
1

Đoàn lãnh đạo Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk, 
Hàn Quốc thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Tin đối ngoại

Chiều 24/3, đồng chí Phạm 
Văn Vọng - Ủy viên T.Ư 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi 
làm việc với đoàn lãnh đạo Hội 
đồng tỉnh Chungcheongbuk, 
Hàn Quốc do ngài Kim Kwang 
Soo - Chủ tịch Hội đồng tỉnh 
Chungcheongbuk làm Trưởng 
đoàn. 

Cùng dự có các đồng chí: 
Nguyễn Thế Trường - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 
XIII tỉnh; Nguyễn Văn Trì - Ủy 
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số 
sở, ban, ngành và các doanh nghiệp của tỉnh 
Chungcheongbuk tại Vĩnh Phúc.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Phạm 
Văn Vọng hoan nghênh chuyến thăm và 
làm việc của đoàn lãnh đạo Hội đồng tỉnh 
Chungcheongbuk tại Vĩnh Phúc. Thông báo 
khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh trong những năm qua, đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các dự án của doanh 
nghiệp FDI nói chung và của các doanh 
nghiệp Hàn Quốc nói riêng đã đóng góp lớn 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 59 dự án của 
các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn 
đầu tư khoảng 508 triệu USD, xếp thứ 3 về 
vốn đăng ký trong số các doanh nghiệp nước 
ngoài đầu tư tại tỉnh. Đồng chí khẳng định, 
Vĩnh Phúc luôn quan tâm, tạo điều kiện cho 
các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư Hàn 
Quốc nói chung và tỉnh Chungcheongbuk 
nói riêng, đồng thời mong muốn hai tỉnh tiếp 
tục tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp 

tác hữu nghị trên tất cả các lĩnh vực trong đó 
chú trọng đẩy mạnh các hoạt động về giáo 
dục - đào tạo, xúc tiến đầu tư, nông nghiệp 
và xuất khẩu lao động.

Trao đổi về cơ cấu tổ chức, hoạt động 
của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Phạm 
Văn Vọng cho biết, HĐND ở Vĩnh Phúc 
được thành lập ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), số 
đại biểu phân bổ được tính theo số đầu dân. 
Trong những năm qua, HĐND các cấp đã 
tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
phát huy tính dân chủ của nhân dân. Hàng 
năm, trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, 
cụ thể hóa thành Nghị quyết của HĐND để 
các cơ quan chính quyền triển khai thực hiện; 
ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng để các 
cơ quan Nhà nước thi hành. Trong quá trình 
triển khai, thực hiện tốt việc giám sát nhằm 
kịp thời đánh giá kết quả đạt được cũng như 
chưa được, trên cơ sở đó điều chỉnh công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực 
tế của tỉnh… góp phần quan trọng thực hiện 

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh tặng tranh lưu niệm cho ngài Kim Kwang Soo - 

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc
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thắng lợi các nội dung phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngài Kim Kwang Soo bày 
tỏ vui mừng khi nhận thấy sự 
thay đổi tích cực về mọi mặt của 
tỉnh Vĩnh Phúc trong chuyến 
thăm lần này và tin tưởng rằng 
với những tiềm năng, lợi thế của 
mình, Vĩnh Phúc là tỉnh hội tụ 
đầy đủ các yếu tố để trở thành 
vùng kinh tế trọng điểm của 
Việt Nam. Ngài hy vọng trong 
thời gian tới, hai bên sẽ tăng 
cường hợp tác toàn diện nhằm 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của hai địa phương và mong 
muốn tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 
các đoàn công tác sang thăm, 
trao đổi kinh nghiệm, giao lưu 
văn hóa và tham gia triển lãm 
quốc tế tại Chungcheongbuk. 
Ngài Kim Kwang Soo nhấn 
mạnh, trong thời gian gần đây 
có khá nhiều doanh nghiệp của 
Chungcheongbuk muốn tìm 
hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc 
nên rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ 
của tỉnh trong việc định hướng 
sản xuất kinh doanh, quảng 
bá hình ảnh, hướng dẫn thủ 
tục...; đồng thời đề nghị tỉnh 
Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận 
lợi tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đang 
đầu tư tại tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Chủ tịch UBND tỉnh 
Phùng Quang Hùng tiếp và 

làm việc với Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Indonesia tại 

Việt Nam

Chiều ngày 23/4/2014, đoàn công tác của Đại sứ 
quán Indonesia tại Việt Nam do ngài Mayerfas 
- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm Trưởng đoàn 

đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với 
đoàn có đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, 
ngành trong tỉnh.

