỏe mạnh và ưa nhìn. 
Người xông nhà phải có mái tóc đen và mang 
theo một ít than, tiền, bánh mì và muối bởi đó là 
biểu tượng của sự giàu có. Vào năm mới, trẻ em 
ở Anh thường dậy sớm và đi tới nhà của những 
người hàng xóm xung quanh và hát những bài 
hát chúc mừng. Chúng sẽ được cho tiền, bánh 
nướng nhân thịt băm, táo …

Mỹ
Ở Mỹ, những bữa tiệc khiêu vũ được tổ chức 

vào đêm Giao thừa để đón chào một năm mới. 
Vào giữa đêm giao thừa, người dân sẽ ôm hôn 
nhau hoặc bóp còi ô tô. Món ăn Hoppin’ John 
(gồm đậu đen và gạo) cùng các món bánh và sâm 
panh sẽ được thưởng thức trong năm mới. Ở Mỹ, 

người ta cho rằng đậu đen sẽ mang lại may mắn. 
Họ cũng tụ tập từ rất sớm ở quảng trường Thời 
đại - Thành phố New York và chờ đợi khoảnh 
khắc quả cầu pha lê được thả xuống. Đó cũng là 
lúc họ nói “Chúc mừng năm mới”.

Các nước Nam Mỹ
Vào dịp năm mới, ở Ecuador lễ hội Ano 

Viejo sẽ được tổ chức bằng cách tạo ra những 
hình nộm bằng giấy giống người thật. Hình nộm 
bù nhìn được mặc quần áo và được nhồi bằng 
giấy báo cũ và pháo. Những bù nhìn này là đại 
diện cho những việc đã xảy ra trong năm cũ. 
Vào lúc nửa đêm, các gia đình sẽ châm lửa để 
đốt những hình nộm này. Khi hình nộm bắt đầu 
cháy, pháo cũng sẽ bắt đầu nổ như để chào đón 
năm mới với nhiều niềm vui, may mắn và tạm 
biệt năm cũ. 

Ở Brazil, đậu lăng được cho là biểu tượng 
của sự giàu có vì vậy vào đầu năm mới, người 
dân Brazil thường ăn súp đậu lăng. Vào đêm 
giao thừa, các nữ tu tôn giáo Vô-đu thường mặc 
những chiếc áo choàng trắng trong buổi lễ Nữ 
thần Nước Yemanja. Một chiếc thuyền chất đầy 

Phong tục đón năm mới ở 
các nước trên thế giới

Đồng hồ Big Ben ở Anh

Đám đông tham gia sự kiện đếm ngược tại quảng trường 
Thời Đại, New York
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hoa, nến và đồ trang sức sẽ được thả từ bãi biển 
nổi tiếng Ipenama ở Rio de Janeiro của Brazil.

Thái Lan
Năm mới ở Thái Lan được gọi là Songkran, 

kéo dài trong ba ngày từ ngày 13 tới ngày 15/4. 
Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng 
với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào 
người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. Trong 
thời gian diễn ra lễ hội, nhiều cuộc diễu hành, 
thi sắc đẹp được tổ chức. Ngoài ra, người ta còn 
nấu các món ăn truyền thống và mặc các trang 
phục nhiều màu sắc. Ở Thái Lan, vào năm mới, 
mọi người thường té nước nhau với hy vọng 
năm tới sẽ có nhiều mưa, mang lại mùa màng 
tốt tươi.

Nhật Bản
Ở Nhật, Tết được gọi là Oshogatsu, đây là 

thời điểm quan trọng để mọi thành viên trong 
gia đình quây quần, tụ họp bên nhau. Vào dịp 
Tết, các cửa hàng, nhà máy, văn phòng đều được 
nghỉ. Người Nhật đón năm mới vào ngày 1/1 và 
kéo dài trong hai tuần. Để xua đuổi ma quỷ, họ 
treo một sợi dây thừng rơm trước cửa nhà và 
cũng để mang lại may mắn và hạnh phúc.

