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Đối tác chiến lược Việt - Pháp: Nửa năm nhìn lại

Tiêu điểm

Ngày 25/3/2014 đánh dấu tròn nửa 
năm mối quan hệ Việt Nam - Pháp 
được nâng lên tầm đối tác chiến lược. 

Sự hợp tác giữa hai nước trên nền tảng mối 
quan hệ ấy đã và đang được thể hiện bằng 
nhiều hoạt động đa dạng trên mọi lĩnh vực, 
đem lại những kết quả đáng kể.

Tháng  9/2013, nhân chuyến thăm 
chính thức nước Cộng hòa Pháp, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pháp Jean-
Marc Ayrault đã ký Tuyên bố chung về quan 
hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp, 
đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao. Phát biểu tại Viện Quan 
hệ Quốc tế Pháp (IFRI) ngày 24/9, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đã ví quan hệ hai nước 
như “con tàu đang căng buồm lướt sóng” và 
sẽ đi tới “bến bờ của sự thành công”. 

Nhìn lại nửa năm kể từ ngày quan hệ hai 
nước sang trang mới, có thể thấy rõ những 
“thành công” trên nhiều lĩnh vực hợp tác. 
Trong suốt “Năm Pháp tại Việt Nam 2013” 
đã diễn ra hơn 150 sự kiện văn hóa, từ triển 
lãm, di sản, trình diễn âm nhạc đỉnh cao tới 
các buổi biểu diễn giúp công chúng Việt Nam 
khám phá các sáng tạo đến từ nước Pháp. 

Mới đây, giữa tháng 2/2014, lễ khai mạc 
chính thức “Năm Việt Nam tại Pháp” đã diễn 
ra tại nhà hát Chatelet với sự hiện diện của bà 
Yamina Benguigui, Bộ trưởng Pháp ngữ và 
ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Việt Nam. Đây là hoạt 
động mở đầu giai đoạn II của chương trình 
Năm Việt Nam - Pháp 2013 - 2014. Theo đó, 
từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2014, hơn 100 sự 
kiện sẽ liên tục diễn ra tại Pháp để giới thiệu 
về nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc với 
nhân dân Pháp.

Đặc biệt, Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam 
tổ chức Triển lãm “Rồng bay” như sự kiện 

nổi bật nhất của Năm Việt Nam tại Pháp 
(2014); xem xét đề nghị hỗ trợ Việt Nam cải 
tạo, khôi phục cầu Long Biên; hứa tăng số 
lượng học bổng và tạo điều kiện thuận lợi 
cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam 
sang học tập tại Pháp, đặc biệt trong các 
ngành công nghệ cao.

Về mặt kinh tế, Pháp hiện là thị trường 
xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 6 của các doanh 
nghiệp Việt Nam trong số các thị trường thuộc 
châu Âu. Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho 
biết, trong năm 2013, giá trị trao đổi thương 
mại 2 chiều của Việt Nam với Pháp đạt mốc 
3,5 tỷ euro, tăng 6% so với năm 2012. Trong 

Bức ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp cùng 
Tổng thống Pháp Francois Hollande, cùng chữ ký và 

bút tích của Ngài Tổng thống viết, gửi tặng Thủ tướng
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Tiêu điểm

Sáng 24/2/2014, Đoàn công tác Trường 
Chương trình Khu vực công (thuộc 
trường Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ) 

do Giáo sư Jonathan Koppell - Hiệu trưởng 
Trường làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm 
việc tại Vĩnh Phúc nhằm tìm hiểu, trao đổi 
và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực. 

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí 
Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí 
Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số 
sở, ngành trong tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh hoan nghênh chuyến thăm và làm việc 
của Đoàn, đồng thời đánh giá cao lĩnh vực 
của nhà trường đã và đang quản lý, đào tạo. 

Đồng chí cho biết, để đạt được mục tiêu phấn 
đấu trở thành thành phố trong tương lai, cùng 
với phát triển kinh tế, Vĩnh Phúc luôn quan 
tâm phát triển văn hóa, xã hội, tập trung 
đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo; đẩy 

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn công tác Trường 
Chương trình Khu vực công thuộc Trường Đại học 

Bang Arizona, Hoa Kỳ

đó giá trị xuất khẩu đạt 2,79 tỷ euro, tăng 
4%; kim ngạch nhập khẩu đạt 704 triệu euro, 
tăng 14,7%. 

Chỉ riêng trong tháng 1/2014, theo số 
liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt 
Nam, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
sang thị trường Pháp đạt 214,45 triệu USD 
với nhiều mặt hàng đa dạng, chủ yếu là điện 
thoại các loại và linh kiện (trên 89,13 triệu 
USD, tăng 12,07% so với cùng kỳ năm trước, 
chiếm 41,5% tổng trị giá xuất khẩu); giày 
dép (24,86 triệu USD, tăng 40,81%); dệt 
may (19,09 triệu USD, tăng 19,83%);  đồ gia 
dụng, hàng nông - lâm - thủy sản, đồ điện, 
điện tử, cao su... 

Ngoài ra, một số mặt hàng xuất khẩu sang 
Pháp có kim ngạch tăng trưởng trong tháng 
đầu năm 2014 như: cà phê tăng 18,47%; thủy 
sản tăng 29,68%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 
40,54%; hạt điều tăng 93,81%; rau quả tăng 
57,69%; sản phẩm từ cao su tăng 62,32%; 

xuất khẩu hạt tiêu tăng khá mạnh, tăng 
405,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Về hỗ trợ phát triển, Pháp tiếp tục duy trì 
ODA cho Việt Nam ở mức cao, ưu tiên cho 
các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, an toàn xã 
hội, giao thông, giáo dục đào tạo, môi trường, 
năng lượng mới tái tạo và phát triển bền vững 
và tăng vốn cho tuyến đường sắt đô thị đoạn 
Nhổn - ga Hà Nội.

Nhìn vào những kết quả trên, chúng 
ta càng tin tưởng rằng quan hệ Việt - Pháp 
thực sự “trở thành một biểu tượng của tinh 
thần dũng cảm khép lại và vượt qua những 
“chòng chành”, những trang sử đau buồn của 
quá khứ để xây dựng lòng tin vào nhau - lòng 
tin chiến lược - cùng hướng tới hòa giải, hòa 
bình, hữu nghị và phát triển” như đánh giá 
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bài 
phát biểu tại IFRI cách đây nửa năm. 

Theo (chinhphu.vn)

Đoàn công tác trường Đại học Bang Arizona thăm 
và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc
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On the morning of February 24th 2014, 
the delegation of Public Program 
College (the University of Arizona, 

the United States) led by Professor Jonathan 
Koppell - the Principal, visited and worked 
in Vinh Phuc for exploring, exchanging and 
co-operating in the field of HR training and 
development.

The delegation was received by Mr. 
Phung Quang Hung - Vice Secretary of 
Provincial Party Committee, Chairman of 
Provincial People’s Committee; Ms. Duong 
Thi Tuyen - Member of Provincial Party 
Committee, Vice Chairwomen of Provincial 
People’s Committee, and other leaders of 
provincial departments.

At the meeting, Mr. Phung Quang Hung 
warmly welcomed the visit of the delegation, 
and highly appreciated the College’s fields. 
He said that in order to become the city in 
the near future, along with the economic 
development, Vinh Phuc always interested in 
the cultural, social development, educational 
investment and the improvement of state 
administration. 

According to the provincial policy, a 
number of key officials of important sectors 
would be sent to attend oversea courses in order 
to meet the requirements of socio - economic 
development of the province. Mr. Hung desired 
that the College would introduce its fields 
(that had strengths), training period, contents, 
certificate, expenditure and its support. After 
establishing the framework of cooperation 
program, Vinh Phuc will sign an agreement 
with the College and start the synchronous and 

Mr. Phung Quang Hung - Vice Secretary of Provincial 
Party Committee, Chairman of Provincial People’s 
Committee, received the delegation of Public Program 

College (the University of Arizona, the United States)

The delegation of Arizona University (the United States)
 visited Vinh Phuc

mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu 
quả trong công tác quản lý nhà nước phù hợp 
với tốc độ phát triển của tỉnh. Chủ trương của 
tỉnh sẽ đưa một số cán bộ chủ chốt của những 
ngành, lĩnh vực quan trọng, cấp thiết đi đào 
tạo để phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn nhà 
trường sẽ giới thiệu chi tiết về những lĩnh vực 
có thế mạnh, thời gian đào tạo, nội dung đào 
tạo, trình độ sau đào tạo, kinh phí thực hiện 
và sự hỗ trợ từ phía nhà trường. Sau khi có 
khung chương trình hợp tác, tỉnh sẽ ký kết 
với nhà trường, bắt đầu triển khai thực hiện 
đồng bộ và dài hạn từ năm 2014.

Thay mặt cho đoàn công tác, Giáo sư 
Jonathan Koppell cảm ơn sự quan tâm, đón 
tiếp của tỉnh dành cho Đoàn, đồng thời cho 

biết, Bang Arizona là một trong những bang 
thực hiện quản lý công tốt nhất ở Hoa Kỳ 
và hầu hết các nhân viên đang làm công tác 
quản lý đều đã qua các khóa đào tạo của nhà 
trường. Nhà trường đã có bề dày truyền thống 
trong hợp tác đào tạo nhân lực tại Việt Nam 
với nhiều lĩnh vực hành chính công như quản 
lý nhân sự, hành chính công, quản lý công 
nghiệp, du lịch, dịch vụ… Giáo sư bày tỏ tin 
tưởng thông qua chương trình hợp tác với 
Vĩnh Phúc, nhà trường sẽ có thêm nhiều kinh 
nghiệm trong đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực và cam kết sẽ nghiên cứu, thiết kế những 
khóa học dài hạn, ngắn hạn phù hợp với yêu 
cầu của tỉnh.

T/h: Lê Hiền
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Sáng ngày 06/3/2014, 
Công ty TNHH De 
Heus Việt Nam tổ 

chức lễ khởi công xây dựng 
Nhà máy thức ăn chăn nuôi 
tại Khu công nghiệp Bình 
Xuyên, Vĩnh Phúc. Tới dự có 
đồng chí Phùng Quang Hùng 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; ngài Joop 
Scheffers - Đại sứ Vương 
quốc Hà Lan tại Việt Nam; 
cùng lãnh đạo một số sở, ban, 
ngành của tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ đầu tư Nhà máy thức 
ăn chăn nuôi De Heus là Tập 
đoàn De Heus - Hà Lan. được 
thành lập từ năm 1911, là một 
trong những Tập đoàn dẫn 
đầu về lĩnh vực sản xuất thức 
ăn chăn nuôi trên thế giới. 
Tập đoàn hiện có nhà máy 
tại Hà Lan, Braxin, Ba Lan, 
Nga, CH Séc, Nam Phi, Ai 
Cập, Ethiopia và Việt Nam. 
Sản phẩm của De Heus hiện 
được xuất khẩu sang 50 quốc 
gia trên thế giới. Đến Việt 

Nam vào cuối năm 2008, 
với chiến lược và cách tiếp 
cận thị trường đúng đắn, tên 
tuổi cũng như chất lượng sản 
phẩm của De Heus ngày càng 
được khẳng định. De Heus đã 
xây dựng 4 nhà máy hiện đại 
tại Bình Dương, Hải Phòng, 
Đồng Nai, Vĩnh Long và luôn 
đứng trong hàng ngũ top 10 
các công ty sản xuất thức ăn 
chăn nuôi lớn nhất trên thị 
trường Việt Nam.

Tiếp nối cho sự thành 
công ở miền Bắc, De Heus 
quyết định đầu tư xây dựng 
một nhà máy hoàn toàn mới 
và hiện đại tại KCN Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc, với 
tổng số vốn là 30 triệu USD, 
dự kiến công suất giai đoạn 1 
đạt 150.000 tấn/năm với sản 
phẩm là thức ăn chăn nuôi 
chất lượng cao cho lợn, gia 
cầm, bò và thủy sản.

Ngài Gabor Fluit - Tổng 

Lễ khởi công xây dựng Nhà máy thức ăn 
chăn nuôi De Heus tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng hoa và trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty 

TNHH De Heus Việt Nam tại Vĩnh Phúc

long-term implementation in 2014.
On behalf of the delegation, Professor 

Jonathan Koppell appreciated the warm 
reception of Vinh Phuc province. He said 
that Arizona is one of areas in the United 
States that implement the public management 
best and most of the College’s staffs who 
do the managing work have attended its 
training courses. The College has a long 
tradition in the HR training in Vietnam 

with various public areas such as personnel 
management, public administration, 
industrial management, tourism, services 
and etc. The Professor believed that through 
the co-operating program with Vinh Phuc 
his College would get more experience in 
training, HR development and commit to 
research, design short and long-term courses 
as Vinh Phuc’s request.

By: Le Hien
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On the morning of March 6th 2014, De 
Heus Vietnam Co., Ltd organized the 
ground breaking ceremony of Animal 

Feed Factory in Binh Xuyen industrial zone of 
Vinh Phuc province. Attending the ceremony, 
there were Mr. Phung Quang Hung - Vice 
Secretary of Provincial Party Committee, 
Chairman of Provincial People’s Committee; 
Mr. Joop Scheffers - Ambassador of Kingdom 
of the Netherlands in Vietnam and many leaders 
of Vinh Phuc departments. 

The investor of De Heus Animal Feed in 
Vietnam is Royal De Heus which was founded 
since 1911. The company has expanded to 
become one of the largest players in the animal 
feed industry worldwide. It now presents in 
Netherlands, Bazil, Russia, Czech Rebuplic, 

South Africa, Egypt, Ethiopia and Vietnam. De 
Heus products have been currently exported to 
more than 50 countries. Established in Vietnam 
in the end of 2008, with the right strategy and 
method of market approach, De Heus today is 
on of the top 10 animal feed brands in Vietnam. 
Four De Heus modern factories were built in 
Binh Duong, Hai Phong, Dong Nai and Vinh 
Long of Vietnam.

To lengthen its success in the North of 
Vietnam, De Heus has decided to set up a 
totally new and modern fatory in Binh Xuyen 
industrial zone of Vinh Phuc province with the 
total capital of USD 30 million and the expected 
capacity for the first phase of 150,000 tons per 
year. The products include high-quality animal 
food for pig, poultry, cow and aquaculture.