 Hoan nghênh chuyến thăm của ngài Đại sứ 
Mayerfas đến Vĩnh Phúc, đồng chí Phùng Quang Hùng 
khẳng định lại mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt giữa Việt 
Nam và Indonesia trong gần 60 năm qua. Thông báo khái 
quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh kể 
từ khi tái lập đến nay, đồng chí nhấn mạnh, Vĩnh Phúc 
từ một tỉnh thuần nông, nay tỉ lệ nông nghiệp chỉ chiếm 
14% trong cơ cấu kinh tế thay vào đó là công nghiệp 
chiếm 56%, dịch vụ: 30%. Đồng chí Phùng Quang Hùng 
cũng đánh giá cao hiệu quả của doanh nghiệp Indonesia 
- Công ty Japfa Comfeed Việt Nam trong hơn 15 năm 
đầu tư trên địa bàn tỉnh đã tạo động lực đưa chăn nuôi trở 
thành ngành sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp 
của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời mong muốn, qua chuyến 
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc của ngài Đại sứ Indonesia 

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
tiếp ngài Mayerfas - Đại sứ  đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam
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THE DELEGATION OF 
CHUNGCHEONGBUK-DO 

(SOUTH KOREA) COUNCIL 
VISITED VINH PHUC

On the afternoon of 3/24/2014, Mr. Pham Van 
Vong - Member of Central Communist Party, 
Secretary of Vinh Phuc Party Committee, 

Chairman of Provincial People’s Council - worked 
with leaders of Chungcheongbuk-do (S. Korea) 
People’s Council led by Mr. Kim Kwang Soo - the 
Chairman. Attending the meeting, there were Mr. 
Nguyen The Truong - Deputy Standing Secretary 
of Vinh Phuc Party Committee,  Head  of Provincial 
Delegation of XIII National Assembly members; 
Mr. Nguyen Van Tri - Member of Standing Board 
of Provincial Party Committee, Vice Chairman of 
Provincial People’s Council; and leaders of Vinh 
Phuc departments, agencies and Chungcheongbuk-
do companies doing business in Vinh Phuc.

At the meeting, Mr. Pham Van Vong welcomed 
the visit and had a general introduction about Vinh 
Phuc’s recent socio-economic development. He also 
emphasized that FDI enterprises including Korean 
ones had contributed greatly to the success of Vinh 
Phuc. At the present, there are 59 Korean projects 
with the total investment capital of USD 508 million, 
ranking the 3rd place of foreign registered capital. 
Mr. Vong said, “Vinh Phuc always pays attention to 
and facilitate all foreign investors, especially those 
from Korea and Chungcheongbuk-do. I hope that 

Mr. Pham Van Vong, Member of Central Communist Party, 
Secretary of Provincial Party Committee and the delegation of 

Chungcheongbuk-do (South Korea) Council

sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa 
tỉnh với Indonesia không chỉ trong 
lĩnh vực kinh tế mà còn cả nhiều lĩnh 
vực khác như: quản lý, giáo dục - 
đào tạo. Đồng chí khẳng định Vĩnh 
Phúc sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các 
doanh nghiệp Indonesia sang đầu tư 
trên địa bàn tỉnh, sự thành công của 
Công ty Japfa Comfeed Việt Nam 
chính là một minh chứng rõ nét.

 Khẳng định Việt Nam là nước 
duy nhất trong khu vực Đông Nam Á 
mà Indonesia đã nâng cấp mối quan 
hệ lên thành đối tác chiến lược, Đại 
sứ Mayerfas mong muốn hai nước 
tiếp tục hợp tác và giúp đỡ nhau 
dựa trên quan điểm cùng tạo ra lợi 
nhuận, sự thịnh vượng chung cho cả 
hai nước. Ngài cho biết, hiện nay có 
30 doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt 
Nam trong đó có một doanh nghiệp 
tại Vĩnh Phúc. Các doanh nghiệp của 
Indonesia hầu hết có lợi thế trong lĩnh 
vực khai thác khoáng và xây dựng cơ 
sở hạ tầng. Ngài Mayerfas rất hoan 
nghênh và tạo điều kiện cho các học 
sinh, sinh viên, cán bộ và các nhà đầu 
tư Vĩnh Phúc sang Indonesia học tập, 
tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm phát 
triển, đầu tư. Đồng thời mong muốn, 
sau buổi làm việc với tỉnh, Đại sứ 
quán Indonesia tại Việt Nam và tỉnh 
Vĩnh Phúc sẽ có nhiều hoạt động 
trao đổi, giới thiệu về tiềm năng, thế 
mạnh và những chính sách ưu đãi của 
tỉnh để các nhà đầu tư Indonesia biết 
và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Vĩnh 
Phúc. 