Vào đúng 0h00 đêm giao thừa, khắp các 
chùa trên đất nước Nhật Bản sẽ đánh 108 hồi 
chuông với ý nghĩa xua đuổi 108 con quỷ sứ. 
Thời khắc giao thừa, trong tiếng chuông ngân 
vang, sau khi những lời chúc mừng năm mới tới 
mọi người xung quanh, tất cả sẽ quây quần bên 
nhau cùng thưởng thức rượu sake và các món 
ăn truyền thống. 

Phong tục đi chùa đầu năm cầu may mắn, 
tốt lành cho năm mới của người Nhật được 
gọi là hatsumode. Trước khi đi lễ người Nhật 

thường phải rửa tay và súc miệng sạch sẽ. Người 
Nhật thường bỏ tiền ra để rút quẻ hoặc mua 
một mũi tên thần nhằm cầu mong được thần 
Phật phù hộ độ trì một năm mới bình an, phát 
đạt. Ở Nhật, có một phong tục được du nhập từ 
nước ngoài vào đó là tặng thiệp năm mới. Vào 
cuối năm, người Nhật Bản thường chuẩn bị các 
tấm thiệp ghi lời cảm ơn và lời chúc trang trọng 
nhất nhân dịp năm mới tới những người quen 
biết. Bưu thiếp sẽ được chuyển tới tay người 
nhận vào đúng ngày mồng một.

Nga
Năm mới ở Nga bắt đầu vào ngày mùng 

1/1 dựa vào lịch Gregorian, nhưng đầu năm 
mới lại là vào tháng Chín. Tuy nhiên, vào năm 
1699, Nga hoàng Peter đã thay đổi sau khi tính 
từ ngày sinh của Chúa Giê-su, kể từ đó, năm 
mới được coi là ngày lễ.

Lễ đón năm mới ở Nga theo truyền thống 
thường được tổ chức ở điện Kremli. Hơn 50 

nghìn người sẽ tập trung ở đây và vé được bán 
ra cách đó hàng tuần trước khi lễ đón năm mới 
diễn ra. Ở Nga, vào dịp năm mới, nhà nào cũng 
có một cây lớn, được trang hoàng lộng lẫy, đẹp 
mắt. Cây gỗ này được gọi là ‘Novogodnaya Yol-
ka’. Người Nga tin rằng, cây gỗ càng đẹp, càng 
bắt mắt thì niềm vui, may mắn đến với họ trong 
năm mới càng nhiều, trên đỉnh cây có hình ngôi 
sao sáng. Từ tháng 12, những ngôi nhà được 
trang trí với những cây linh sam và được giữ tới 
tận ngày 14/1.

Lễ hội đón năm mới được chuẩn bị từ giữa 
tháng 12, những con phố được trang hoàng lộng 

Pháo hoa sáng rực rỡ trên bầu trời dọc theo bãi biễn Co-
pacabana, ở Rio de Janeiro, Brazil

Pháo hoa rực rỡ trên nhà thờ St. Basil khi nước Nga đón 
chào năm mới tại quảng trường Đỏ ở Moscow
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lẫy với đồ chơi, cờ, áp phích, vòng hoa 
và đèn. Ở Nga, các bậc cha mẹ rất chú 
trọng đến việc tặng quà cho con cái 
nhân dịp năm mới. Trẻ em Nga cũng 
rất thích nhận được quà từ ông già 
Tuyết và bà chúa Tuyết trong dịp năm 
mới đến. Một trong những phong tục 
truyền thống của người Nga là viết điều 
ước vào đêm giao thừa. Người Nga cho 
rằng, những điều ước khi được viết vào 
thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và 
năm mới thì điều ước ấy sẽ được thực 
hiện. Họ chờ đến đúng 12 giờ, viết điều 
ước lên giấy và đốt trên những ngọn 
nến. Sau đó, tro của tờ giấy ấy được 
trộn vào rượu sâm panh và người viết 
điều ước sẽ uống.