The ground breaking ceremony of the
De Heus Animal Feed Factory in Vinh Phuc

Giám đốc Công ty TNHH 
De Heus tại Việt Nam đánh 
giá cao điều kiện tự nhiên, vị 
trí địa lý và nguồn lao động 
dồi dào của tỉnh Vĩnh Phúc. 
Ngài cũng cho biết toàn bộ 
phương tiện máy móc tại nhà 
máy mới này sẽ được vận 
hành hoàn toàn tự động, đảm 
bảo vệ sinh an toàn, cho chất 
lượng và năng suất cao nhất.

Phát biểu tại lễ khởi công, 
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
Phùng Quang Hùng tin tưởng 
với kinh nghiệm sản xuất, 
kinh doanh của De Heus, 
cùng với quyết tâm của tỉnh 
Vĩnh Phúc trong việc tiếp 
tục cải thiện môi trường đầu 
tư, hội nhập kinh tế quốc tế, 
sự hợp tác chặt chẽ giữa địa 

phương với doanh nghiệp, 
dự án Nhà máy thức ăn chăn 
nuôi của Công ty TNHH De 
Heus Việt Nam tại Vĩnh Phúc 
sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần 
phát triển nguồn thức ăn chăn 
nuôi của Việt Nam nói chung 
và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. 
Đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp 
tục tạo mọi điều kiện thuận 
lợi, cùng Công ty kịp thời giải 
quyết những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai 
xây dựng cũng như trong hoạt 
động của Nhà máy sau này. 

Ngài Joop Scheffers, Đại 
sứ Vương quốc Hà Lan tại 
Việt Nam tin rằng nhà máy 
sẽ đóng góp vào sự phát triển 
bền vững của ngành thức ăn 

chăn nuôi, liên tục cải tiến 
chất lượng, đóng góp vào việc 
bảo vệ môi trường và an toàn 
thực phẩm tại Việt Nam. Ngài 
Đại sứ rất ấn tượng với 5 yếu 
tố đặc trưng của De Heus đó 
là chất lượng, năng suất, đối 
tác độc lập, ngày càng tốt hơn 
và tinh thần kinh doanh. Ngài 
Joop Scheffers hy vọng với 
việc sử dụng các công nghệ 
và kỹ thuật tốt nhất, cùng 
với kinh nghiệm lâu đời của 
De Heus, nhà máy thức ăn 
chăn nuôi De Heus tại Vĩnh 
Phúc sẽ sản xuất được các sản 
phẩm chất lượng cao nhất.

Tin, ảnh: Trung Dũng
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Đại diện Tập đoàn Daehan - Hàn Quốc 
tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc

Mr. Gabor Fluit - Director General of De 
Heus Vietnam Co., Ltd highly appreciated 
Vinh Phuc’s natural conditions, geographic 
position and abundant human resource. He 
also said that all machines and equipments of 
the factory would be operated automatically, 
safely, hygienically that would create the 
highest quality and capacity.

On behalf of Vinh Phuc province, speaking 
at the ceremony, Mr. Phung Quang Hung - 
Chairman of Provincial People’s Committee, 
believed that with De Heus’ producing, trading 
experiences and Vinh Phuc’s determination 
in the improvement of investing environment, 
international economic integration, the close 
co-operation between enterprises and localities, 
the project of De Heus Vietnam Co., Ltd in 
Vinh Phuc would get success and contribute 
to the development of Vietnam’s animal feed 
industry in general and that of Vinh Phuc in 

particular. Mr. Hung affirmed that Vinh Phuc 
would create all favorable conditions and deal 
with difficulties in the implementation of the 
factory’s establishment and operation.

Mr. Joop Scheffers - Ambassador of 
Kingdom of the Netherlands in Vietnam, 
believed that the factory would contribute to the 
stable development of the animal feed industry 
by improving its quality continuously and to 
the environmental protection and food safety of 
Vietnam. The Ambassador was impressed by 
De Heus’ 5 specific factors including: Quality, 
Performance, Independent Partner, Better and 
Entrepreneurship. He hoped that with the latest 
technology, know-how and De Heus’ long 
experience, this factory would produce highest-
quality products.

By: Trung Dung

Sáng 11/03/2014, đồng chí Phùng Quang 
Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ngài 

An Ki-Hong - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Daehan - Hàn Quốc. Cùng dự có đại diện 
lãnh đạo một số sở, ban, ngành: Ban Quản lý 
các KCN, Ban Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng.

Ngài An Ki-Hong bày tỏ vui mừng khi 
đến thăm Vĩnh Phúc và cảm ơn Chủ tịch 
Phùng Quang Hùng đã dành thời gian đón 
tiếp đoàn. Trong chuyến thăm này, ngài Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Daehan bày tỏ 
mong muốn tìm hiểu thông tin về tỉnh để có 
cơ hội đầu tư xây dựng cảng cạn logistics với 
diện tích 100 ha, tổng số vốn khoảng 01 tỷ 
USD. Việc cảng cạn được xây dựng và đi vào 
hoạt động sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy 
kinh tế Vĩnh Phúc phát triển, bởi cảng cạn 
với trung tâm logistics là một mắt xích quan 

trọng trong vận tải đa phương thức, góp phần 
giảm chi phí vận chuyển, giảm thời gian lưu 
hàng tại cảng, đóng vai trò trung tâm tiếp 
nhận, bảo quản, phân phối hàng hóa.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phùng Quang Hùng đã giới thiệu khái quát 

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngài An Ki-

Hong - Phó TGĐ Tập đoàn Deahan - Hàn Quốc
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Xuân Quê hương Vĩnh Phúc 2014: 
đầm ấm, sum vầy

Sáng 25/1/2014, tại Khách sạn sông Hồng 
Thủ đô, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc tổ chức chương trình Xuân 

Quê hương dành cho bà con kiều bào ở khắp 
nơi trên thế giới về quê đón Tết cổ truyền của 
dân tộc. 

Trong không khí đầm ấm sum họp gia 
đình và hân hoan chào đón năm mới, thay 
mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND, đồng 
chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng bà con 
Việt kiều về quê đón Tết vui Xuân và gửi tới 
toàn thể kiều bào sinh sống, làm việc ở nước 
ngoài những lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc 
mừng năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công. 

Thông báo về thành tựu phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh, đồng chí cho biết, năm 2013 
mặc dù kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục 
gặp nhiều khó khăn song kinh tế Vĩnh Phúc 
vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 7,89%; thu ngân 
sách vượt chỉ tiêu so với kế hoạch và đạt mức 
hơn 19 nghìn tỷ đồng. Đồng chí nhấn mạnh 
“cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là 
một bộ phận không thể tách rời của khối đại 
đoàn kết các dân tộc Việt Nam”; những năm 
qua, Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp nhằm 
tăng cường và phát triển hơn nữa tình cảm gắn 
bó giữa tỉnh với bà con kiều bào đang sinh 
sống, làm việc ở nước ngoài. Hiện nay trên 

địa bàn tỉnh đã có nhiều dự án đầu tư kinh 
doanh hiệu quả của kiều bào như Công ty cổ 
phần thương mại sông Hồng Thủ đô, Công 
ty TNHH Soiva Plaza, Công ty TNHH Công 
nghệ Cosmos, Công ty cổ phần thép Việt - 
Đức, Công ty CP Ngôi sao Thế giới...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cảm 
ơn những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh và tình cảm gắn kết, hướng về 
quê hương của cộng đồng kiều bào quê Vĩnh 
Phúc; đồng chí khẳng định, thời gian tới sẽ 
luôn chào đón và sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để kiều bào ở nước ngoài về quê làm ăn, 
sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh. 

Đại diện cho Ủy ban Nhà nước về người 
Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đồng 

về vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh, những 
chính sách thu hút đầu tư và quy hoạch xây 
dưng cảng cạn ở khu vực huyện Bình Xuyên, 
nơi đặt nút lên xuống của đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai. Đồng chí khẳng định Vĩnh 
Phúc sẽ sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện 
thuận lợi nếu Tập đoàn Daehan đầu tư vào 
khu vực này, Vĩnh Phúc sẽ sớm hoàn thành 

việc giải phóng mặt bằng và giao đất để Tập 
đoàn triển khai, xây dựng cảng đúng tiến độ.

Sau buổi tiếp, đại diện Tập đoàn Daehan 
đã có chuyến thăm thực địa khu vực dự án 
tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và thăm 
quan hạ tầng cơ sở kỹ thuật các KCN: Bình 
Xuyên, Bình Xuyên 2, Bá Thiện, Bá Thiện 2. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng bà con 

Việt kiều tại chương trình Xuân Quê hương 
Vĩnh Phúc năm 2014
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chí Tạ Nguyên Ngọc - Vụ trưởng Vụ Tổng 
hợp thông báo khái quát tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2013. 
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn gặp 
nhiều khó khăn nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực, 
phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương 
ái của người Việt Nam, kiều bào ta ở khắp 
nơi trên thế giới không chỉ giúp nhau ổn định 
cuộc sống tại nước sở tại mà vẫn luôn hướng 
về Tổ quốc và có những đóng góp thiết thực 
cho quê hương, đất nước. Năm 2013, số lượng 
kiều bào về nước đầu tư kinh doanh, thăm 
người thân, du lịch, làm từ thiện tiếp tục tăng; 
lượng kiều hối gửi về trong năm đạt khoảng 
11 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2014, Ủy ban sẽ 
tiếp tục tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà 
nước cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách 
quan tâm, giải quyết các vướng mắc có liên 
quan đến kiều bào. Tại buổi gặp mặt, đồng 
chí Tạ Nguyên Ngọc bày tỏ sự xúc động, sự 
quan tâm sâu sắc tới bài phát biểu của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng và đánh 

giá cao sự phối hợp hiệu quả trong công tác 
người Việt Nam ở nước ngoài của các cơ quan 
chức năng tỉnh Vĩnh Phúc với Bộ Ngoại giao.

Thay mặt cho bà con Việt kiều quê Vĩnh 
Phúc, chị Trần Thị Phương Thảo - Phó Chủ 
tịch Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại Cộng hòa 
Séc cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi được 
tham dự chương trình Xuân Quê hương, tôi 
nhận thấy buổi gặp mặt này thực sự có ý nghĩa 
thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và 
Nhà nước, của tỉnh dành cho kiều bào trong 
chính sách đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc nói 
chung, khích lệ kiều bào giữ gìn bản sắc văn 
hóa truyền thống của dân tộc, chúng tôi mong 
rằng tỉnh sẽ duy trì các hoạt động như thế này 
hàng năm để chúng tôi có dịp gặp gỡ, trao đổi, 
giao lưu và học hỏi lẫn nhau”.

Nhân dịp này, kiều bào và một số kiều bào 
đã hồi hương đang đầu tư tại Vĩnh Phúc đã 
tặng 700 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên 
địa bàn tỉnh.         

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Chiều 17/1/2014, Đoàn đại biểu cấp cao 
Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất 
Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na (MIU), do 

đồng chí Hô-xê Mi-ghen Mê-hi-a, Tổng Bí 
thư, Bộ Trưởng phụ trách Hội nhập khu vực 
làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với tỉnh 
Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng 
chí Nguyễn Thế Trường - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 
khóa XIII tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành - Tỉnh 
ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí 
Nguyễn Văn Chúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên cùng các đồng chí 
lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thế Trường đã 

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh 
tả Thống nhất, Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na 

(MIU) đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả 
Thống nhất Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na thăm và 

làm việc tại Vĩnh Phúc
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bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu 
cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất 
Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na sang thăm và làm 
việc với tỉnh. Đồng chí đã giới thiệu một số 
nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế 
- xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh 
với đoàn. Từ khi tái lập đến nay, tỉnh Vĩnh 
Phúc đã có bước phát triển đột phá, từ một 
tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng thấp kém đến nay 
tỉnh Vĩnh Phúc đã nâng dần để trở thành một 
tỉnh công nghiệp chiếm tỷ trọng cao, thu ngân 
sách đạt trên 900 triệu USD, thu nhập bình 
quân đầu người tăng 20 lần so với khi mới tái 
lập tỉnh, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư 
nâng cấp, các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội đều 
có bước phát triển, an ninh chính trị được củng 
cố và giữ vững. Tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến 
năm 2020 sẽ trở thành một tỉnh công nghiệp. 
Đồng thời đồng chí Nguyễn Thế Trường hy 
vọng trong tương lai sẽ tăng cường khả năng 
hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với nước Cộng 
hòa Đô-mi-ni-ca-na trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí Tổng Bí thư Đảng Phong trào 
Cánh tả Thống nhất Hô-xê Mi-ghen Me-hi-a 
cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Vĩnh 

Phúc; bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ đối 
với dân tộc Việt Nam, nhất là với Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ 
quốc trước đây và đánh giá cao những thành 
tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam hiện nay. Đồng 
chí mong muốn chuyến thăm này sẽ góp phần 
thúc đẩy gắn bó hợp tác về kinh tế, chính trị, 
thương mại giữa 2 nước nói chung và với tỉnh 
Vĩnh Phúc nói riêng. Tại buổi làm việc, đồng 
chí Hô-xê Mi-ghen Me-hi-a đã giới thiệu về 
tình hình phát triển kinh tế xã hội của Đô-mi-
ni-ca-na, tình hình Đảng Phong trào Cánh tả 
Thống nhất và đề xuất thỏa thuận được kết 
nghĩa giữa Thủ đô Xan-tô Đô-min-gô và thành 
phố Vĩnh Yên. Nhân dịp này, đồng chí gửi lời 
chúc mừng năm mới tới toàn thể lãnh đạo và 
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, chúc tỉnh tiếp tục có 
những bước phát triển vượt bậc hơn nữa. 

Sau buổi làm việc, Tổng Bí thư Đảng 
Phong trào Cánh tả Thống nhất Hô-xê Mi-
ghen Me-hi-a cùng các thành viên trong Đoàn 
đã đi thăm Khu công viên Quảng trường tỉnh.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Sáng 19/2/2014, Đoàn công tác trường 
Đại học Portland, Bang Oregon - Hoa 
Kỳ do Giáo sư Marcus Ingle - Giám 

đốc Chương trình dịch vụ quốc tế, Trung tâm 
dịch vụ công của trường làm trưởng đoàn đến 
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí 
Hà Hòa Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí 
Nguyễn Văn Trì - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí 
lãnh đạo một số sở, ban ngành trong tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hà 
Hòa Bình bày tỏ vui mừng được đón tiếp 

Đồng chí Hà Hòa Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm 
việc với đoàn công tác trường Đại học Porthland
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VĨNH PHÚC KHỞI ĐỘNG NĂM THANH NIÊN 
TÌNH NGUYỆN 2014

đoàn công tác trường Đại học Portland sang 
thăm và làm việc với tỉnh. Đồng chí giới thiệu 
với Đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh từ khi tái lập đến nay, trong đó 
nhấn mạnh đến sự phát triển của giáo dục trên 
địa bàn tỉnh trong những năm qua với nhiều 
thành tựu nổi bật, đặc biệt trong những năm 
gần đây, tỉnh luôn có học sinh đạt giải thưởng 
quốc tế. Trong thời gian tới, đồng chí mong 
muốn Đoàn sẽ tích cực hợp tác, giúp đỡ Vĩnh 
Phúc trên lĩnh vực giáo dục và quảng bá, giới 
thiệu với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 

Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh 
Vĩnh Phúc.