Nhân dịp này, đoàn công tác của 
Đại sứ quán Indonesia đã đến thăm 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, Công 
ty Japfa Comfeed Việt Nam và Chùa 
Hà Tiên trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm
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two provinces will go on strengthening 
our friendship cooperation on all fields, 
particularly in education and training, 
investment promotion, agriculture and 
labor export”. 

Discussing about the structure and 
operation of Vinh Phuc People’s Council, 
Mr. Pham Van Vong said that Vinh Phuc 
People’s Council was established at 3 
levels (province, district and commune) 
and the number of council members was 
apportioned according to the number of 
people. In recent years, the People’s Council 
at all levels has continuously renewed its 
contents, methods of operation to improve 
the quality, efficiency and promote the 
democracy of people. Yearly, on the basis 
of Resolutions of Central Communist 
Party, Vinh Phuc concretizes and has 
issued many important Resolutions so that 
administrative agencies can implement. 
During the implementation, the Council 
always pays attention to the monitoring in 
order to evaluate good and weak results, 
and then adjust the leadership in accordance 
with the reality of the province.

Mr. Kim Kwang Soo expressed his 
pleasure about positive changes Vinh 
Phuc had gained and believed that with its 
potentials and advantages, Vinh Phuc would 
become one of key economic regions in 
Vietnam. He hoped that the two provinces 
would strengthen the comprehensive 
cooperation in order to promote the socio 
- economic development of both sides. He 
also expected that Vinh Phuc would send 
more delegations to Chungcheongbuk-do 
for learning experience, culture exchange 
and joining International Expo. Mr. Kim 
Kwang Soo emphasized, “Recently, many 
enterprises of Chungcheongbuk-do want 
to survey investment opportunities in 
Vinh Phuc so they really need the support 
of Vinh Phuc in terms of manufacturing, 
trading orientation, image promotion, 
procedure guidance and etc. I hope Vinh 
Phuc will create more favorable conditions 
in removing difficulties for Korean 
enterprises investing in Vinh Phuc”.

By Nguyen Thom

THE CHAIRMAN OF 
VINH PHUC PEOPLE’S 

COMMITTEE RECEIVED                                                 
AMBASSADOR OF IN-
DONESIA IN VIETNAM

On the afternoon of 4/23/2014 the delegation 
of Indonesia Embassy in Vietnam led by Mr. 
Mayerfas – the Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary, paid an official visit to Vinh 
Phuc province. The delegation was received by 
Mr. Phung Quang Hung - Deputy Secretary of 
Vinh Phuc Party Committee, Chairman of Pro-
vincial People’s Committee, and leaders of some 
provincial departments and organizations.

On behalf of Vinh Phuc, Mr. Phung Quang 
Hung warmly welcomed the Ambassador and 
his delegation. He reaffirmed the good and 
durable relationship between Vietnam and In-
donesia for nearly 60 years. Introducing some 
general information about Vinh Phuc socio-
economic development since its re-establish-
ment, Mr. Phung Quang Hung emphasized, 
“Vinh Phuc was a totally agricultural province, 
however at present agricultural proportion only 
accounts for 14% of the economic structure; in-
dustry is 56% and service 30%”. He also highly 

Mr. Phung Quang Hung, Chairman of Vinh Phuc People’s 
Committee welcomed The Ambassador of Indonesia
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Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến 
đầu tư và thăm hữu nghị tại Hàn Quốc, 
ngày 12-13/4/2014, đoàn công tác tỉnh 

Vĩnh Phúc do đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn đã tổ 
chức các hoạt động tại Busan, Hàn Quốc. 