Philippin
Gia đình người Philippin tin 

rằng, những vật hình tròn sẽ mang lại 
may mắn và thịnh vượng trong năm 
mới. Họ xếp lên bàn những loại trái 
cây hình tròn và ăn đúng 12 loại quả 
ấy vào lúc 12h đêm, thời khắc chuyển 
giao giữa năm cũ và năm mới. Theo 
truyền thống, người Phillipin tin rằng, 
năm mới được bắt đầu với chiếc ví 
chứa đầy tiền sẽ mang lại thịnh vượng 
cho cả năm ấy. Năm mới ở Philippin 
diễn ra từ ngày 30/12 dương lịch cũng 
chính là dịp lễ kỷ niệm ngày Philippin 
Jose Lisarơ - nhà thơ yêu nước, người 
anh hùng dân tộc khởi xướng phong 
trào độc lập, vì thế ngày nay người ta 
còn gọi là “ngày anh hùng”. Vào những 
ngày lễ hội đón năm mới, mọi ngả 
đường lầu hoa dựng lên như nấm, quần 
chúng khắp nơi đi diễu hành múa hát 
dọc theo đường phố, khua chiêng gõ 
trống ầm trời. Hoạt động này kéo dài 
đến ngày 7/1. Sau đó ngày 9/1 người 
dân Philippin lại tiếp tục Tết đón thần 
Narareno.

(Theo vannghequandoi.com.vn)

Trong Lễ tân ngoại giao, việc chuẩn bị thực 
đơn là một trong những khâu quan trọng 
nhất khi tiếp đón các đoàn khách quốc tế. 

Ở châu Âu, thực đơn xuất hiện có từ gốc tiếng 
Pháp là menu (từ tiếng Latinh minutus). Đến thế kỷ 
17 nó mới được dùng để chỉ thứ tự các món dọn ra 
trong một bữa ăn, trước hết là để cho đầu bếp theo 
thứ tự mà nấu hay để bếp trưởng ra hiệu dọn lên, chứ 
không phải dùng cho thực khách. Vì thời đó các nhà 
hàng bình dân chỉ nấu một hai món chứ không có 
nhiều. Sang thế kỷ 18 mới xuất hiện những nhà hàng 
phục vụ khách suốt ngày với nhiều món khác nhau, 
có khi cùng một món thịt hầm nhưng có nhiều loại 
nên nhà hàng phải viết lên bảng cho khách ăn chọn. 
Tờ thực đơn viết lên giấy cho khách hàng xem xuất 
hiện lần đầu ở Nga trong thế kỷ 19, nên được gọi là 
“dọn ăn theo kiểu Nga”. 

Thông thường người ta đưa thực đơn khác nhau 
cho quý bà và quý ông, trên thực đơn của các quý bà 
không ghi giá tiền mỗi món. Đi kèm thực đơn còn có 
danh mục các thứ rượu in riêng. Từ đây, thực đơn trở 
thành một thứ trang trí cho nhà hàng, được in trên 
giấy, giấy bìa, đóng thành tập. Ở Trung Quốc từ xưa 
người ta đã viết tên từng món ăn lên những tấm thẻ 
gỗ treo trên tường, khách chọn món nào thì rút thẻ 
đó ra, ngày nay một số nhà hàng đã quay trở lại cách 
thức này, tạo nên một nét độc đáo. 