Thay mặt đoàn công tác của trường Đại 
học Portland - Hoa Kỳ, Giáo sư Marcus 
Ingle đã bày tỏ niềm vui và cảm ơn sự đón 
tiếp nhiệt tình của tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi 
giới thiệu về Bang Oregon và những hợp tác 
trong lĩnh vực giáo dục của Bang với Việt 
Nam, Giáo sư hy vọng đây sẽ là khởi đầu tốt 
đẹp cho những hợp tác sau này giữa Bang 
Oregon và tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tin, ảnh: Trung Dũng

Năm 2014 được Ban Bí thư TƯ Đảng 
chọn là “Năm Thanh niên tình 
nguyện”. Đây là dịp để tuổi trẻ phát 

huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm 
nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần 
đảm bảo an ninh quốc phòng. Thông qua các 
hoạt động của “Năm thanh niên tình nguyện”, 
tạo sự chuyển biến về chất lượng, hướng đến 
xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập 
hợp thanh niên. Đây cũng là môi trường để 
thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành 
và thấy được vinh dự, trách nhiệm của mình 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để cụ thể hóa chủ trương trên, sáng 
07/3/2014, Ban Thường vụ Đoàn Khối các 
cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Quỹ 
Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức Lễ phát động 
phong trào thi đua hưởng ứng Năm Thanh 
niên tình nguyện bảo vệ môi trường, chào 
mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 60 năm 
ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan 
tỉnh Vĩnh Phúc (28/6/1954 - 28/6/2014). 

Phong trào được phát động với 5 nội 
dung: đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn 
với việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh; tiếp tục phong trào “Tuổi 

trẻ Vĩnh Phúc chung tay xây dựng nông thôn 
mới”; thi đua bảo vệ môi trường; thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 
vị; phát động tổ chức phong trào với chủ đề 
“Tuổi trẻ Khối các Cơ quan tỉnh xung kích, 
sáng tạo, trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ 
phát triển nhanh, bền vững”; thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ cải cách hành chính, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây 
dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng 
800 đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành 
và trồng cây xanh tại 3 khu vực: Chùa Hà 
Tiên, nghĩa trang xã Định Trung và Trường 
THCS Định Trung - thành phố Vĩnh Yên.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đại diện các cụm đoàn đăng ký Giao ước thi đua 
năm 2014
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QUAN HỆ VĨNH PHÚC - CHUNGCHEONGBUK 
HƯỚNG TỚI HỢP TÁC NHIỀU MẶT HIỆU QUẢ

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh 
Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk 
chính thức được đánh dấu bằng sự 

kiện đoàn lãnh đạo tỉnh Chungcheongbuk do 
ngài Jong Bae Lee - Phó Tỉnh trưởng dẫn đầu 
sang thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc 
(25-26/5/2008). Trong chuyến thăm này, hai 
bên đã đặt vấn đề thiết lập quan hệ hợp tác, 
hữu nghị giữa hai tỉnh trên cơ sở hiểu biết 
lẫn nhau nhằm khai thác những tiềm năng và 
lợi thế của hai bên để cùng nhau phát triển 
kinh tế - xã hội. Sau hơn 5 năm xây dựng 
và phát triển, đến nay hợp tác Vĩnh Phúc - 
Chungcheongbuk đã được phát triển trên tất 
cả các mặt và tiếp tục có nhiều triển vọng 
cho sự hợp tác giữa hai tỉnh.

Cả hai địa phương có triển vọng phát triển 
quan hệ hợp tác giữa hai bên vì mối quan hệ 
này có nhiều cơ sở vững chắc và đầy đủ nhân 
tố thuận lợi để tiếp tục được củng cố và phát 
triển toàn diện.

Nhân tố thuận lợi lớn nhất là lãnh đạo 
tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk 
đều coi trọng việc thúc đẩy mối quan hệ 
hợp tác giữa hai tỉnh và đều cam kết chỉ đạo 
các sở, ngành hữu quan thực hiện có hiệu 
quả các thỏa thuận để khai khác triệt để các 
tiềm năng hợp tác giữa hai tỉnh. Về phía tỉnh 
Vĩnh Phúc, lãnh đạo tỉnh luôn đánh giá cao 
tiềm năng kinh tế của Hàn Quốc nói chung 
và của tỉnh Chungcheongbuk nói riêng. Tỉnh 
Chungcheongbuk có thể hỗ trợ tỉnh Vĩnh 
Phúc cùng phát triển. Thu hút đầu tư nước 
ngoài vào địa bàn tỉnh là ưu tiên hàng đầu 
trong chính sách phát triển kinh tế của tỉnh 
Vĩnh Phúc 17 năm qua, kể từ khi tái lập 
tỉnh (năm 1997). Các doanh nghiệp của tỉnh 
Chungcheongbuk khi đầu tư tại tỉnh Vĩnh 
Phúc có thể thu được nhiều lợi ích từ mối quan 
hệ chặt chẽ, tốt đẹp giữa hai tỉnh trong hơn 5 

năm qua. Xuất phát từ nhận định này, Vĩnh 
Phúc luôn coi trọng và sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc 
nói chung và của tỉnh Chungcheongbuk nói 
riêng tới đầu tư tại tỉnh.

Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Chungcheongbuk đã ký 04 bản ghi nhớ: 
Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa tỉnh 
Vĩnh Phúc (nước CHXHCN Việt Nam) và 
tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) ký ngày 
21/10/2008; Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị 
giữa Làng ong Quang Sơn - huyện Lập 
Thạch, Vĩnh Phúc (Việt Nam) và Làng ong 
Chungju Jaeoge, Chungcheongbuk (Hàn 
Quốc) ngày 20/12/2010; Bản ghi nhớ Hợp 
tác và Hữu nghị giữa Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc (Việt Nam) và Hội đồng 
tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) ký ngày 
26/11/2012; Bản ghi nhớ về nâng cấp quan 
hệ  hợp tác hữu nghị thành quan hệ kết 
nghĩa do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và 
Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk ký ngày 
21/10/2013 tại Vĩnh Phúc. Các bản ghi nhớ 
đã tạo nền móng pháp lý và môi trường thuận 
lợi cho sự hợp tác hai bên cùng có lợi.

Nhân tố thuận lợi thứ hai là việc tăng 
cường và mở rộng quan hệ hợp tác Vĩnh 

Lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Phúc và Chungcheong-
buk cùng chụp ảnh lưu niệm trong chuyến thăm 

và làm việc của Đoàn tại Vĩnh Phúc
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Phúc - Chungcheongbuk phù hợp về lợi ích, 
yêu cầu phát triển của hai tỉnh, đồng thời phù 
hợp với xu thế hữu nghị, hợp tác phát triển 
của thời đại.

Có thể nói rằng, mối quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Chungcheongbuk và nay là quan hệ “kết 
nghĩa” đã thực sự khởi sắc và triển vọng 
hợp tác giữa hai tỉnh là vô cùng to lớn. Việc 
hai tỉnh quyết định nâng cấp mối quan hệ 
hiện tại thành mối quan hệ “kết nghĩa” hay 
“hợp tác toàn diện” trong chuyến thăm và 
làm việc chính thức tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 
20-21/10/2013 của ngài Tỉnh trưởng tỉnh 
Chungcheongbuk Lee Si Jong là sự kiện 
quan trọng trong mốc hợp tác giữa hai tỉnh. 
Đây cũng là chuyến thăm của lãnh đạo cấp 
cao nhất của tỉnh Chungcheongbuk kể từ khi 
hai tỉnh chính thức thiết lập quan hệ hợp tác 
hữu nghị tháng 10/2008. 

Mặc dù còn không ít những khó khăn 
trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa 
hai bên do xuất phát từ trình độ phát triển 
kinh tế, từ thể chế chính trị của hai tỉnh có 
nhiều nét khác nhau, song với những kết quả 
đã đạt được và những triển vọng mới, bước 
sang năm 2014, hai tỉnh cần tập trung vào 
tính hiệu quả của hợp tác. Hai bên có thể:

Về chính trị đối ngoại: tăng cường các 
cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao của hai 
tỉnh để đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau và tạo 
không khí chính trị thuận lợi cho việc phát 
triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai tỉnh. 
Bên cạnh đó, cũng tích cực trao đổi các đoàn 
chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau để tăng 
cường sự đa dạng và hiệu quả thực chất của 
việc hợp tác.

Về kinh tế đối ngoại: khuyến khích hơn 
nữa quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư trực 
tiếp; tỉnh Chungcheongbuk có chính sách 
khuyến khích và ưu đãi cho các doanh nghiệp 
của tỉnh sang đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc dưới 
các hình thức liên doanh hoặc doanh nghiệp 
100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tỉnh 

Vĩnh Phúc cũng phải có chính sách ưu đãi 
riêng dành cho các doanh nghiệp của tỉnh 
Chungcheongbuk sang đầu tư tại tỉnh. Năm 
2014, hai tỉnh cần có kế hoạch hợp tác cụ thể 
trong một số lĩnh vực như nông nghiệp và 
phát triển nông thôn; giáo dục; văn hóa, thể 
dục, thể thao; xúc tiến thương mại và đầu tư. 
Cụ thể, năm 2014, Vĩnh Phúc có thể xây dựng 
các dự án hợp tác với tỉnh Chungcheongbuk 
trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, chế 
biến và bảo quản rau, củ, quả, đặc biệt là lĩnh 
vực cơ khí hóa nông nghiệp và lĩnh vực đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành 
nông nghiệp. Lĩnh vực đầu tư - thương mại: 
hai tỉnh có thể hợp tác tổ chức Hội thảo giao 
thương “Vĩnh Phúc - Chungcheongbuk” tại 
Vĩnh Phúc, thu hút các học giả, các doanh 
nghiệp, các nhà quản lý, các nhà đầu tư của 
hai tỉnh tham gia. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc 
có thể lập Văn phòng Vĩnh Phúc tại tỉnh 
Chungcheongbuk. Văn phòng sẽ là cầu nối 
liên lạc cũng như quảng bá hình ảnh của 
tỉnh, từ đó thu hút đầu tư từ Hàn Quốc sang 
Vĩnh Phúc và ngược lại. Hai tỉnh cũng có thể 
hợp tác xây dựng dự án “Làng Hàn Quốc” 
tại Vĩnh Phúc. Đây sẽ là điểm nhấn văn hóa 
Hàn Quốc tại Việt Nam nói chung và Vĩnh 
Phúc nói riêng. Người Hàn Quốc đang sống 
và làm việc tại Vĩnh Phúc sẽ đến “Làng Hàn 
Quốc” sinh sống và nghỉ ngơi, đồng thời đây 
cũng là điểm nhấn thu hút khách du lịch. 
Trong năm 2014, hai bên cần thống nhất 
được, định hướng được dự án này và bắt đầu 
khởi động các thủ tục liên quan. Ngoài ra, 
hai tỉnh có thể tăng cường hợp tác giáo dục, 
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt 
là việc xuất khẩu lao động để có thể tiến tới 
ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục - đào 
tạo và xuất khẩu lao động giữa hai tỉnh. Xây 
dựng quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa trường 
THPT Vĩnh Phúc với một trường cấp 3 của 
tỉnh Chungcheongbuk.

Về đối ngoại văn hóa: hai tỉnh tiếp tục 
tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, 
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góp phần hiểu biết hơn nữa về tinh hoa văn hóa 
của các dân tộc của hai tỉnh. Cụ thể, năm 2014, 
tỉnh Vĩnh Phúc có thể tổ chức sự kiện “Tuần 
văn hóa Vĩnh Phúc” tại tỉnh Chungcheongbuk 
và gửi vận động viên, huấn luyện viên sang 
đào tạo tại tỉnh Chungcheongbuk để chuẩn 
bị lực lượng Đại hội Thể dục Thể thao Châu 
Á (ASIAD) lần thứ 18 được tổ chức tại Việt 
Nam vào năm 2019.

Về đối ngoại nhân dân: đẩy mạnh việc 
giao lưu, tiếp xúc giữa nhân dân hai tỉnh 

thông qua việc tăng cường hợp tác giữa các 
hội nghề nghiệp và các làng nghề truyền 
thống của hai bên.

Tóm lại, quan hệ Vĩnh Phúc - 
Chungcheongbuk trong hơn 5 năm qua đã 
thu được những kết quả khả quan, có đầy đủ 
cơ sở và những điều kiện thuận lợi để củng 
cố quan hệ và đưa quan hệ hợp tác giữa hai 
nước lên những bước phát triển mới trong 
thời gian tới đây.

Thực hiện: Công Dung 

Năm 2013, mặc dù thế giới và trong 
nước có nhiều biến động và gặp 
nhiều khó khăn, song với sự cố gắng 

nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động Sở Ngoại vụ đã 
giúp công tác đối ngoại của tỉnh đạt được 
nhiều kết quả hết sức khả quan; các hoạt 
động đối ngoại được đánh giá phù hợp với 
tình hình thực tế của địa phương. Bước sang 
năm 2014, tiếp tục phát huy những kết quả đã 
đạt được và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, 
nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, căn cứ chức 
năng nhiệm vụ của đơn vị, Sở đã phát động 
phong trào thi đua đến toàn thể CBCCVCLĐ 
trong cơ quan, cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 
thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động trong cơ quan tiếp tục gắn phong trào 
thi đua yêu nước với Cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 
tích cực triển khai việc học tập tư tưởng thi 
đua ái quốc của Người đến từng cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động trong đơn vị. Từ 

đó, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa quan 
điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua 
yêu nước, không ngừng nâng cao phẩm chất 
đạo đức cách mạng, góp phần đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống 
trong cán bộ, đảng viên.

Mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với 
các địa phương trên thế giới: tiếp tục quán 
triệt sâu sắc chủ trương, đường lối đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước về việc mở rộng quan 
hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế 
giới; tăng cường đẩy mạnh các hoạt động 
hợp tác, hữu nghị với các tỉnh có quan hệ 

PHÁT HUY NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, SỞ NGOẠI 
VỤ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2014                                          

Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở ký 
Giao ước thi đua năm 2014
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truyền thống như: các tỉnh phía Bắc nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tỉnh 
Chungcheongbuk - Hàn Quốc, đồng thời chú 
trọng phát triển những mối quan hệ hợp tác 
hữu nghị mới, góp phần nâng cao cao hình 
ảnh và vị thế của tỉnh trên trường quốc tế. 