Busan nằm ở phía Đông Nam, là thành phố 
cảng biển lớn nhất Hàn Quốc cũng là thành phố 
lớn thứ hai (sau thủ đô Seoul) của Hàn Quốc. 
Busan có diện tích 765,64 km2, dân số khoảng 
4 triệu người, GDP bình quân đầu người năm 
2010 đạt trên 22 nghìn USD, đứng thứ 13 Hàn 
Quốc. Thế mạnh của Busan là giao thông vận tải 
và cảng biển, ngoài ra còn là trung tâm thương 
mại sầm uất, trung tâm tài chính lớn. Ở Busan 
có 22 trường đại học, viện nghiên cứu. Về đối 
ngoại, Busan có quan hệ kết nghĩa với 21 tỉnh, 
thành phố của các nước trên thế giới, trong đó 
có thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên 
của Việt Nam.  

Ngày 12/4/2014, tại Phòng Tổng Lãnh sự 
danh dự Việt Nam tại Busan, Kyeongnam - Hàn 
Quốc, ngài Park Soo Kwan - Tổng Lãnh sự danh 
dự, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn YC TEC đã 

 Ngài Park Soo Kwan - Tổng Lãnh sự danh dự
Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp và làm việc với đoàn 

công tác tinh Vĩnh Phúc

Đoàn công tác xúc tiến đầu 
tư tỉnh Vĩnh Phúc làm việc tại 
thành phố Busan, Hàn Quốc

appreciated the achievements that one en-
terprise from Indonesia - Japfa Comfeed 
Company, has gained for 15 years doing 
business in Vinh Phuc which has turned  
Vinh Phuc livestock industry into the ma-
jor agricultural production. Simultaneous-
ly, Mr. Hung hoped that this visit would 
create opportunities for the cooperation 
on economic activities, management, ed-
ucation - training and etc between Vinh 
Phuc and Indonesia. He said, “Vinh Phuc 
will create the most favorable conditions 
for Indonesian enterprises to invest in the 
province. The success of the Japfa Confeed 
Company is an obvious proof.”

Affirming that Vietnam was the only 
strategic partner of Indonesia in ASEAN, 
the Ambassador desired that the two na-
tions would continue to cooperate and 
support each other for the mutual profit 
and prosperity. According to Mr. Ambas-
sador, at present, there are 30 Indonesian 
enterprises investing in Vietnam, includ-
ing one in Vinh Phuc province. Most of 
Indonesian enterprises have advantages in 
mining industry and infrastructure con-
struction. Mr. Mayerfas said, “Indonesia 
always welcomes and facilitates students, 
staffs and investors from Vinh Phuc to In-
donesia to study and exchange experienc-
es in development and investment.”  He 
also hoped that after this visit, the Indone-
sian Embassy in Vietnam and Vinh Phuc 
would organize many activities on intro-
ducing Vinh Phuc’s potentials, strengths 
and preferential policies to Indonesia in-
vestors.

On this occasion, the delegation also 
visited some places in the province, such 
as: Binh Xuyen Industrial Zone; Japfa 
Comfeed Vietnam and Ha Tien pagoda.

By Nguyen Thom
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tiếp thân mật và làm việc với đoàn 
công tác tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng đã 
giới thiệu khái quát về tỉnh Vĩnh 
Phúc và mong muốn Phòng Tổng 
Lãnh sự danh dự quan tâm kết nối 
các nhà đầu tư của Busan đầu tư 
vào tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ngài Park Soo Kwan đánh giá 
cao những thành tựu tỉnh Vĩnh 
Phúc đạt được hơn 17 năm qua, 
đồng thời khẳng định, Phòng Tổng 
Lãnh sự danh dự trong thời gian 
qua đã có nhiều hoạt động tích cực 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của Việt Nam thông qua việc kết 
nối các doanh nghiệp Hàn Quốc 
đầu tư vào Việt Nam, gần đây đã 
có chuyến khảo sát môi trường đầu 
tư tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. 
Ngài Park Soo Kwan vui vẻ nhận 
lời mời sang thăm Vĩnh Phúc của 
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng.

Cùng ngày, đoàn công tác của 
tỉnh đã tiếp xúc với một số doanh 
nghiệp là bạn bè, đối tác của Tập 
đoàn YC TEC. Qua tiếp xúc, Đoàn 
đã tìm hiểu về nhu cầu về thông 
tin đầu tư ra nước ngoài của doanh 
nghiệp, đồng thời cung cấp những 
thông tin cơ bản của tỉnh Vĩnh 
Phúc cho các doanh nghiệp này.