Thực đơn đem lại một tiện ích cho người ăn, 
giúp cho khách biết trước để dành bụng cho những 
món mình sẽ ăn và có một cái nhìn tổng thể về bữa 
ăn. Thực đơn của các nhà hàng lớn ở phương Tây 
thường được lưu giữ vì đó là bằng chứng lịch sử ẩm 
thực của một đất nước. Có những thực đơn được các 
họa sĩ nổi tiếng trình bày đã trở thành một tác phẩm 
nghệ thuật. Thư viện Quốc gia Pháp đã lưu trữ một 
số thực đơn chọn lọc của các nhà hàng nổi tiếng như 
Ledoyen, Maxim’s, Café de Paris, Văn phòng Tổng 
thống nước Cộng hòa, hãng Air France… Ở Bỉ, thư 
viện Gourmandise có khoảng 3.000 thực đơn chủ yếu 
của các nhà hàng Bỉ. Ở Italy, thư viện L’Academia Ba-
rilla Gastronomic có gần 5.000 thực đơn lịch sử. Ở 

Tìm lại những thực đơn nổi 
tiếng trong lễ tân ngoại giao
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Mỹ, thư viện New York Public có những bộ sưu 
tập thực đơn quan trọng nhất do quý cô Frank 
E. Buttolph tặng, được bổ sung thêm hàng năm. 

Nhìn lại Việt Nam, thực đơn xưa có lẽ chỉ 
được ghi lại trong một cơ quan của Hoàng gia 
là Quang Lộc Tự, chịu trách nhiệm tổ chức các 
bữa đại yến của triều đình nhà Nguyễn, cỗ bàn 
tiếp các sứ thần hay ban yến cho các vị tân khoa 
đỗ tiến sĩ. Những bữa ăn đó được chia thành 
mấy loại như sau: Đại yến 161 món, Yến đặc biệt 
50 món, Ngọc yến 30 món, Cỗ chay loại một 25 
món, Cỗ chay loại hai 20 món. Những điều này 
được chép trong sách Khâm định Đại Nam Hội 
điển sự lệ. Cuốn sách trên cũng cho biết để tiếp 
quốc khách (khách cấp Nhà nước), mâm cỗ yến 
hạng nhất có 50 bát và 16 đĩa. Còn khi đãi sứ 
nhà Thanh nửa đầu thế kỷ 19, thực đơn gồm 72 
món, qua tên các món ăn ta cũng có thể hình 
dung phần nào cách ăn uống trong cung đình 
triều Nguyễn. Đáng tiếc là trải qua gần một thế 
kỷ Pháp thuộc, việc ăn uống trong cung đình 
Huế đã biến đổi khá nhiều, cho đến nay chỉ còn 
lại trong ký ức những người cao tuổi chứ trên 
thực tế không ai còn nhớ cách nấu những món 
ăn xưa.

Những bữa tiệc có hàng chục món như đã 
liệt kê trong sách xưa cho ta thấy cách ăn vương 
giả Việt Nam, có phần nào giống cách ăn của 
người Trung Quốc, nghĩa là nấu rất nhiều món, 
khi dọn lên dùng bát đĩa nhỏ, dọn mỗi thứ một ít 
và bày lên gần như cùng một lúc để người ăn tự 
chọn, khác với lối ăn của phương Tây. Dọn tiệc 
kiểu này, đến những năm 1950, 1960 ở Trung 
Quốc, những bữa tiệc chiêu đãi không chỉ cấp 
Nhà nước, mà cả những bữa tiệc địa phương 
vẫn còn thấy. 

Khi đến tham quan Château de la Loire, 
một trong những lâu đài xưa của Hoàng gia 
nước Pháp, du khách thường được nghe giới 
thiệu một trong những thực đơn đãi khách của 
Hoàng gia Pháp. Đến thăm cung điện Versailles 
cũng vậy. Tại sao chúng ta không thể làm như 
vậy khi đưa khách tham quan Hoàng cung Huế? 
Sau đây là 3 thực đơn lịch sử của 3 nước để 
chúng ta cùng tham khảo. 