Tăng cường công tác quản lý các hoạt 
động đối ngoại trên địa bàn tỉnh: tăng cường 
công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
để nâng cao vai trò quản lý các hoạt động đối 
ngoại trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND 
tỉnh triển khai hướng dẫn nội dung Quyết định 
số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 
2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy 
định thống nhất quản lý các hoạt động đối 
ngoại trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là quản lý 
các đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội 
thảo có sự tham gia của người nước ngoài; 
hoạt động của các tổ chức phi chính phủ; thực 
hiện công tác lãnh sự liên quan đến người 
nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh; các thủ 
tục liên quan đến cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ, thẻ ABTC... phù hợp với điều 
kiện thực tế của tỉnh; Quyết định số 13/2013/
QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế sử dụng 
và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 
vụ trên địa bàn tỉnh.

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế đối ngoại: phát huy sức mạnh 
tập thể, tạo ra sự đoàn kết thống nhất, đồng 
tâm hiệp lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ của tỉnh giao cho đơn vị năm 2014. Chú 
trọng phát triển mở rộng các hoạt động hợp 
tác, hữu nghị với một số địa phương trên 
thế giới như: Nhật, Pháp, Trung Quốc, Nga, 
Italia, các nước trong khối ASEAN...; phối 
hợp với các cơ quan Trung ương, các tổ chức 
tư vấn quốc tế thành lập các đoàn cán bộ của 
tỉnh đi xúc tiến đầu tư, phát triển thương mại 
với các nước trên thế giới; tích cực lập hồ sơ 
dự án vận động nguồn vốn đầu tư của các 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phấn đấu 
năm 2014 đạt từ 3 - 4 triệu USD; cung cấp 

các thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh 
cho các đối tác tiềm năng; triển khai có hiệu 
quả chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 
2020. Không ngừng phát huy sáng kiến của 
tập thể, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả trong công tác, chất lượng công 
việc, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong 
thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại 
và quảng bá hình ảnh của tỉnh: tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 10/2000/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các 
hoạt động thông tin đối ngoại; nâng cao chất 
lượng Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử của 
Sở, xuất bản các ấn phẩm đối ngoại, Bản tin 
đối ngoại; phối hợp với Cổng thông tin Giao 
tiếp điện tử của tỉnh, các phương tiện thông 
tin đại chúng, bản tin của các cơ quan chuyên 
môn, đội ngũ Việt kiều quê Vĩnh Phúc đang 
sinh sống và làm việc ở nước ngoài để quảng 
bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Vĩnh Phúc 
đến bạn bè trên toàn thế giới.

Thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
cải cách hành chính và xây dựng củng cố 
hệ thống chính trị vững mạnh: tiếp tục thực 
hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính 
công, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
về lĩnh vực quản lý các hoạt động đối ngoại. 
Đảm bảo công khai bộ thủ tục hành chính 
của ngành trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao 
hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa và 
một cửa liên thông của ngành để các tổ chức, 
cá nhân đến giao dịch với đơn vị được thuận 
tiện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ của cơ 
quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa công 
tác phòng, chống tham nhũng với thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng tổ chức 
đảng và chính quyền của đơn vị trong sạch, 
vững mạnh; tích cực tham gia Cuộc vận động 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “trung 
thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đảm 
bảo là “Công bộc” của nhân dân.

Thi đua thực hiện công tác quốc phòng, 
an ninh: tăng cường công tác giáo dục về an 
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ninh, quốc phòng, bảo vệ chính trị, giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội đến toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức và lao động nhằm nâng 
cao nhận thức về việc phòng, chống, chấn 
áp các loại hình tội phạm, các tệ nạn xã hội; 
giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn 
tỉnh; xây dựng Tiểu đội dân quân tự vệ của 
Sở ngày càng vững mạnh, góp phần giữ gìn 
ổn định chính trị ngay từ đơn vị.

Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, trung 

tâm thuộc Sở phát động đến toàn thể cán 
bộ CCVCLĐ của đơn vị, quyết tâm triển 
khai thực hiện thắng lợi các phong trào thi 
đua trong năm 2014; phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa công tác 
đối ngoại của tỉnh lên một tầm cao mới; góp 
phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội và giới thiệu, quảng bá hình 
ảnh của tỉnh đến bạn bè trên toàn thế giới. 

Thực hiện: Hoàng Tuân

Với tình cảm chân thành và sự quan 
tâm sâu sắc đến bà con kiều bào 
quê Vĩnh Phúc ở khắp mọi nơi trên 

thế giới; ngày 25/1/2014, Tỉnh ủy - HĐND 
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương 
trình Xuân Quê hương với sự gặp gỡ, có 
mặt của gần 200 kiều bào về quê đón Tết cổ 
truyền của dân tộc. Trong không khí nồng 
ấm tình quê hương của sự sum vầy dành cho 
những người con xa xứ, phóng viên Bản tin 
đối ngoại đã có dịp được chia sẻ những cảm 
xúc, suy nghĩ với một số kiều bào đang làm 
ăn sinh sống tại nước ngoài và một số kiều 
bào đã hồi hương đang đầu tư, sản xuất kinh 
doanh tại Vĩnh Phúc. 

Anh Vũ Doãn Khoát, quê ở Thượng 
Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc xúc động 
chia sẻ: “Tôi đã sinh sống và làm việc tại 
Cộng hòa Liên bang Đức 26 năm nay, sau 
nhiều năm xa quê, hôm nay lần đầu tiên được 
tham dự chương trình Xuân Quê hương, tôi 
cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước và của tỉnh dành cho kiều bào sống ở 
mọi nơi trên thế giới. Qua chương trình, tôi 
được giao lưu, gặp gỡ với bạn bè làm ăn sinh 
sống tại nhiều nơi trên thế giới, cùng nhau 

cảm nhận lại hơi ấm của quê hương. Hiện 
nay, tình hình thế giới nói chung đang gặp 
nhiều khó khăn, cuộc sống làm ăn tự do ở 
nước ngoài cũng bị ảnh hưởng, nhiều người 
không có điều kiện về quê ăn Tết nhưng dù ở 
xa chúng tôi vẫn luôn hướng về quê hương, 
đất nước và mong muốn đóng góp phần nào 
đó cho sự phát triển quê hương mình. Những 
chương trình như thế này là nhịp cầu thắt chặt 
tình cảm của chúng tôi với quê hương hơn”.

Đại diện cho Hội đồng hương Vĩnh Phúc 
tại Cộng hòa Séc, chị Trần Thị Phương Thảo 
cho biết: “Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại 

“DÙ Ở XA CHÚNG TÔI LUÔN HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC 
VÀ MONG MUỐN ĐÓNG GÓP PHẦN NÀO ĐÓ CHO SỰ 

PHÁT TRIỂN QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC”

Anh Vũ Doãn Khoát - Việt kiều Đức chia sẻ cảm 
xúc với phóng viên Bản tin đối ngoại  
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Cộng hòa Séc được thành lập từ năm 2009, 
đến nay hội đã có 400 hội viên, đại diện cho 
hơn 4000 kiều bào quê Vĩnh Phúc tại Cộng 
hòa Séc. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã có 
nhiều hoạt động thiết thực như: tặng quà tình 
nghĩa cho các hộ nghèo trong tỉnh, ủng hộ 
Quỹ Trái tim cho em, Quỹ Vì người nghèo 
trong các dịp Tết, ủng hộ nạn nhân chất độc 
màu da cam, tặng quà cho các chiến sĩ ở đảo 
Trường Sa và gần đây nhất trong năm 2014, 
Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại Cộng hòa Séc 
và Công ty CP Soiva Việt Nam do Việt kiều 
Séc hồi hương thành lập đã trao tặng 100 suất 
quà cho các nạn nhân chất độc da cam và các 
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Mỗi năm qua đi, khi về thăm quê hương 
tôi nhận thấy quê mình có sự thay đổi rất 
nhiều, ngày càng phát triển mạnh hơn, tiềm 
năng cho các hoạt động đầu tư kinh doanh là 
rất lớn, đây là cơ hội tốt cho kiều bào chúng 
tôi về đầu tư tại tỉnh nhà. Vì vậy, mong muốn 
của chúng tôi là tỉnh hết sức tạo điều kiện về 
mọi mặt, về thủ tục hành chính cũng như các 
điều kiện hỗ trợ để kiều bào có khả năng về 
đầu tư phát triển tại quê hương”.

Là Việt kiều Nga đã hồi hương, anh 
Nguyễn Hồng Chuyên, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị công ty TNHH Công nghệ Cosmos 
chia sẻ kinh nghiệm đầu tư: “Sau nhiều năm 
tích lũy vốn và kinh nghiệm, với tình cảm 
gắn bó và yêu quê hương mình, tôi quyết 
định trở về Việt Nam đầu tư. Năm 2011, tôi 
thành lập công ty TNHH Công nghệ Cosmos 
chuyên về lĩnh vực cơ khí phụ trợ. Sau 8 năm 
thành lập, chúng tôi đã xây dựng được hai 
nhà máy ở Vĩnh Phúc và Phú Thọ với trên 
30.000 m2 có tổng số vốn đầu tư trên 500 tỉ 
đồng.  Để có được số vốn đầu tư này, chúng 
tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của những 
người bạn ở nước ngoài gửi về. Chúng tôi đã 
tuyển dụng và đào tạo trên 2.000 lao động 
với mức thu nhập trung bình trên 5 triệu 
đồng/người/tháng. Doanh thu năm 2013 đạt 

1.075 tỷ, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2012. 
Công ty TNHH Cosmos luôn nằm trong top 
10 nhà cung cấp lớn nhất của công ty Toyota 
và Honda Việt Nam và hàng năm đều nhận 
được khen thưởng của Trung ương, của tỉnh. 
Theo tôi, bây giờ là cơ hội tốt nhất để đầu 
tư về nước bởi vì Việt Nam đang trong quá 
trình phát triển, đang trong quá trình xây 
dựng các chuẩn mực kinh tế. Nếu như đầu tư 
ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay 
châu Âu thì chúng ta phải có một ý tưởng 
đặc biệt thì ta mới thành công và phát triển 
nhanh được. Ở Việt Nam mọi thứ vẫn đang 
đi vào chuẩn mực thì đây chính là cơ hội tốt 
nhất để đầu tư. Hơn nữa, với chính sách quan 
tâm và tạo điều kiện của chính quyền Việt 
Nam nói chung cũng như tỉnh Vĩnh Phúc nói 
riêng, với kinh nghiệm học tập, làm việc tại 
nước ngoài, tiềm năng về tài chính, với tình 
yêu quê hương, tôi tin rằng các bạn sẽ đầu tư 
thành công”.

Cũng tại buổi gặp mặt, anh Phí Văn Mai, 
Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại 
nước CHDCND Lào cho biết: “Trước đây, 
công ty của tôi đạt doanh thu khoảng 1 triệu 
USD/ năm nhưng sau khi Vĩnh Phúc thiết lập 
quan hệ kết nghĩa với 8 tỉnh Bắc Lào, được 
sự giúp đỡ và tạo điều kiện của chính quyền 
hai bên, các doanh nghiệp như chúng tôi có 
cơ hội phát triển hết khả năng, doanh nghiệp 
chúng tôi những năm gần đây đạt 15-20 triệu 
USD/năm, lượng tiền gửi về từ 8-10 tỷ đồng/
năm. Thay mặt cho hơn 1.000 người con quê 
hương Vĩnh Phúc đang làm ăn sinh sống tại 
các tỉnh Bắc Lào, tôi xin chân thành cảm ơn 
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh Bắc Lào 
đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ 
hội làm kinh tế tại Lào”.

Thực hiện: Nam Dương 
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Việt Nam và Căm-pu-chia có chung 
đường biên giới trên đất liền với 
chiều dài khoảng 1.137 km (điểm 

khởi đầu tại vị trí ngã ba biên giới Việt Nam - 
Lào - Căm-pu-chia, điểm cuối ở trên bờ biển 
tiếp giáp giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kăm-
pốt). Đường biên giới trên đi qua 10 tỉnh biên 
giới phía Việt Nam (với 35 huyện, thị xã) và 
9 tỉnh biên giới phía Căm-pu-chia (với 28 
huyện), cụ thể:

1. Phía Việt Nam
- Tỉnh Kon Tum: có 02 huyện là Ngọc 

Hồi, Sa Thầy.
- Tỉnh Gia Lai: có 03 huyện là Grai, Đức 

Cơ, Chư Prông.
- Tỉnh Đắc Lắc: có 02 huyện là Buôn 

Đôn, Ea Súp.
- Tỉnh Đắc Nông: có 04 huyện là Tuy 

Đức, Đăk Song, Đăk Mil, Cư Jút.
- Tỉnh Bình Phước: có 03 huyện là Lộc 

Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập.
- Tỉnh Tây Ninh: có 05 huyện là Tân 

Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu, 
Trảng Bảng.

- Tỉnh Long An: có 06 huyện, thị xã là 
Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, 
Tân Hưng và Kiến Tường.

- Tỉnh Đồng Tháp: có 03 huyện, thị xã 
là Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng 
Ngự.

- Tỉnh An Giang: có 05 huyện, thị xã là 
An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Đốc và 
Tân Châu.

- Tỉnh Kiên Giang: có 02 huyện, thị xã là 
Giang Thành và Hà Tiên.

2. Phía Căm-pu-chia
- Tỉnh Ratanakiri: có 03 huyện là Ta 

Veeng, On Đông Mia, Ô Da Đao.
- Tỉnh Munđônkỉi: có 04 huyện là Cọ 

Nhệc, Pếch Chria Đa, Ô Reng, Keo Sây Ma.
- Tỉnh Kratie: có 01 huyện là Snuôn.
- Tỉnh Kongpongcham: có 02 huyện là 

Mê Mụt, Pôn Nhia Krẹc.
- Tỉnh Prey Veng: có 04 huyện là Kom 

Chal Mia, Com Pung Tơ Ro Béc, Pre Sđách, 
Plêm Tro.

- Tỉnh Svey Riêng: có 06 huyện là Rô 
Mịa Héc, Rum Đuôn, Svai Tiếp, Chăn Tơ 
Ria, Com Rung Rô, Sval Trơ Rum.