Qua chuyến thăm và làm việc 
lần này, tỉnh Vĩnh Phúc đã thiết 
lập và mở ra được mối quan hệ hợp 
tác mới để vận động, thu hút các 
nhà đầu tư của thành phố Busan 
nói riêng, Hàn Quốc nói chung mà 
Phòng Tổng Lãnh sự danh dự Việt 
Nam tại Busan, Kyeongnam - Hàn 
Quốc là cầu nối.

Nguyễn Tiến Hạnh 
(Theo Vinhphuc.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh 
Phùng Quang Hùng tiếp 
tân Tổng Giám đốc của 

Công ty Honda Việt Nam

Chiều ngày 14/4, đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm 
việc với đoàn lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam do ngài 
Minoru Kato - Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn. Cùng 
dự, có ngài Masayuki Igarashi - nguyên Tổng Giám đốc 
công ty Honda Việt Nam.

Ngài Minoru Kato, quốc tịch Nhật Bản vừa chính 
thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Honda 
Việt Nam vào tháng 4/2014 thay ông Masayuki Igarashi. 
Trước khi về Việt Nam, ông Minoru Kato đã từng giữ 
nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn Honda tại Nhật 
Bản, Thái Lan, Indonesia và Vương quốc Anh. Gần 
đây nhất, ông Minoru Kato giữ chức vụ Giám đốc phụ 
trách xe máy của Honda châu Âu có trụ sở tại Anh quốc, 
nhiệm kỳ từ tháng 10/2011 đến hết tháng 3/2014. 

Thay mặt tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Phùng Quang 
Hùng chúc mừng ngài Minoru Kato đã nhận chức 
Tổng Giám đốc của Công ty Honda Việt Nam và ngài 
Masayuki Igarashi - Tổng Giám đốc cũ sang nhận chức 
vụ cao hơn ở Thái Lan. Đồng thời, đánh giá cao thành 
tích và những đóng góp của Công ty Honda Việt Nam 
cho tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ của ngài Masayuki 

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng hoa chúc mừng ngài Minoru Kato - tân Tổng Giám đốc của 

Công ty Honda Việt Nam
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Igarashi. Chủ tịch Phùng 
Quang Hùng khẳng định tỉnh 
Vĩnh Phúc sẽ luôn sát cánh 
cùng Công ty Honda Việt 
Nam trong bất kỳ hoàn cảnh 
nào để cùng nhau giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc 
trong đầu tư, cơ chế, chính 
sách; cùng giúp đỡ nhau phát 
triển, góp phần tô đậm thêm 
tình cảm của tỉnh Vĩnh Phúc 
và Công ty Honda Việt Nam 
nói riêng và giữa Việt Nam 
và Nhật Bản nói chung. 

Tại buổi làm việc, ngài 
Minoru Kato cảm ơn Chủ 
tịch UBND tỉnh Phùng 
Quang Hùng đã dành thời 
gian đón tiếp Đoàn. Đồng 
thời, ngài Minoru Kato bày 
tỏ vui mừng khi được bổ 
nhiệm làm Tổng Giám đốc 
Công ty Honda tại Việt Nam 
- một thị trường lâu năm của 
Nhật Bản. Trong những năm 
qua, nhờ có sự quan tâm, 
giúp đỡ và tạo điều kiện của 
tỉnh Vĩnh Phúc cũng như của 
ngài Chủ tịch UBND tỉnh, 
công ty Honda Việt Nam đã 
thu được nhiều kết quả tốt 
trong sản xuất, kinh doanh 
và ngày càng lớn mạnh. 
Với cương vị Tổng Giám 
đốc mới của Công ty Honda 
Việt Nam, ngài Minoru Kato 
khẳng định Công ty Honda 
Việt Nam sẽ phát huy tốt 
thành tích trên và cam kết 
sẽ nỗ lực hơn nữa, đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Chiều 21/4/2014, đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và 
làm việc với Đoàn công tác của Đại diện cơ quan 

hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Yuji Kiyomi - 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Daishinto Inc Nhật 
Bản làm Trưởng đoàn về dự án xây dựng nhà xưởng dành 
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản thuê tại khu công 
nghiệp Bá Thiện II. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, 
ngành trong tỉnh.