Trước hết là bữa tiệc do Tổng thống Pháp 
Vincent Auriol chiêu đãi Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và các thành viên trong đoàn đại biểu Việt Nam 
dự Hội nghị Fontainebleau năm 1946. May mắn 
một nhà sưu tập người Pháp còn giữ được bản 
thực đơn in của bữa tiệc này, trong thực đơn có 
những món mang tên gọi riêng, ta không thể 
biết chúng được chế biến ra sao cũng như thành 
phần đầy đủ của chúng (tên món ăn được tạm 
dịch theo tên nguyên liệu chế biến)

1. Suprême de Turbotin Royal (Cá bơn sao 
sốt kem) 

2. Jambon en Croute Cendrillon (Dăm 
bông và pho mát dê) 

3. Velouté d’Epinards (Rau chân vịt) 
4. Pommes Chateau (Khoai tây) 
5. Coeur de Laitue Mimosa (Sa lát) 
6. Fromages (Pho mát) 
7. Bombe Arlequin (Bánh chocolate) 
8. Mignardises (Bánh ngọt) 
Ta từng nghe nói bữa tiệc do chính quyền 

tỉnh Quảng Đông tiếp Nguyên soái Vorosi-
lov mà người Trung Quốc gọi thân mật là Võ 
Lão (vào giai đoạn hai nước chưa bùng nổ mâu 
thuẫn), đã mời ăn món “long hổ đấu”, nghĩa là 
thịt rắn nấu với thịt mèo. Sau bữa ăn đó Võ Lão 
bị rối loạn tiêu hóa, từ đấy người Trung Quốc 
mới hạn chế mời khách phương Tây những món 
ăn đặc biệt của Trung Quốc mà họ chưa quen. 

Đến bữa tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Mao 
Trạch Đông tiếp Tổng thống Mỹ Nixon ngày 
25/2/1972, trong cuộc gặp nổi tiếng đánh dấu 
sự bắt tay giữa hai cường quốc sau nhiều thập 
kỷ gián đoạn, ta thấy người Trung Quốc đã dọn 
một bữa tiệc lấy thịt vịt làm món chính. 

1. Khai vị 
2. Vịt tứ bảo 
3. Lòng gan chim rán 
4. Nấm và Giá 
5. Súp xương vịt 
6. Cháo hạt sen ngọt 
7. Hoa quả 
Đồ uống gồm: rượu Mao Đài, rượu vang 

đỏ, bia Thanh Đảo, nước cam, nước khoáng, đá, 
nước sôđa, nước lọc. 

Đến lượt Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm 
Đào sang Mỹ gần đây, buổi chiêu đãi ngày 
19/1/2011 có thực đơn như sau: 

1. D’Anjou Pear Salaad with Farmstead 
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Goat Cheese (Sa lát lê với pho 
mát dê trang trại) 

2. Fennel, Black Walnuts 
and White Balsamic (Thì là, hạt 
óc chó đen và dấm balsamic 
trắng) 

3. Poached Maine Lobster 
(Tôm hùm xứ Maine hấp) 

4. Orange Glazed Carrots 
and Black Trumpet Mushrooms 
(Cam bào, cà rốt và nấm đùi gà 
đen) 

5. Rượu vang Dumol Char-
donnay “Rusian River” 2008 

6. Lemon Sorbet (Kem 
chanh) 

7. Dry Aged Rib Eye with 
Buttermilk Crips Onions (Thịt 
thăn bò với hành chiên bơ giòn)

8. Double Stuffed Potatoes 
and Creamed Spinach (Khoai 
tây muối nhồi thịt dọi muối cùng 
pho mát và rau chân vịt sốt kem) 

9. Rượu vang Quilceda 
Creek Cabernet “Columbia Val-
ley” 2005 

10. Old Fashioned Apple Pie 
with Vanila Ice Cream (Bánh táo 
cổ truyền với kem vani) 

11. Rượu hoa quả Poet’s 
Leap Riesling “Botrytis” 2008 

Qua các thực đơn trên, ta 
thấy mỗi nước đều khá kỹ càng và 
tỉ mỉ trong việc chọn các món ăn 
nhằm làm hài lòng khách quốc tế 
nhưng vẫn mang đậm tính truyền 
thống và văn hóa của đất nước 
mình. Lựa chọn thực đơn ngoại 
giao sao cho phù hợp là một việc 
đòi hỏi người làm công tác lễ tân 
phải có tìm hiểu kỹ càng về khách 
mình sắp tiếp đón cũng như làm 
sao để khéo léo thể hiện được nét 
văn hóa bản địa./. 