- Tỉnh Kan Dal: có 02 huyện là Lơk Đéc, 
Cọ Thôm.

- Tỉnh Takeo: có 04 huyện là Ăng kô Bồ 
Râu, Cọ On Đẹt, Bồ Rây Chơ La Sa, Ki Ri 
Vôông.

- Tỉnh Kăm-pốt: có 02 huyện là Bòn Ta 
Mia, Com Pung Tờ Rách./.

(Theo www.biengioilanhtho.gov.vn)

CÓ BAO NHIÊU HUYỆN BIÊN GIỚI TRÊN TUYẾN 
BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - CĂM-PU-CHIA 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ 
tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech 
Hunsen bên cột mốc 314 (phía Việt Nam) - cột mốc 

có số thứ tự cuối cùng trên tuyến biên giới 
Việt Nam - Campuchia



18

Được thành lập từ năm 1976, GRET là 
một tổ chức nghề nghiệp đoàn kết và 
hợp tác quốc tế. GRET tác động từ 

thực địa cho tới chính sách trong cuộc chiến 
chống đói nghèo và bất bình đẳng bằng cách 
cung cấp những giải pháp bền vững và sáng 
tạo hơn, đóng góp vào quá trình phát triển 
đoàn kết. Tính đến năm 2013, GRET có mặt 
tại 30 nước trên thế giới và 12 văn phòng đại 
diện thường trực tại Châu Á, Châu Phi và 
Châu Mỹ Latinh.  

Đến Việt Nam từ năm 1988, hiện tại 
GRET có văn phòng Đại diện đặt tại Hà Nội 
và đang có các chương trình dự án tại 6 tỉnh 
phía Bắc. Các lĩnh vực hoạt động của GRET 
tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào: nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính vi 
mô; dinh dưỡng trẻ em; hỗ trợ phát triển thể 
chế; môi trường, biến đổi khí hậu.

Tại Vĩnh Phúc, GRET đã triển khai nhiều 
chương trình, dự án khác nhau từ năm 1989 
đến nay, điển hình như: 

Chương trình Sông Hồng (1989 - 2000): 
chương trình Sông Hồng ra đời trong bối 
cảnh Việt Nam đang tiến hành tự do hóa nền 
kinh tế và cải cách chính sách nông nghiệp 
(phi tập thể hóa nông nghiệp). Chương trình 
thực hiện những nghiên cứu ứng dụng và đào 
tạo nhằm định hướng sự biến đổi hệ thống 
nông nghiệp ở lưu vực sông Hồng thực hiện 
tại 4 tỉnh: Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, 
Hải Dương.

Dự án Paopa (1999 - 2002): nối tiếp 
chương trình Sông Hồng là dự án Paopa do 
Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ có mục tiêu phát 
huy các kinh nghiệm và các kết quả đạt được 
từ chương trình Sông Hồng trên các lĩnh vực 
nghiên cứu và khuyến nông. 

Dự án Dialogs (2001 - 2005): dự án phát 

triển thể chế và các Hiệp hội địa phương nhằm 
tổ chức và quản lý các dịch vụ tập thể. Được 
triển khai tại 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam trong 
đó có Vĩnh Phúc. Dự án do Ủy ban Châu Âu, 
Bộ Ngoại giao Pháp, các tổ chức phi chính 
phủ trong liên minh tài trợ nhằm cải thiện các 
dịch vụ cho người dân nông thôn và khả năng 
phối hợp trong các lĩnh vực sức khỏe ban 
đầu, nông nghiệp và chăn nuôi, thông qua trợ 
giúp tăng cường các tổ chức nghề nghiệp và 
các tổ chức địa phương hướng tới một sự phát 
triển ổn định và lâu dài. Tổng ngân sách của 
dự án là 3,5 triệu Euro.

Dự án INCO - RURBASIE (2002 - 2007): 
dự án nghiên cứu các động thái nông nghiệp 
trong các vùng chịu ảnh hưởng của đô thị hóa 
tại Đông Nam Á (Việt Nam, Campuchia). 
Dự án do Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm phân 
tích tác động của tăng trưởng kinh tế thành 
thị đến nông nghiệp (thị trường đất đai, các 
hệ thống sản xuất và tổ chức các ngành hàng) 
xung quanh các thành phố cấp 2 như Vĩnh 
Phúc, Hải Dương. Tổng ngân sách của dự án 
là 970.000 Euro.

Dự án phát triển các hệ thống quỹ bảo 
hiểm (2003 - 2004): được triển khai tại huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc do Đại sứ quán 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC GRET - PHÁP
TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại 
Việt Nam thăm dự án của GRET tại Vĩnh Phúc

Hội nhập và phát triển
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Pháp tại Việt Nam tài trợ nhằm phát triển các 
quỹ bảo hiểm chăn nuôi tạo điều kiện đảm 
bảo an toàn và phát triển chăn nuôi, cải thiện 
kinh tế hộ gia đình một cách bền vững. Có 
900 hộ đã được đào tạo tập huấn và tư vấn 
trực tiếp thông qua 30 quỹ bảo hiểm - tư vấn.

Dự án tự chủ của các quỹ tín dụng vi 
mô (2003 - 2006): do Đại sứ quán Pháp tại 
Việt Nam tài trợ. Dự án được triển khai tại 
huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường của tỉnh Vĩnh 
Phúc để giúp các quỹ tín dụng vi mô ở địa 
phương đạt được sự tự chủ hoàn toàn trong 
hoạt động của mình. Tổng ngân sách của dự 
án là 100.000 Euro.

Dự án Aidcoop (2007 - 2010): dự án hỗ 
trợ thể chế phát triển các Hợp tác xã tại Việt 
Nam do Liên minh Châu Âu và Bộ Ngoại 
giao Pháp tài trợ. Mục tiêu của dự án là góp 
phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh 
vực kinh tế hợp tác và các hợp tác xã cũng 
như khuôn khổ pháp lý liên quan thông qua 
việc phổ biến các giá trị quốc tế của loại hình 
doanh nghiệp đặc biệt này. Tổng ngân sách 
của dự án là 1 triệu Euro.

Dự án Synergies (2011 - 2014): dự án hỗ 

trợ mạng lưới các tổ chức dân sự địa phương 
nâng cao năng lực cho cộng đồng về lồng 
ghép môi trường vào các chương trình phát 
triển xã hội. Dự án do liên minh Châu Âu, 
CFSI tài trợ với mục tiêu củng cố và thúc đẩy 
các tổ chức xã hội dân sự ở địa phương trở 
thành các tổ chức trung gian có đủ phương 
tiện, khả năng và kiến thức cần thiết để tham 
gia vào các hoạt động giảm thiểu, thích ứng 
và phát triển bền vững trước bối cảnh biến 
đổi khí hậu. Tổng ngân sách của dự án là 
636.692 Euro (trong đó ngân sách cho dự 
án triển khai tại Vĩnh Phúc là: 56.520 Euro 
tương đương 72.346 USD). Tại Vĩnh Phúc, 
dự án được triển khai trên 05 huyện: Tam 
Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, 
Tam Đảo.

Trong thời gian tới, GRET có dự định 
triển khai 2 dự án mới tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm 
dự án tăng cường trách nhiệm xã hội của các 
bên liên quan nhằm cải thiện điều kiện sống 
cho các nữ công nhân nhập cư (2014 - 2016) 
và dự án quản lý rác thải tại các khu vực nông 
thôn, ven đô (2014 - 2016).

T/h: Thu Hiền

Sáng ngày 12/11/2013 (theo giờ New 
York), Đại hội đồng Liên Hợp quốc 
(LHQ) khóa 68 đã tiến hành bỏ phiếu 

bầu 14 nước thành viên mới của Hội đồng 
Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Với kết 
quả 184/192 phiếu, Việt Nam đã trúng cử 
với số phiếu cao nhất trong số 14 nước và lần 
đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Nhân 
quyền Liên Hợp quốc. 

Hội đồng nhân quyền LHQ được thành 
lập năm 2006 với vai trò là cơ quan quốc tế 
tối cao về quyền con người, chịu trách nhiệm 
thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, giải 
quyết các vấn đề liên quan đến quyền con 
người trên khắp toàn cầu, hợp tác chặt chẽ 

và khuyến khích các quốc gia cải thiện nhân 
quyền. Tiền thân của Hội đồng này là Ủy ban 
nhân quyền LHQ với mục tiêu là “thúc đẩy 
và khuyến khích sự tôn trọng các quyền của 
con người và các quyền tự do cơ bản cho tất 
cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giới 
tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.

Nhân quyền và việc thực hiện nhân quyền 
gắn với tiến trình phát triển của nhân loại ở 
từng hình thái kinh tế - xã hội, các giai đoạn 
đấu tranh giai cấp, giải phóng con người, đưa 
quyền con người trở thành giá trị chung. Đó là 
các quyền cá nhân trong lĩnh vực kinh tế - xã 
hội; các quyền tập thể như quyền dân tộc cơ 
bản, tự quyết, bình đẳng giữa các dân tộc và 

NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM
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quốc gia; quyền phát triển, quyền thông tin, 
quyền được sống trong hòa bình trong môi 
trường lành mạnh... Nhân quyền ở đâu cũng 
là giá trị con người hướng tới, với Việt Nam 
càng có ý nghĩa sâu xa khi đất nước ta trải qua 
hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ 
thân phận nô lệ, quyền con người bị chà đạp, 
áp bức đã vùng lên tranh đấu, kiên cường, bền 
bỉ để giành lại những quyền cơ bản và thiêng 
liêng nhất của con người, đó là quyền được 
sống trong độc lập, tự do và quyền tự quyết 
định vận mệnh của mình. Vì lẽ đó, giải phóng 
con người khỏi áp bức, bất công, đem lại tự 
do, ấm no, hạnh phúc cho người dân đã là khát 
vọng thiêng liêng nhất của người dân và trở 
thành mục tiêu nhất quán, là nền tảng hoạch 
định mọi quyết sách của Đảng, Nhà nước ta. 
Chính sách này cũng có cội rễ sâu xa từ truyền 
thống lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của 
một dân tộc luôn nêu cao tinh thần hòa hiếu, 
yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn.

Thực tiễn đấu tranh của dân tộc ta đã chỉ 
rõ việc bảo đảm quyền con người không thể 
tách rời độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ 
và phát triển. Bên cạnh đó, đi vào tái thiết 
và phát triển đất nước sau hàng chục năm bị 
chiến tranh tàn phá, Đảng và Nhà nước coi 
phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng cho 
việc thực thi dân chủ và quyền con người. Sau 
hơn 27 năm đổi mới, phát triển, Việt Nam đã 
đạt được những thành tựu có ý nghĩa nền tảng 
trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước.

Mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra 
là GDP bình quân đầu người tính bằng USD 
theo tỷ giá hối đoái bình quân đến năm 2015 
đạt 2.000 USD. Khả năng mục tiêu này có 
thể đạt sớm hơn khi năm 2013 đang tiến tới 
mốc 1.900 USD. Từ năm 2010, Việt Nam 
đã chuyển vị thế từ nhóm nước có thu nhập 
thấp sang nhóm nước có thu nhập trung bình 
thấp. Bước chuyển vị thế này là rất quan trọng 
bởi nếu nhìn lại thời kỳ đầu đổi mới, khi vào 
năm 1988, Việt Nam mới đạt 86 USD, là một 
trong vài chục nước có thu nhập bình quân 
đầu người nằm ở đáy của thế giới. 

Chúng ta cũng ghi dấu ấn nổi bật trong 
xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 
Ước tính đến nay, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm 
còn khoảng 7,6%. Trong báo cáo “Thành tựu 
ấn tượng của Việt Nam về giảm nghèo và 
những thách thức mới” của Ngân hàng Thế 
giới (WB), công bố năm 2013 cho biết: WB đã 
đánh giá tỷ lệ nghèo ở Việt Nam giảm mạnh 
trong 20 năm qua (1990-2010) với khoảng 30 
triệu người. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đạt 
được thành tựu ấn tượng về giáo dục và y tế. 
Tỷ lệ nhập học ở bậc tiểu học của người nghèo 
đạt hơn 90% và ở bậc trung học cơ sở là 70%. 
Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số liên 
tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, 
hạ tầng ở các vùng dân tộc thiểu số có bước 
phát triển rõ rệt. Hơn nữa, phương tiện thông 
tin đại chúng phát triển nhanh chóng về loại 
hình, phong phú về nội dung đã trở thành diễn 
đàn quan trọng để nhân dân phản ánh tiếng 
nói của mình, tham gia phát hiện những mặt 
tiêu cực của xã hội và đóng góp tích cực vào 
công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Đảng 
và Nhà nước cũng đặc biệt quan tâm tới các 
nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ 
em, người già, người khuyết tật và người bị 
nhiễm HIV/AIDS. Với mỗi nhóm đối tượng, 
Nhà nước đều có các cơ chế, chính sách và ưu 
tiên cụ thể nhằm bảo vệ, hỗ trợ, tạo cơ hội cho 
từng nhóm phát triển, hòa nhập cộng đồng và 
đạt được nhiều thành tựu nổi bật. 

Chúng ta cũng tham gia ngày càng hiệu 
quả và tích cực tại các diễn đàn đa phương, 
trong đó có các cơ chế đa phương về nhân 
quyền như Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp 
quốc, Hội đồng Nhân quyền. Đặc biệt, việc 
Việt Nam được đa số các thành viên bầu vào 
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm 
kỳ 2014-2016 cho thấy sự tín nhiệm, khẳng 
định vị trí, vai trò to lớn của Việt Nam trong 
đảm bảo nhân quyền cũng như ý nghĩa chính 
trị, ngoại giao trên trường quốc tế.

Tổng hợp: Trung Dũng
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Hàng năm, cứ mỗi dịp xuân về, du 
khách thập phương lại về với lễ hội 
Tây Thiên để cầu tài, cầu lộc, cầu sức 

khỏe, bình an và vãn cảnh. Ngày này, hàng 
vạn người dân trong vùng, du khách thập 
phương nô nức kéo về, trước là để thắp hương 
tưởng nhớ Quốc Mẫu, sau là xem các hội diễn 
cổ, leo núi thưởng ngoạn danh thắng...