Ông Yuji Kiyomi cho biết: Dự án nhà xưởng cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản thuê tại khu công 
nghiệp Bá Thiện II có tổng diện tích 48ha. Dự kiến giai 
đoạn I, Công ty Daishinto Inc sẽ khởi công xây dựng vào 
năm 2016 với diện tích 3 ha và 22 lô nhà xưởng. Đến năm 
2021 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác 66 lô nhà xưởng. 
Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, Công ty Daishinto Inc sẽ 
triển khai các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến giấy phép đầu 
tư, dịch vụ cung cấp thông tin về thị trường, đối tác, vốn, 
lao động, phòng khám chữa bệnh…

Liên quan đến việc mở rộng đầu tư sang khu công 
nghiệp Bá Thiện I, Công ty Daishinto Inc hy vọng tỉnh 
Vĩnh Phúc sẽ có chính sách ưu đãi đặc biệt như miễn hoặc 
giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản 
đầu tư vào khu công nghiệp này. Ngoài ra, để đào tạo 
nguồn nhân lực cho tỉnh, Công ty Daishinto Inc sẽ phối 
hợp với Tập đoàn Itochu của Nhật làm thủ tục cấp visa, 
giới thiệu các  học sinh, sinh viên của tỉnh sang học tiếng 
Nhật và tu nghiệp tại các doanh nghiệp lớn ở Nhật. Sau 
khi hoàn thành khóa đào tạo, Itochu sẽ kiểm tra trình độ 
và giới thiệu việc làm cho  học viên tại các nhà máy của 
Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phùng 
Quang Hùng hoan nghênh Công ty Daishinto Inc đến Vĩnh 
Phúc đầu tư xây dựng nhà xưởng cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ của Nhật Bản thuê. Đồng thời cho biết, Vĩnh Phúc 
có sự khởi sắc như hiện nay là nhờ đóng góp rất lớn của 
các doanh nghiệp Nhật Bản như: Toyota Việt Nam, Honda 
Việt Nam. Đồng chí khẳng định, Vĩnh Phúc luôn dành ưu 
tiên số một và sẽ có chính sách hỗ trợ riêng cho các doanh 
nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại khu công nghiệp Bá Thiện 
I và Bá Thiện II. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho 
biết thêm, thời gian tới Vĩnh Phúc sẽ giới thiệu khoảng 
1.000 lao động sang Nhật để học tiếng và học nghề.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang 
Hùng tiếp và làm việc với Đoàn công 

tác của Đại diện cơ quan hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA)
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Cục Hợp tác kinh tế - Bộ Kinh tế Liên bang 
Thụy Sỹ tìm hiểu Dự án phát triển đô thị

loại II thành phố Vĩnh Yên
Sáng 02/4/2014, đại diện Cục Hợp tác 

kinh tế Thụy Sỹ (SECO), thuộc Bộ Kinh 
tế của Liên bang Thụy Sỹ đã đến tìm 

hiểu về Dự án phát triển đô thị loại II thành 
phố Vĩnh Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có 
đồng chí Hà Hòa Bình - Ủy viên BTV Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 
cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch 
và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên 
và Môi trường; Ngoại vụ; Ban quản lý Dự án 
cải thiện môi trường đầu tư tỉnh; UBND thành 
phố Vĩnh Yên.

Thông tin khái quát với Đoàn về vị trí địa 
lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, đồng chí Hà Hòa Bình nhấn mạnh mục 
tiêu trong thời gian tới của Vĩnh Phúc, đó là 
duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao, bền vững, 
song song với việc quy hoạch, đầu tư cơ sở 
hạ tầng để đưa Vĩnh Yên trở thành thành phố 
xanh, bền vững trong tương lai. Đồng thời 
mong rằng sau buổi làm việc, khảo sát tình 
hình thực tế tại tỉnh, đoàn công tác Cục Hợp 
tác kinh tế Thụy Sỹ sẽ có thể giúp đỡ, hỗ trợ 
tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, thành phố Vĩnh 
Yên nói riêng ngày càng phát triển xanh và 
bền vững.