T/h: Hồng Lê

I. 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 hoặc Ủy ban về người Việt Nam ở nước 
ngoài.

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

II. Thành phần hồ sơ:
1. Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam (Mẫu 

TP/QT-2013-TKXNLNGVN), kèm 02 ảnh 4x6;
2. Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 

hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
3. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người 
đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc 
tịch Việt Nam được xác định theo nguyên tắc huyết 
thống hoặc có cha hoặc mẹ, ông nội hoặc bà nội, ông 
ngoại hoặc bà ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam 
theo huyết thống;

- Giấy tờ có liên quan khác làm căn cứ để tham 
khảo gồm:

+ Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch do các 
chế độ cũ cấp trước ngày 30/4/1975 được nêu tại khoản 
2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-
BNG-BCA (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 
hoặc bản sao có chứng thực);

+ Giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam ở 
nước mà người yêu cầu đang cư trú, trong đó xác nhận 
người đó có gốc Việt Nam;

+ Giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, 
trong đó xác nhận người yêu cầu có gốc Việt Nam.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài cấp trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc 
tịch gốc Việt Nam (bản sao kèm theo bản chính để đối 
chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

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

Không.
IV. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
V. Lệ phí: Không

(Theo Hướng dẫn của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục 
hành chính)

Thu Hường (P. Lãnh sự)

CẤP GIẤY XÁC NHẬN 
NGƯỜI GỐC VIỆT NAM
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I.Đoàn vào:
Trong tháng 11&12, có 80 lượt khách 

nước ngoài vào làm việc tại tỉnh:
1. Ngày 01, 04, 05/11: Bà Alicia Tsitsika-

lis (Quốc tịch: Pháp) - Chuyên gia của Tổ chức 
GRET tại Paris đến tập huấn, thăm quan, trao 
đổi thông tin về hệ thống thu gom và xử lý rác 
thải hiện tại, cơ chế, chính sách hỗ trợ, định 
hướng, chiến lược của tỉnh về việc quản lý rác 
thải tại một số xã trên địa bàn tỉnh.

2. Ngày 04 - 05/11: Bà Yeap Siew Hong – 
Điều phối viên Tổ chức World Together (Quốc 
tịch: Singapore) đến thăm, dạy tiếng Anh cho 
các cháu học sinh cấp I và lớp 6 tại Trung tâm 
Hy vọng Lập Thạch.

3. Ngày 13/11: Ông Kwon Taek Myung 
– Giám đốc Ngân hàng KEB (Quốc tịch: Hàn 
Quốc) đến thăm, làm việc với Ban Giám hiệu và 
tặng quà cho học sinh CDP của trường Tiểu học 
Xuân Hòa, Lập Thạch.

4. Ngày 14, 15, 18, 19, 21, 26, 27, 28: Bà 
Kim Harim – Cán bộ của Tổ chức KFHI (Quốc 
tịch: Hàn Quốc) đến hoạt động tổ chức Chương 
trình “Ngày cảm ơn” viết thư và tặng quà cho 
các em trong Dự án CDP tại các trường TH, 
THCS,  THPT thuộc huyện Sông Lô, Lập Thạch, 
Tam Đảo, Vĩnh Tường, Tam Dương.

5. Ngày 15/11: Đoàn cán bộ Đoàn Tổng 

cục Thủy lợi Bangladesh gồm 12 người (Quốc 
tịch: Bangladesh) đến làm việc với Văn phòng 
Thường trực BCH phòng chống lụt bão tỉnh để 
trao đổi kinh nghiệm và thăm quan khu vực đê 
điều tỉnh (gần trạm bơm Đại Đình).