Quốc Mẫu tên thật là Lăng Thị Tiêu, 
người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập 
làm Chính Vương Phi, có công giúp Vua dẹp 
giặc, mở mang bờ cõi, phát triển nông nghiệp. 
Xong công việc, Bà lại trở về quê hương tại 
thôn Đông Lộ - xã Đại Đình - huyện Tam 
Đảo ngày nay, rồi “hoá” tại đây. Như vậy, 
Quốc Mẫu Tây Thiên vừa là con người của 
huyền sử, vừa là con người thật với lai lịch rõ 
ràng. Tưởng nhớ công đức của Bà, nhân dân 
trong vùng lập đền thờ để hương khói hàng 
ngày. Bao đời nay, các triều đại phong kiến 
từ Đinh, Lý, Trần, Lê đều sắc phong Người 

là: Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh 
Đại Vương, hàng năm cử các quan đại thần 
lên cúng tế.

Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên nằm trên 
đỉnh núi Thạch Bàn, thuộc dãy Tam Đảo, 
cùng một độ cao và cách khu nghỉ mát Tam 
Đảo 15 km đường núi, nơi đây cảnh quan 
thiên nhiên kỳ vĩ vẫn còn giữ nguyên vẻ 
nguyên sơ, quanh năm có mây mù, thông 
reo, chim hót... Tây Thiên - Tam Đảo là “Địa 
linh” lớn của cả nước, nơi đây không chỉ có 
đền thờ Quốc mẫu có mà còn có dấu tích 
Phật giáo từ rất sớm, có thể coi Tây Thiên 
là một trong những nơi có dấu tích Phật giáo 
cổ nhất Việt Nam. Tây Thiên - Tam Đảo là 
quần thể danh thắng nổi tiếng một vùng bởi 
lẽ nơi đây hội tụ cả 3 yếu tố: tâm linh - tín 
ngưỡng và cảnh quan thiên nhiên. Chính vì 
vậy không chỉ mùa lễ hội, mà Tây Thiên thu 
hút du khách thập phương quanh năm. Những 
ngày nghỉ hè nóng bức, hàng đoàn học sinh, 

THÁNG BA, NGÀY VỀ LỄ HỘI TÂY THIÊN – 
VĨNH PHÚC
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sinh viên đến với Tây Thiên để được lội suối, 
leo núi và ngắm cảnh rừng nguyên sinh. Thả 
hồn mình theo tiếng nước chảy róc rách, 
phóng tầm mắt ra xa là một thảm cây màu 
xanh ngắt, là những dãy núi trùng điệp nối 
tiếp nhau, là núi ấp ôm mây, mây ấp núi... 
tất cả mang đến cho du khách cảm giác lâng 
lâng như lạc vào thế giới tiên cảnh. Chẳng 
thế mà dân gian xưa đã có câu ca lưu truyền 
đến ngày nay:

“Ai lên ngắm cảnh Tây Thiên
Mải mê thưởng ngoạn chớ quên đường về”

Trong những năm qua, được sự quan tâm 
của Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều 
công trình đền chùa miếu mạo đã được trùng 
tu, tôn tạo. Năm 2012, Chùa Tây Thiên có 
một sự trùng tu và xây dựng lớn với những 
công trình đẹp và ý nghĩa. Hệ thống cáp treo 
cũng được trang bị để đáp ứng nhu cầu đi lại 
và vãn cảnh cho du khách về với Tây Thiên. 

Năm 2014, Lễ hội Tây Thiên chính thức 
được diễn ra từ 14-16/3 (tức14-16/2 âm lịch) 
tại thôn Đền Thõng, xã Đại Đình, Tam Đảo 
- Vĩnh Phúc. Hàng vạn du khách, phật tử 
thập phương tìm về Tây Thiên để hòa mình 
cùng đồng bào người dân tộc Sán Dìu, nhân 
dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc để tham dự 
vào các nghi lễ, các hoạt động văn hóa tâm 
linh truyền thống tại địa phương. Hòa trong 
sắc cờ, tiếng trống chiêng rộn ràng nơi quê 
hương Mẫu mẹ Tây Thiên, người dân thành 
kính sẽ dâng lên Quốc Mẫu nén hương để 
bày tỏ tấm lòng thành kính, nhằm khẳng định 
truyền thống tốt đẹp và đạo lý uống nước nhớ 
nguồn của dân tộc.

Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày với các 
nghi thức lễ tế mang đậm nét văn hoá truyền 
thống của người Việt Nam. Đáng chú ý, tại 
Lễ hội Tây Thiên, thường niên vẫn diễn ra 
nhiều trò chơi dân gian truyền thống như: 
cuộc thi làm bánh chưng, bánh giầy, thi nấu 
cơm, thi hát dân ca của người dân tộc thiểu số 

Sán Dìu, thi kéo co, chọi gà...
Về phần nghi thức, Lễ hội Tây Thiên 

mang những nét độc đáo riêng như: lễ cáo, lễ 
tạ, lễ rước và lễ dâng hương. Lễ vật không thể 
thiếu khi dâng Mẫu mang đậm nét riêng của 
núi rừng Tây Thiên đó là: hoa quả, một mâm 
xôi, oản, gạo, trứng, một con lợn quay và hoa 
huệ trắng. Theo đó, Lễ rước sẽ có 3 đoàn là 
Kiệu văn đền Mấu Sinh, kiệu Văn đền Mẫu 
Hóa và kiệu Bát cống đền Ngò, đoàn rước 
gồm trên 100 người dân địa phương rước từ 
Đền Mẫu Sinh đến đền Thõng dài khoảng 
4.000 m. Nghi thức lễ tế rất trang trọng, đặc 
sắc, mang đậm bản sắc dân tộc như: rước 
kiệu, múa sênh tiền, hoạt cảnh chèo mô tả 
truyền thuyết Quốc Mẫu Tây Thiên đánh 
đuổi giặc ngoại xâm thống nhất giang sơn. 

Nét đặc biệt của lễ hội Tây Thiên là các 
làn điệu soọng cô, hát chầu văn của nam 
thanh, nữ tú dân tộc Sán Dìu. Những lời ca, 
tiếng hát hòa cùng nhạc cụ truyền thống thể 
hiện sinh động đời sống tinh thần của nhân 
dân, ca ngợi công lao Quốc Mẫu Tây Thiên, 
tình yêu Tổ quốc, tình yêu đôi lứa và không 
khí hăng say lao động sản xuất.

Có thể khẳng định rằng, tín ngưỡng thờ 
Mẫu của đồng bào người dân tộc Sán Dìu nói 
riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói 
chung đã góp phần quan trọng trong việc bảo 
tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc. Phong tục lâu đời ấy đã 
hun đúc nên sức mạnh đoàn kết của nhân dân 
trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng 
ngàn năm qua. Đó chính là nền tảng đạo đức, 
các ứng xử văn hóa của con người được thể 
hiện ở sự kính trọng với những người đã có 
công sinh thành, có công với dân, với nước. 
Tín ngưỡng thờ Mẫu của người dân tộc Sán 
Dìu với những nghi lễ, tập tục cổ truyền tốt 
đẹp, cần được gìn giữ và phát huy, đó cũng 
chính là việc làm thiết thực góp phần phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

T/h: Trung Dũng

Hội nhập và phát triển
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Lễ tân ngoại giao

Phút chia tay tại sân bay, vị phu nhân 
nguyên thủ đã không bắt tay một ai 
nhưng bất ngờ bước lại ôm hôn bà Tôn 
Nữ Thị Ninh và dặn: “Khi nào bà có dịp 
tới đất nước tôi thì nhớ báo cho tôi biết, 
chúng ta sẽ cùng uống trà”.

Trong một cuộc trò chuyện với các cán 
bộ, nhân viên nữ công tác tại Bộ Ngoại giao, 
bà Tôn Nữ Thị Ninh đã chia sẻ những bài học 
kinh nghiệm của bản thân trong phát huy thế 
mạnh của nhà ngoại giao nữ.

Bài học Cương - Nhu
Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, trong vận dụng 

bài học Cương - Nhu khi làm công tác đối 
ngoại, không bao giờ được quên mình đang là 
đại diện cho Việt Nam. Đây là điểm tối quan 
trọng vì nếu quên sẽ rất dễ phạm sai lầm.

Bà kể lại: Năm 2004, Hội nghị cấp cao 
Á - Âu được tổ chức tại Hà Nội. Lúc này, 

bà Ninh đang công tác tại Ủy ban Đối ngoại 
Quốc hội và được giao nhiệm vụ đi đón một 
vị nguyên thủ quốc gia cùng phu nhân tại sân 
bay Nội Bài. Vị phu nhân nguyên thủ này 
vốn có dòng dõi quý tộc châu Âu nên khá 
khó tính và có phần tự cao. Khi rời sân bay, 
theo thông lệ thì xe chở phu nhân sẽ có bảo 
vệ ngồi ghế trước, bà Ninh và vị phu nhân 
này sẽ ngồi ghế sau. Nhưng khi bà Tôn Nữ 
Thị Ninh vừa bước vào xe thì vị phu nhân 
nguyên thủ nói rằng: “Tôi có một bà bạn thân 
đi cùng Đoàn sang đây và tôi muốn bà ấy 
ngồi cùng xe cho đỡ bỡ ngỡ”.

Lúc này, bà Tôn Nữ Thị Ninh đứng trước 
hai lựa chọn: một là đi xe khác, hai là phải 
làm sao để không làm phật ý vị phu nhân kia 
mà vẫn không phạm vào quy tắc lễ tân ngoại 
giao là chủ và khách cùng ngồi ở ghế sau. 
Cuối cùng, bà Ninh quyết định giải thích cho 
vị phu nhân kia rằng đây là quy định về lễ 

NHÀ NGOẠI GIAO TÔN NỮ THỊ NINH
VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM ĐỐI NGOẠI

Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam 
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tân của Việt Nam và nếu phu nhân vẫn muốn 
người bạn của mình ngồi cùng thì ba chúng 
ta sẽ ngồi ghế sau.

Suốt hành trình từ sân bay Nội Bài về Hà 
Nội, vị phu nhân nguyên thủ đeo kính râm và 
ngả đầu ra sau ghế như là đang ngủ, chỉ còn 
người bạn của phu nhân và bà Tôn Nữ Thị 
Ninh ngồi trò chuyện. Dù khá bực nhưng bà 
Ninh vẫn vui vẻ trò chuyện bình thường và 
giữ đúng nguyên tắc lễ tân. Còn người bạn 
của vị phu nhân thì khá ái ngại trước hoàn 
cảnh khó xử này và đỡ lời thay cho vị phu 
nhân rằng: “Tối qua, bà ấy vừa phải làm một 
chương trình truyền hình rất khuya nên hơi 
mệt nên chúng ta hãy chiều bà ấy một chút”.

Khi về đến Hà Nội, bà Tôn Nữ Thị Ninh 
mới tìm hiểu kỹ hơn về vị phu nhân nguyên 
thủ và biết bà ấy rất mê đồ cổ. Vậy là trong 
những ngày Hội nghị cấp cao Á - Âu diễn ra 
tại Hà Nội, bà Ninh đã bố trí để vị phu nhân 
kia đi tham quan một gian hàng đồ cổ. Vị 
phu nhân dòng dõi quý tộc này “tỉnh người” 
ngay lập tức khi được chiêm ngưỡng những 
món đồ cổ quý giá của Việt Nam. Ngay sau 
đó, trong chuyến thăm quan cố đô Huế, khi 
cùng ngồi trên chiếc chuyên cơ nhỏ, vị phu 
nhân khó tính đã chủ động gợi chuyện với bà 
Tôn Nữ Thị Ninh bởi thấy người phụ nữ Việt 
Nam tháp tùng mình sử dụng tiếng Pháp và 
có vốn hiểu biết khá tốt nên “có cái để nói”.

Khi rời Việt Nam, phút chia tay tại sân 
bay, vị phu nhân nguyên thủ đã không bắt 
tay một ai nhưng bất ngờ bước lại ôm hôn 
bà Tôn Nữ Thị Ninh và dặn: “Khi nào bà có 
dịp tới đất nước tôi thì nhớ báo cho tôi biết, 
chúng ta sẽ cùng uống trà”.

Bài học quan sát
Trong tiếp xúc đối ngoại, bà Tôn Nữ Thị 

Ninh rất coi trọng việc tiếp thu những câu 
chuyện, bài học kinh nghiệm của các tiền 
bối, những vĩ nhân để áp dụng đối với bản 

thân trong những tình huống cụ thể. Bác Hồ 
đã dạy: người làm đối ngoại phải luôn biết 
quan sát và tiếp thu. Cái gì chưa biết thì phải 
quan sát người khác để làm theo, nhưng cũng 
phải làm theo đúng người.

Nữ Đại sứ chia sẻ với các cán bộ nữ của 
Bộ Ngoại giao câu chuyện về Nữ hoàng 
Victoria: Buổi chiêu đãi của Nữ hoàng Anh 
hôm đó có một món hải sản phải dùng tay 
trực tiếp khi ăn. Khi các thực khách ăn tới 
món này, người phục vụ liền mang cho mỗi 
người một tô nước trà, trong đó có vài lát 
chanh để sau khi ăn xong món này, khách có 
thể rửa tay cho hết mùi tanh. Có một vị khách 
không biết điều này và nhầm tưởng tô nước 
trà là đồ uống nên đã bưng lên uống. Thấy 
vậy, Nữ hoàng Victoria cũng lập tức bưng tô 
nước của mình lên uống trong sự ngỡ ngàng 
của nhiều người. Những người còn lại trong 
bữa tiệc cũng bưng tô nước trà của mình lên 
uống. Với óc quan sát và xử lý tình huống 
rất khéo léo của mình, Nữ hoàng Victoria đã 
tránh để người khách mời của mình rơi vào 
một tình huống bối rối.

Nhân tố con người
Theo Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh, trong tiếp 

xúc và giao tiếp đối ngoại phải hết sức chú 
ý đến nhân tố con người để tránh những hiểu 
nhầm đáng tiếc. “Chúng ta quan tâm đến cá 
nhân người khác nhưng cần phải hiểu rõ về 
những điểm đặc biệt trong lý lịch, nhân thân 
của họ để tránh đẩy khách vào tình huống 
khó xử với những câu hỏi khó trả lời” - bà 
Ninh chia sẻ.

Kinh nghiệm của vị nữ Đại sứ gốc Huế 
khi tiếp xúc là nên gợi đúng niềm vui, niềm 
tự hào hoặc những sở thích của đối tác để tạo 
được cảm xúc tích cực. Bà kể, trong lần được 
vợ chồng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam mời 
đến dùng cơm, bà có tìm hiểu và biết rằng 
phu nhân Đại sứ rất mê văn hóa, nghệ thuật, 

Lễ tân ngoại giao
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đặc biệt là vẽ tranh. Vì thế, sau phần dạo đầu 
của bữa ăn với những câu chuyện thuộc lĩnh 
vực chính trị với Đại sứ, bà Ninh bắt đầu hỏi 
Phu nhân Đại sứ về chuyện vẽ tranh khiến 
Phu nhân rất thích. Tuy nhiên, theo bà Tôn 
Nữ Thị Ninh, muốn tiếp chuyện được với 
các đối tác trên lĩnh vực nào thì bản thân cần 
phải có những hiểu biết nhất định về lĩnh vực 
đó thì mới có thể gợi chuyện và duy trì câu 
chuyện một cách hấp dẫn, thú vị.