Đại diện cho Cục Hợp tác kinh tế Thụy 
Sỹ, ông Alain Geiger - Quản lý chương trình 
- cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của tỉnh dành 
cho Đoàn và cho biết từ năm 2008 đến nay, 
Việt Nam đã trở thành một trong tám nước 
thu nhập trung bình nhận được sự ưu tiên hợp 
tác kinh tế phát triển của Thụy Sỹ. Trong đó, 
Thụy Sỹ đặc biệt quan tâm hỗ trợ Việt Nam 
phát triển trong các chương trình: hỗ trợ xây 
dựng khung chính sách pháp luật hiệu quả, 
tăng cường phát triển toàn diện, bền vững; 
nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, tập 
trung vào khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc 
biệt, trong giai đoạn 2013 - 2016, về lĩnh vực 
tài chính - hạ tầng, Thụy Sỹ sẽ tập trung trọng 

tâm giúp Việt Nam quản lý nước thải và chất 
thải rắn; cung cấp năng lượng bền vững (năng 
lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả); 
phát triển hạ tầng đô thị hợp nhất (các dự án 
hạ tầng gắn kết với các dự án quy hoạch phát 
triển đô thị). Sau khi tìm hiểu, khảo sát thực 
tế, Đoàn sẽ báo cáo, thảo luận với các bên liên 
quan để đưa ra những chương trình hợp tác, hỗ 
trợ phù hợp nhất.  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, UBND thành phố Vĩnh Yên đã 
cung cấp thông tin và trao đổi thêm với Đoàn 
về quan điểm hợp tác phát triển, các vấn đề ưu 
tiên giải quyết để thành phố Vĩnh Yên phát 
triển bền vững, toàn diện và thân thiện với 
môi trường. 

Trong buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã đi 
thăm quan thực địa một số địa điểm tại thành 
phố Vĩnh Yên như: Khu xử lý rác thải trong 
KCN Khai Quang, Khu quy hoạch xây dựng 
đô thị Đại học, Trạm xử lý nước thải tập trung 
tại thành phố Vĩnh Yên.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

 
Đồng chí Hà Hòa Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một 
số sở, ngành làm việc với đoàn công tác Cục Hợp tác 

kinh tế - Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành 
tiếp và làm việc với đại diện

 Tổ chức PAMWF

Chiều ngày 21/3/2014, bà 
Namk Suk Kyung và ông 
Jang Du Young, đại diện tổ 

chức PAMWF (Hàn Quốc) đã đến 
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. 
Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng 
chí Lê Duy Thành - Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại 
diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành 
trong tỉnh.

PAMWF là một tổ chức phi 
chính phủ của Hàn Quốc được 
thành lập năm 2006 và chính thức 
vào hoạt động tại Vĩnh Phúc năm 
2013 với mục đích hỗ trợ người dân 
nghèo, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Đại 
diện Tổ chức PAMWF, bà Namk Suk Kyung 
mong muốn tỉnh tạo điều kiện giới thiệu cho 
Tổ chức một địa điểm để xây dựng Trung 
tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn. Trong 
vòng 10 năm với tổng kinh phí hoạt động là 
1.684.000 USD, Tổ chức khẳng định sẽ tích 
cực triển khai các hoạt động hỗ trợ chăm sóc 
trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai 
có hoàn cảnh khó khăn cũng như hoạt động 
viện trợ nhân đạo khẩn cấp khác. 

Phó Chủ tịch Lê Duy Thành cảm ơn thiện 
chí của tổ chức PAMWF dành cho tỉnh Vĩnh 
Phúc nói chung và các đối tượng thụ hưởng 
nói riêng. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành 
liên quan hướng dẫn thủ tục pháp lý và giới 
thiệu địa điểm phù hợp để Tổ chức sớm đi 
vào hoạt động và bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu 
quả hoạt động trong tương lai của PAMWF 
trong việc trợ giúp các đối tượng khó khăn 
của tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Lê Duy Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh và bà Namk Suk Kyung, đại diện tổ chức PAMWF 

tại buổi làm việc.

Vĩnh Phúc: Tập huấn “Ngoại giao 
văn hóa tại địa phương”

Sáng 18/4/2014, được sự phối hợp của 
Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO 
- Bộ Ngoại giao, sự ủy quyền của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Ngoại vụ Vĩnh 
Phúc tổ chức lớp tập huấn “Ngoại giao văn 
hóa tại địa phương”.