6. Ngày 18/11: Đoàn khách của Quỹ 
Clinton – Sáng kiến tiếp cận y tế (CHAI) gồm 
02 người (Quốc tịch: Mỹ) đến Hỗ trợ kỹ thuật 
trong chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Trung 
tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh.

7. Ngày 21-22/11: Bà Yeap Siew Hong – 
Điều phối viên Tổ chức World Together (Quốc 
tịch: Singapore) đến thăm, dạy tiếng Anh và tổ 
chức sinh nhật cho các em sinh trong tháng 11 
tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch.

8. Ngày 26-27/11: Bà Yeap Siew Hong – 
Điều phối viên Tổ chức World Together (Quốc 
tịch: Singapore) đến thăm, dạy tiếng Anh và giao 
tài trợ tháng 12/2013 tại Trung tâm Hy vọng Lập 
Thạch.

9. Ngày 02, 13, 14, 18, 19, 28/12: Bà Yeap 
Siew Hong – Điều phối viên Tổ chức World To-
gether (Quốc tịch: Singapore) đến thăm và thực 
hiện một số hoạt động tình nguyện tại Trung 
tâm Hy vọng Lập Thạch.

10.  Ngày 08/12: Đoàn phóng viên gồm 03 
người (Quốc tịch: Nhật Bản) của  hãng Truyền 
hình BS Nihon ( Nhật Bản) vào quay phim, chụp 

Nhaät kyù Ñoaøn ra Ñoaøn vaøo 
Thaùng 11 vaø thaùng 12
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ảnh tại mội số địa điểm huyện Tam Dương.
11. Ngày 09/12: Đoàn cán bộ gồm 02 

người (Quốc tịch: Mỹ) của Tổ chức MCC Việt 
Nam đến làm việc tại huyện Lập Thạch và huyện 
Vĩnh Tường.

12. Ngày 09/12: 01 nhân viên của Tổ chức 
Y tế Thế giới (Quốc tịch: Đức) đến giám sát 
hoạt động GeneXpert nguồn dự án TB Care I 
tại Bệnh viện 74 Trung ương.

13. Ngày 09 – 13/12: Ông Trần Kiến Hân 
– Giảng viên, nhà Thư pháp (Quốc tịch: Trung 
Quốc) làm giảng viên tình nguyện dạy Thư 
pháp cho CLB Hán Nôm tỉnh tại Thư viện tỉnh.

14. Ngày 09, 10, 11, 12, 13, 16, 21/12: Bà 
Kim Harim – Cán bộ quản lý tổ chức KFHI 
(Quốc tịch: Hàn Quốc) vào hoạt động tình 
nguyện tại 1 số trường tiểu học và trung học cơ 
sở tại huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, 
Vĩnh Tường. 

15. Ngày 10/12: 01 Chuyên gia MSH 
(Quốc tịch: Mỹ) đến làm việc tại Bệnh viện 74 
Trung ương về kiểm soát lây nhiễm lao.

16. Ngày 10/12: Ông Damien Thibault -  
Giám đốc Điều hành Tổ chức GRET tại Pháp 
(Quốc tịch: Pháp) đến tìm hiểu khả năng phát 
triển các Dự án trên địa bàn tỉnh, tìm hiểu 
nhu cầu, lĩnh vực đang được quan tâm và đầu 
tư phát triển, tăng cường mối quan hệ hợp tác 
giữa Tổ chức GRET và tỉnh Vĩnh Phúc tại Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở 
Ngoại vụ. 

17. Ngày 11/12: Đoàn khách gồm 04 
người (Quốc tịch: Mỹ) của Hiệp hội Bệnh học 
Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCP) và văn phòng CDC 
Việt Nam đến đánh giá thực trạng triển khai 
Thông tư số 15/TT-BYT ngày 24/5/2013 của 
Bộ Y tế về hướng dẫn đảm bảo chất lượng thực 
hiện xét nghiệm HIV tại Trung tâm phòng 
chống HIV/AIDS tỉnh.