Theo Đại sứ Ninh, dí dỏm và hài hước là 
một trong những lợi thế lớn mà người làm 
công tác đối ngoại cần phát huy. “Tuy nhiên, 
trước khi dí dỏm cần phải ý thức được trình 
độ ngoại ngữ của mình đã đủ để dí dỏm chưa 
vì đôi khi, bản thân thấy rất buồn cười nhưng 
khách không cười nổi vì họ không hiểu câu 
chuyện” - bà Ninh lưu ý.

Có vai trò quan trọng tương tự với sự dí 
dỏm trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao, theo 
bà Tôn Nữ Thị Ninh, đó là sự “tự nhiên có 
ý thức”. Bà giải thích: “Tự nhiên không có 
nghĩa là vô tư. Đừng nhầm lẫn tự nhiên với 
vô tư. Người làm đối ngoại phải biết dung 
hòa khái niệm này để sao cho, bản thân 
hành động có ý thức mà không cứng nhắc, 
rất tự nhiên mà không thành vô tư, vô ý - đó 
chính là sự tự nhiên có ý thức. Để có được 
kỹ năng này, người làm đối ngoại phải tích 
lũy qua nhiều trải nhiệm và rèn luyện thường 
xuyên. Nếu tìm được phương pháp đúng và 
rút kinh nghiệm thường xuyên thì sẽ tiến bộ 
rất nhanh”.

Bài học của bản thân
Điều mà bà Tôn Nữ Thị Ninh luôn tâm 

niệm là trong mọi tình huống, người làm 
công tác đối ngoại phải luôn bình tĩnh bên 
trong và mềm mại bên ngoài. Theo bà, cảm 
xúc bộc lộ không đúng lúc sẽ đẩy bản thân 
vào thế yếu. Vì thế, vẻ mặt của người làm đối 
ngoại phải luôn hết sức tự nhiên.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong 
các cuộc tiếp xúc, nói chuyện với cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài, đối với bà 
Ninh, không phải cuộc nào cũng suôn sẻ. Đôi 
khi, trong suốt lộ trình của chuyến công tác, 
những nhóm người Việt chống phá Nhà nước 
Việt Nam luôn theo sát, hô khẩu hiệu phản 
đối và họ đứng thành hàng rào hai bên đường 
mà Đoàn đi qua. Theo bà Ninh, những lúc 
như vậy, cần phải vận dụng tốt phương châm 
bình tĩnh bên trong và tự nhiên bên ngoài.

Việc bồi đắp kiến thức cho bản thân là 
việc làm cần duy trì thường xuyên, liên tục, 
dù ở bất kỳ độ tuổi, địa vị nào. Với bà, mỗi 
tình huống trong cuộc sống là một cơ hội 
để bản thân học được những cái mới, những 
cái chưa biết hoặc là cơ hội để kiểm tra xem 
bản thân đã thực hành tốt các bài học kinh 
nghiệm tương tự đã rút ra trước đó hay chưa.

Xây dựng một vốn quan hệ cá nhân tương 
đối là điều vô cùng quan trọng và luôn cần 
thiết trong hoạt động ngoại giao, đặc biệt là 
ngoại giao hiện đại. Bà chia sẻ: “Chúng ta 
không chỉ gây dựng mối quan hệ với những 
người giữ vị trí nào đó bởi họ sẽ chỉ như vậy 
trong từng thời điểm. Người làm ngoại giao 
phải xây dựng mối quan hệ với nhiều người, 
nhiều đối tượng để đến một thời điểm, một 
hoàn cảnh nào đó có thể sử dụng vào công 
việc khác, trên một địa bàn khác để phục vụ 
đất nước”.

Kinh nghiệm của bà Ninh là luôn tận 
dụng tốt các cơ hội tiếp xúc trong các buổi 
chiêu đãi ngoại giao. Trước các buổi chiêu 
đãi, bà luôn chuẩn bị rất kỹ càng vì đây là cơ 
hội cơ hội quý, tiếp xúc được với nhiều đối 
tượng mà không tốn nhiều thời gian, công 
sức. Tại các buổi chiêu đãi, bà thường chỉ 
cầm một cốc rượu và tranh thủ trò chuyện với 
mọi người rồi sau đó về nhà mới dùng bữa.

Hồng Lê (sưu tầm)

Lễ tân ngoại giao
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Lễ hội Mardi Gras Thứ Ba “Béo” (New 
Orleans, Mỹ) - 04/3/2014

Từ nhiều thế kỷ nay, Thứ Ba “Béo” - một 
ngày trước Thứ Tư “Lễ tro” và là ngày cuối 
cùng của mùa Lễ hội - được coi là ngày kỷ 
niệm của nhiều nước theo đạo Cơ đốc. Bang 
New Orleans (Mỹ) bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm 
này theo cách riêng của mình từ đầu những 
năm 1730. Năm nay, lễ hội này diễn ra vào 
ngày mùng 4/3. Tại đây, lễ hội này nổi tiếng 
với nhạc sống, các buổi dã ngoại và những 
lễ diễu hành có quy mô lớn khắp thành phố.

Trận chiến Cam (Ivrea, Italy) - 
4/3/2014

Trận chiến Cam, diễn ra đỉnh điểm vào 
Thứ Ba “Béo” ngày 04/3/2014, là một trong 
những lễ hội kì diệu nhất thế giới. Thành 
phố Ivrea ở phía Bắc Italy đắm chìm trong 
trận chiến mà trong đó những người đi chân 
đất ném những quả cam về phía các hiệp sỹ 
trong xe ngựa. Khi cuộc chiến kết thúc, phần 
thưởng sẽ được trao cho một trong chín đội 
tham gia. Mỗi đội đại diện cho một phần lịch 

sử của thành phố này.

Mặc dù nguồn gốc của Lễ hội này không 
thực rõ ràng nhưng  tương truyền Lễ hội này 
được tổ chức để kỷ niệm sự kiện Ivrea nổi 
dậy chống lại một tên bạo chúa vào thế kỷ 12 
hoặc 13. Bị gãy mũi hay sứt môi ở trong lễ 
hội này là điều hoàn toàn bình thường, vì vậy 
khách thăm quan được khuyên nên đội mũ 
đỏ để chứng tỏ họ không phải những người 
tham chiến mặc dù điều này không đủ để bảo 
vệ họ khỏi những “trái” đạn lạc.

Lễ hội Purim của người Do Thái - 
15/3/2014

Năm 2014, người Do Thái trên khắp thế 
giới tổ chức lễ hội Purim  từ tối ngày 15/3 đến 
hết tối ngày 16/3. Ngày lễ này kỷ niệm một sự 
kiện được ghi lại trong Sách của Esther (một 
trong những cuốn kinh Do Thái), đó là việc 
một nhà lãnh đạo Do Thái và người vợ Do 
Thái của đức vua, Esther, đã phá vỡ âm mưu 
giết tất cả người Do Thái đế quốc Ba Tư. 

Trong dịp lễ này, mọi người thường tặng 
quà nhau, kể lại chuyện cho nhau nghe và 
tổ chức một bữa tiệc mừng. Tại Isreal, người 
Do Thái Haredi đọc từ Sách của Esther trong 
một giáo đường Do Thái ở Bnei brak. Lễ hội 
Purim ở Tel Aviv được tổ chức sống động 

CÁC LỄ HỘI TRÊN THẾ GIỚI TRONG THÁNG 3/2014
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Lễ hội Holi (Ấn Độ) - 17/3/2014

Theo truyền thống đạo Hindu, thần 
Krishna, người có làn da đen, lo lắng nữ 
thần da trắng Radha sẽ không bao giờ chấp 
nhận anh ta. Mẹ của Krishna, thất vọng nói 
với anh ta hãy tô màu cho da mặt của Radha. 
Ngày nay, người Hindu trên khắp thế giới tổ 
chức lễ hội sắc màu bằng cách làm tương tự, 
người này sơn mặt cho người kia, nô đùa trên 
đường phố, phun nước màu và bột lên nhau. 

Lễ hội này được tổ chức trên toàn Ấn Độ 
nhưng một trong những nơi sôi nổi, náo nhiệt 
nhất là tại Delhi với những bữa tiệc đường 
phố, ném các màu lên nhau và còn được 
thưởng thức Lễ hội âm nhạc Holi. 

Ngày Thánh Patrick (Ailen) - 17/3/2014

Hàng năm vào ngày 17/3, Ailen và các 
thành phố trên thế giới có đông người Ailen 
sinh sống sẽ tổ chức Ngày lễ Thánh Patrick 
- vị thánh bảo hộ của Ailen. Ngày lễ này 
thường được đánh dấu bằng các cuộc diễu 
hành, tiệc tùng, uống bia đắng và mặc quần 
áo màu xanh lá cây. Những người tham dự ở 
Dublin, có thể mong đợi nhạc sống, đèn xanh 
chiếu sáng khắp thành phố và các màn biểu 
diễn trong Gaelic như một phần của Lễ hội 
Thánh Patrick của thành phố.

Lễ hội Las Fallas (Valencia, Tây Ban 
Nha) - 15 đến 19/3/2014

Từ 15 - 19/3, thành phố của Tây Ban Nha 

Valencia “phát nổ” (theo cả nghĩa đen) với 
lễ hội Las Fallas. Các khu vực của thành phố 
cạnh tranh với nhau để chọn ra người có màn 
bắn pháo ấn tượng nhất và vào đêm cuối cùng 
“Đêm lửa” số lượng bột giấy khổng lồ sẽ được 
đốt cháy trong một ngọn lửa vinh quang.

Đối với những người thích bắn pháo bằng 
hoa thì sẽ được tổ chức vào ngày 17 và 18/3, 
khi mọi người mặc trang phục truyền thống 
của khu vực, múa nhạc dân gian và đặt những 
bó hoa tại bức hình của Đức mẹ đồng trinh.

Lễ hội hoa anh đào (Nhật Bản) - 20/3 
đến 13/4/2014

Vào năm 1912,  Thị trưởng thành phố 
Tokyo - Yukio Ozaki - tặng 3 nghìn cây hoa 
anh đào cho Washington. Thủ đô của Mỹ 
hàng năm đều tổ chức Lễ hội hoa anh đào 
mang tầm quốc gia để thể hiện tình hữu nghị 
giữa Nhật Bản và Mỹ. Năm 1981, Mỹ tặng 
lại Nhật Bản một số cành hoa được cắt từ 
những cây anh đào đó và tặng lại cho Nhật 
để thay thế những cây đã chết trong một trận 
lụt tại Nhật. Lễ hội này thu hút sự tham gia 
của hơi 1,5 triệu người mỗi năm và kéo dài 
từ 20/3 đến 13/4. 

(Dịch theo BBC.com)

Nhìn ra thế giới
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Tùy thuộc vào lịch của mỗi nơi mà 
người dân trên thế giới đón Tết ở 
những thời điểm khác nhau. Nếu như 

người Anh, người Mỹ coi năm mới bắt đầu 
từ ngày 1/1 (dương lịch) thì người Việt Nam, 
Hàn Quốc và Trung Quốc lại đón Tết vào 
ngày 1/1 (âm lịch), tức là rơi vào khoảng 
cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 (dương lịch). 
Với những quốc gia khác ở khu vực Nam Á 
hoặc Đông Nam Á, các lễ hội đón chào năm 
mới vào lại diễn ra vào mùa xuân, giữa tháng 
tư (dương lịch).

Nhiều nơi ở Ấn Độ chào đón năm mới 
vào tháng tư

Ấn Độ là nơi có nhiều bang tổ chức đón 
mừng năm mới vào dịp giữa tháng Tư, ví dụ 
như người Tamil ở bang Tamil Nadu, phía 
Nam Ấn Độ. Họ gọi đó là tết Puthandu, rơi 
vào ngày Chithrai đầu tiên, tức là khoảng 
13 đến 15/4 hàng năm. Một nghi lễ gọi là 
KANNI được cử hành (ẩn ý một năm sung 
túc với nhiều trang sức vàng, bội thu với mùa 
màng và rau quả...) cùng với một niềm tin 
mãnh liệt rằng nghi lễ này sẽ mang lại sự 
thịnh vượng. 

Ở thành phố Madurai, tết Chithrai 
Thiruvizha diễn ra long trọng ở đền 
Meenakshi. Người ta cũng tổ chức một cuộc 
diễu hành lớn có tên là Chithrai Porutkaatchi. 
Một số nơi ở phía Nam Tamil Nadu, nó được 
gọi là Chithrai Porutkaatchi. Ngày lễ này 
được đánh dấu bằng một bữa tiệc linh đình 
trong các gia đình theo đạo Hindu. Đặc biệt, 
lối đi tới mỗi ngôi nhà sẽ được trang trí bằng 
tranh Kolam - một loại tranh được vẽ từ bột 
gạo hoặc bột đá rất phổ biến ở Ấn Độ.

Tương tự, người dân ở bang Assam, bang 
Tây Bengal, bang Orissa và Manipur của Ấn 
Độ cũng mừng năm mới vào ngày 14 và 15/4 
hàng năm với nhiều bữa tiệc và hoạt động lễ 
hội tưng bừng.

Tết ở một số vùng Nam Á khác
Tết năm mới Vaisakhi của người dân ở 

vùng Punjab (phần đất giữa Pakistan và Ấn 
Độ) và người theo đạo Sikh cũng được tổ 
chức vào ngày 14/4 ở Punjab. Mục đích ban 
đầu của ngày lễ này là để chào đón vụ gặt hái 
đầu tiên trong năm.

Trong khi đó, người Nepal lấy Vikram 
Samvat làm lịch chính thức và do đó năm 
mới của người Nepal được tổ chức vào ngày 
Baisakh đầu tiên, tức là khoảng 12-15/4. 
Năm mới của người dân Bangladesh, còn gọi 
là Pôhela Boishakh, được tổ chức vào ngày 
Boishakh đầu tiên, cũng tức là ngày 14 - 15/4. 

Ở Sri Lanka, Tết năm mới, còn được gọi 
là Tết Aluth Avurudda được tổ chức cùng với 
lễ hội kết thúc mùa màng và mùa xuân trong 
tháng Ba (tháng đầu tiên trong lịch của người 
Sri Lanka) khi mặt trời chuyển từ cung Song 
ngư sang cung Bạch Dương.

Điều đặc biệt là nếu như với đại đa số các 
quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, năm cũ 

VÒNG QUANH THẾ GIỚI ĐÓN TẾT THÁNG TƯ

Nhìn ra thế giới

Ngày tết Chithrai Thiruvizha của người Ấn Độ
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kết thúc thì ngay sau đó thời gian sẽ chuyển 
sang năm mới, nhưng ở đây, giữa hai cột mốc 
này tồn tại một khoảng thời gian kéo dài vài 
tiếng đồng hồ, một “giai đoạn trung gian”, 
mà người Sri Lanka gọi là “Nona Gathe”. 

Trong thời điểm này, người ta được miễn 
làm mọi loại công việc và chỉ được tham gia 
vào các nghi lễ tôn giáo. Với năm 2014, tết 
Aluth Avurudda của người Sri Lanka rơi vào 
ngày 14/4.

Các nghi lễ văn hóa sẽ bắt buộc phải có 
trong ngày Tết Aluth Avurudda bao gồm 
việc như dọn dẹp nhà cửa, thắp đèn dầu đón 
may mắn. Những người phụ nữ thì cùng nhau 
đánh trống Raban để báo hiệu năm mới đã 
tới, cũng như nhóm lửa làm món Kiribath, 
tham gia vụ giao dịch buôn bán đầu tiên và 
ăn bữa cơm đầu tiên để hy vọng sẽ được suôn 
sẻ trong năm mới.

Sau khi các nghi lễ quan trọng này đã 
được thực hiện, người dân Sri Lanka sẽ ra 
đường vui chơi cũng như tham gia các bữa 
tiệc Kavum - một loại bánh nhỏ truyền thống 
hay Kokis - một loại đồ ăn nhẹ được làm từ 
bột gạo và nước cốt dừa.

Lễ hội Tết té nước ở các quốc gia Đông 
Nam Á

Tết té nước tại nhiều quốc gia khu vực 
Đông Nam Á thường diễn ra từ 13 tới 15/4 

hàng năm. Điểm nhấn của lễ hội độc đáo 
này chính là lúc mọi người té nước vào nhau 
như cách thể hiện thay lời cầu chúc năm mới 
nhiều may mắn, khỏe mạnh và hạnh phúc. 

Dù có nhiều tên gọi khác nhau giữa 
các quốc gia như lễ Songkran ở Thái Lan, 
Bunpimay ở Lào, Thingyan ở Myanmar và 
Chol Chnam Thmay ở Campuchia, nhưng 
Tết té nước tại các quốc gia này có nhiều 
điểm chung về hình thức. Sau những lễ nghi 
mang đậm sắc thái tôn giáo tại đền chùa, mọi 
người đổ ra đuờng, dùng xô, chậu, vòi nước 
hay súng nước tha hồ nghịch nước vào nhau, 
sau đó còn té nước vào nhà cửa, đồ thờ cúng, 
súc vật và công cụ sản xuất. Mọi người quan 
niệm rằng đón nhận nước té càng nhiều càng 
tốt bởi như vậy họ sẽ gặp nhiều may mắn 

trong năm mới. Hiện nay, Tết té nước ở các 
nước Đông Nam Á đang là điểm đến của 
nhiều du khách trên thế giới. Bởi Tết té nước 
mang tính chất cộng đồng rộng rãi, không 
phân biệt người địa phương hay du khách, 
không phân biệt già trẻ, gái trai, các tầng lớp 
xã hội, ngôn ngữ… tất cả đều cùng hòa vào 
những điệu nhảy, ca hát, uống rượu, nghịch 
nước và tận hưởng niềm vui bất tận trong làn 
nước mát trong.  

T/h: Lê Hiền

Nhìn ra thế giới

Phụ nữ Sri Lanka đánh trống đón mừng năm mới

Ngày Tết té nước của đất nước Triệu voi
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Tìm hiểu công tác Lãnh sự

I. Các bước thực hiện:
1. Nộp hồ sơ tại bộ phận lãnh sự của cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
2. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết: 

viên chức lãnh sự kiểm tra, thẩm định hồ sơ; 
trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viên chức 
lãnh sự tiếp nhận hồ sơ để giải quyết; trường 
hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên 
chức lãnh sự hướng dẫn cho người nộp hồ sơ 
làm lại.

Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài 
giá thú, nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh 
có người nhận con thì kết hợp giải quyết việc 
nhận con và đăng ký khai sinh.

3. Nhận kết quả tại bộ phận lãnh sự của 
cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

II. Thành phần hồ sơ:
1. Tờ khai (theo mẫu TP/HT-2012-

TKKS.2).
2. Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em 

sinh ra cấp hoặc văn bản xác nhận của người 
làm chứng trong trường hợp trẻ em được sinh 
ra ngoài cơ sở y tế; giấy cam đoan về việc 
sinh là có thực trong trường hợp không có 
người làm chứng.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của 
cha, mẹ trẻ em (nếu có đăng ký kết hôn) 
và xuất trình bản chính để đối chiếu (trong 
trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì 
nộp bản sao có chứng thực).

4. Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ 
thay thế của cha, mẹ trẻ em (xuất trình bản 
chính để đối chiếu), hoặc bản sao có chứng 
thực. Trong trường hợp cha, mẹ không có hộ 
chiếu Việt Nam thì phải nộp bản sao giấy tờ 
chứng minh quốc tịch Việt Nam, kèm theo 
bản chính để đối chiếu (trong trường hợp gửi 

hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có 
chứng thực).

5. Văn bản ủy quyền có chứng thực hợp 
lệ trong trường hợp người có yêu cầu đăng 
ký khai sinh ủy quyền cho người khác làm 
thủ tục.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, 
cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh chị em ruột của 
người được ủy quyền thì không phải có văn 
bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng 
minh về mối quan hệ nêu trên.

6. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ 
thay thế của người được ủy quyền làm thủ tục 
đăng ký khai sinh (xuất trình bản chính để 
đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (trong 
trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì 
nộp bản sao có chứng thực).

III. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực 
hiện TTHC:

Cha, mẹ có trách nhiệm đăng ký khai 
sinh cho con trong thời hạn 60 ngày, kể từ 
ngày sinh con.

Cơ quan đại diện chỉ đăng ký khai sinh 
cho trẻ em có quốc tịch Việt Nam theo quy 
định của Luật quốc tịch Việt Nam.

IV. Thời hạn giải quyết: 
Ngay trong ngày làm việc; nếu hồ sơ nộp 

sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc 
tiếp theo.

V. Lệ phí: 
- Đăng ký khai sinh: 5 USD/bản
- Cấp bản sao: 5 USD/bản
* Người yêu cầu trả kết quả qua bưu điện 

ngoài trả lệ phí cấp giấy tờ còn phải trả cước 
phí bưu điện cho cơ quan cấp giấy tờ.

T/h: Thu Hường

ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM SINH RA Ở 
NƯỚC NGOÀI VÀ CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
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Nhật ký đối ngoại

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 1&2/2014

Trong tháng 01 & 02 có 35 lượt vào 
gồm:

1. Ngày 13 - 14/01: 02 chuyên gia của Tổ 
chức VNHELP (Quốc tịch: Mỹ) đến thăm Dự 
án Tín dụng - Tiết kiệm tại huyện Tam Dương.

2. Ngày 14/1: Ông Jason Brophy (Quốc 
tịch: Canada) - Cố vấn lâm sàng của Quỹ 
Clinton - Sáng kiến tiếp cận Y tế (CHAI) 
đến tập huấn về dinh dưỡng cho cán bộ y tế 
và người chăm sóc trẻ nhiễm HIV/AIDS tại 
Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

3. Ngày 17/01: Giáo sư, Tiến sỹ Bukh 
Alexandre (Quốc tịch: Nga) - thành viên của 
Trung ương Hội Nga - Việt đến làm việc tại 
BCH Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Vĩnh 
Phúc.

4. Ngày 18/01: Đoàn khách gồm 18 người 
(09 người quốc tịch Hoa Kỳ, 04 người quốc 
tịch Singapore, 03 người quốc tịch Malaysia, 
01 người quốc tịch Hàn Quốc, 01 người 
quốc tịch New Zealand) của Tổ chức World 
Together đến thăm và tổ chức ăn tất niên cho 
các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại Trung 
tâm Hy vọng Lập Thạch.

5. Ngày 13 - 17/01: Bà Kim Harim - Cán 
bộ Tổ chức KFHI (Quốc tịch: Hàn Quốc) đến 
tổ chức “Chương trình phát triển trẻ em” tặng 
quà Tết, trao học phí tháng 01/2014 tại các 
trường TH, THCS, THPT thuộc các huyện 
Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Vĩnh Tường, 
Tam Dương.

6. Ngày 20 - 25/01: Ông Oh Sion - Tình 
nguyện viên Tổ chức KFHI (Quốc tịch: Hàn 
Quốc) đến hoạt động tình nguyện tại Trung 
tâm dạy nghề Việt - Hàn, xã Hợp Thịnh, 
huyên Tam Dương.

7. Ngày 07 - 08/02: Đoàn tình nguyện 
viên gồm 06 người (Quốc tịch: Hàn Quốc) 
của Trung tâm Phúc lợi Milal Dae Jeon - Hàn 
Quốc vào tiến hành những hoạt động hỗ trợ 
nhân đạo tại xã Đạo Trù, Tam Đảo; Trung 
tâm dạy nghề Việt - Hàn, Tam Dương.

8. Ngày 18/02: Ông Thomas I.O’Brien - 
Trưởng đại diện của Tổ chức Maryknoll (Mỹ) 
tại Việt Nam đến làm việc với Hội người mù 
Tam Đảo để kiểm tra định kỳ các mặt hoạt 
động của dự án cho trẻ em khiếm thị trong 
tháng 01 và tháng 02/2014 theo báo cáo tổng 
hợp của Dự án “Phục hồi chức năng, dạy chữ 
nổi Braille và hỗ trợ học hòa nhập cho trẻ em 
khiếm thị tỉnh Vĩnh Phúc” giai đoạn 2013 - 
2014.

9. Ngày 19/02: Ông Thomas I.O’Brien - 
Trưởng đại diện Tổ chức Maryknoll (Mỹ) tại 
Việt Nam đến dự Hội nghị tổng kết công tác 
dạy nghề năm 2013 và khai giảng lớp nghề 
may công nghiệp III năm 2014 cho trẻ em và 
thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

10. Ngày 19/02: Ông Takeda (Quốc 
tịch: Nhật Bản, số hộ chiếu: TG7611422) 
đến thăm và làm việc về hợp tác tuyển sinh 
du học Nhật Bản tại Công ty TNHH MTV 
Dương Anh Vũ.

11. Ngày 19/02: Giám đốc dịch vụ công 
của Trường Hatfield thuộc Đại học Portland 
- Hoa Kỳ gặp và làm việc với Lãnh đạo tỉnh 
để tìm hiểu về thực tiễn phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, chia sẻ thông tin về Trường 
và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai bên tại 
phòng Khánh tiết UBND tỉnh.

12. Ngày 24/02: Giáo sư Jonathan 
Koppell - Hiệu trưởng Trường Chương trình 
Khu vực Công thuộc trường Đại học Bang 
Arizona và đoàn công tác của Trường làm 
việc với Lãnh đạo tỉnh để tìm hiểu, hợp tác 
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo tại phòng 
Khánh tiết UBND tỉnh.

Trong tháng 01 & 02 có 05 lượt ra gồm:
- 04 lượt dùng kinh phí tài trợ từ bên ngoài.
- 01 lượt kinh phí tự túc.

Tổng hợp: Thu Hường
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Truyện cười song ngữ Anh - Việt

Because of absence

Elevator

Vì vắng mặt

Thang máy

Thư giãn

Mother: Why did you get such a low 
mark on that test?

Junior: Because of absence.
Mother: You mean you were absent 

on the day of the test?
Junior: No, but the kid who sits next 

to me was.

A village boy and his father were 
visiting a mall. They were amazed by 
almost everything they saw, especially 
two shiny walls that could move apart, 
and back together again.

The boy asked his father, “What is 
this, Father?”

The father (having never seen an 
elevator) responded,

“Son, I have never seen anything 
like this in my life, I don’t know what 
it is”.

While the boy and his father were 
watching wide - eyed, an old lady, 
limping slightly, and with a cane, 
slowly walked up to the moving walls, 
and pressed a button. The walls opened, 
and the lady walked, into a small room. 
The walls closed. The boy and his 
father watched small circles of lights 
with numbers above the wall light up. 
They continued to watch the circles 
light up, in reverse direction. The walls 
opened up again, and walls opened up 
again, and a beautiful young blonde 
went out… 

The father said to his son,
“Go and get your mother here!!!”

(Sưu tầm)

Mẹ: “Tại sao con lại bị điểm thấp như 
vậy trong bài kiểm tra đó hả?”

Con trai: “Bởi vì vắng mặt ạ”
Mẹ: “Con muốn nói rằng con đã vắng 

mặt vào ngày có bài kiểm tra đó à?”
Con trai: “Không, đứa vắng mặt là 

đứa ngồi cạnh con cơ”.

Hai bố con từ quê ra, tới thăm một khu 
phố buôn bán. Dường như tất cả những gì 
họ trông thấy đều khiến họ thích thú ngạc 
nhiên, đặc biệt là hai tấm vách sáng có thể 
tách rời nhau rồi lại khép khít như cũ.

“Đó là cái gì đấy hả bố?” Cậu con trai 
hỏi bố.

Người bố (chưa từng nhìn thấy thang 
máy bao giờ) trả lời:

“Con trai, bố chưa từng nhìn thấy cái 
gì như vậy trong đời. Bố không biết nó là 
cái gì?”

Trong khi cả hai bố con đều đang chăm 
chú nhìn, một bà lão run rẩy chống gậy, 
bước chầm chậm tới chỗ hai tấm vách 
chuyển động và ấn vào một cái nút. Hai tấm 
vách mở ra, bà lão đi qua hai cánh cửa bước 
vào một căn phòng nhỏ. Hai tấm vách khép 
lại. Cậu bé và bố thấy những vòng tròn nhỏ 
với những con số phía trên tấm vách sáng 
lên. Họ tiếp tục thấy những vòng tròn giờ 
lại sáng lên nhưng theo chiều ngược lại. Hai 
tấm vách mở ra và một cô gái tóc vàng xinh 
đẹp bước ra… 

Ông bố vội nói với cậu con trai:
“Này, hãy mang mẹ con tới đây mau!!!” 