18. Ngày 11/12: Đoàn chuyên gia Công ty 
Cổ phần Viễn thông VFT gồm 04 người (Quốc 
tịch: Nhật Bản) đến khảo sát thực trạng ứng 

dụng công nghệ thông tin tại các bệnh viện trên 
cơ sở thỏa thuận hợp tác về phát triển y tế điện 
tử giữa VNPT và Bộ Y tế tại Bệnh viện Sản nhi 
tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường và 
trạm Y tế xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường.

19. Ngày 15 – 18/12: Đoàn cán bộ gồm 
20 người (Quốc tịch: Hàn Quốc) của Tổ chức 
PAMWF – Hàn Quốc đến hoạt động nhân đạo 
tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa, Hội bảo trợ 
người tàn tật và TEMC tại huyện Tam Dương.

20. Ngày 16/12: Đoàn khách gồm 08 
người (07 người Quốc tịch Singapore, 01 người 
Quốc tịch Philippines) của Tổ chức World To-
gether đến thăm và tổ chức vui chơi, dạy Tiếng 
Anh cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch.

21. Ngày 20/12: Đoàn khách gồm 05 
người (Quốc tịch: Hàn Quốc) của Tổ chức 
World Together đến thăm và kiểm tra việc sửa 
chữa hệ thống cửa sổ tầng 2 tại Trung tâm Hy 
vọng Lập Thạch.

22. Ngày 20/12: Đoàn khách 03 người 
(Quốc tịch: Malaysia) đến giới thiệu biện pháp 
phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn hại khoai tây 
tại Viện Bảo vệ thực vật.

23. Ngày 26/12: Đoàn khách gồm 07 
người (06 người Quốc tịch Mỹ, 01 người Quốc 
tịch Nam Phi) của Tổ chức VNHELP đến thăm, 
đánh giá hoạt động của Dự án Tín dụng – Tiết 
kiệm tại xã Duy Phiên và Thị trấn Hợp Hòa, 
huyện Tam Dương.

II. Đoàn ra:
Trong tháng 11&12 có 65 lượt cán bộ, 

công chức, viên chức ra nước ngoài gồm:
- 3 lượt sử dụng ngân sách nhà nước.
- 48 lượt do kinh phí Trung ương và sử 

dụng nguồn tài trợ từ bên ngoài.
- 14 lượt kinh phí tự túc.

Thu Hường (P. Lãnh sự)
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Xuân về trên khắp nơi nơi
Từng đàn én liệng chân trời xa xa

Hội ngộ đón tết đậm đà
Một nhà sum họp, rượu, trà, bánh, dưa!

Mừng xuân mới, gió giao mùa
Đào xinh tươi thắm hoa mai khoe vàng

Bên nhau cùng đón xuân sang
Lộc - tài - phúc - thọ an khang vui vầy!

Chúc xuân đến vạn đều may
Nụ cười rạng rỡ tràn đầy trên môi!

Tình xuân ngây ngất chơi vơi
Vần thơ thắm đượm đôi lời chúc nhau!

Cơ cực rồi cũng qua mau
Năm mới sẽ đến biết bao điềm lành

Tri âm thơ họa tình xanh
Lời hay ý đẹp luôn dành tặng nhau

Chúc xuân bằng hữu tâm giao
Vạn sự như ý, dạt dào niềm vui!

Ñoùn Xuaân

Biết
Ngày tết, ông Giám đốc đi ngắm công viên. Tình cờ, ông thấy đứa con nhỏ của 
người lái xe. Ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi:
 - Cháu biết chú là ai không?
 - Dạ biết! Chú là bạn bố cháu! Ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu 
thấy hoài.

(Sưu tầm)