Tham dự lớp tập huấn, có đồng chí Phạm 
Cao Phong - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối 

ngoại và UNESCO; các đồng chí lãnh đạo 
Sở Ngoại vụ cùng gần 100 học viên là lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 
huyện, thành, thị trong tỉnh.

Ngoại giao văn hóa từ lâu đã được coi là 
“sức mạnh mềm”, giữ một vị trí quan trọng 
trong chính sách đối ngoại của nhiều quốc 
gia, góp phần bảo vệ an ninh, phục vụ phát 
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triển và nâng cao vị thế của 
đất nước trên trường quốc tế. 
Cùng với Ngoại giao chính trị 
và Ngoại giao kinh tế, Ngoại 
giao văn hóa ngày nay đã trở 
thành một trong ba trụ cột của 
Ngoại giao toàn diện, hiện đại, 
vừa là nền tảng, vừa là biện 
pháp và mục tiêu của chính 
sách đối ngoại Việt Nam. Nếu 
Ngoại giao chính trị có vai 
trò định hướng, Ngoại giao 
kinh tế là nền tảng vật chất 
thì Ngoại giao văn hóa là nền 
tảng tinh thần của hoạt động 
đối ngoại. Trong những năm 
qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước, các hoạt 
động Ngoại giao văn hóa đã 
được tiến hành dưới nhiều hình 
thức phong phú, đem lại những lợi ích thiết 
thực cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc 
tế của đất nước. 

Tại lớp tập huấn, đồng chí Phạm Cao 
Phong đã giới thiệu tới học viên các nội dung 
cơ bản về “Vai trò của Ngoại giao văn hóa, 
truyền thống Ngoại giao văn hóa Việt Nam; 
các nội dung chiến lược của Ngoại giao văn 
hóa đến năm 2020; Ngoại giao văn hóa với 
công tác về cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài; Ngoại giao văn hóa và vai trò 
quan trọng của địa phương”. Đây là những 

vấn đề nổi bật, quan trọng và thiết thực góp 
phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí 
chiến lược của Ngoại giao văn hóa trong 
sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 
Đồng chí cũng hy vọng rằng các học viên sau 
khi hoàn thành lớp tập huấn sẽ áp dụng và 
phát huy tốt các kiến thức đã đạt được nhằm 
tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền, 
quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn 
hóa của Việt Nam nói chung và của Vĩnh 
Phúc nói riêng tới bạn bè quốc tế và kiều bào 
Việt Nam ở nước ngoài.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Phạm Cao Phong - Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và 
UNESCO giảng bài tại lớp tập huấn

Ban nhạc The Amigos (Hoa Kỳ) giao lưu và 
biểu diễn tại Vĩnh Phúc

Trong khuôn khổ hợp tác với Đại sứ quán 
Hoa Kỳ tại Việt Nam, sáng 10/4/2014, 
ban nhạc The Amigos đã có buổi biểu 

diễn tại Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 
Vĩnh Phúc. Chương trình nằm trong chuyến 
lưu diễn vòng quanh châu Á qua các nước: 
Campuchia, Trung Quốc, Myanmar, Lào và 
Việt Nam của ban nhạc The Amigos với tư 
cách là những Đại sứ Văn hóa - của Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ.

Tham dự chương trình về phía tỉnh Vĩnh 
Phúc có đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám 
đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Thường trực 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; lãnh đạo 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo 
Phòng, Trung tâm Văn hóa các huyện, thị 
trong tỉnh; giảng viên, sinh viên Trường Văn 
hóa Nghệ thuật tỉnh cùng các khán giả yêu 
âm nhạc đến dự và cổ vũ cho Ban nhạc The 
Amigos. Về phía Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt 
Nam, có ngài Terry White - Tham tán Văn 
hóa & Giáo dục; ngài William P. Dant - Tiến 
sĩ, Thẩm định viên Chương trình âm nhạc ở 
nước ngoài của Hoa Kỳ (AMA) và Tổ chức 
American Voices.

Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Đào 
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CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: CHIẾN THẮNG 
CỦA BẢN LĨNH VÀ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Cách đây 60 năm, chiến thắng Điện 
Biên Phủ của Việt Nam đã khiến thế 
giới sửng sốt, khâm phục, bởi đây là 

lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa 
ở châu Á đã chiến thắng một nước đế quốc 
phương Tây trong một trận chiến quyết liệt. 
Từ sau sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động 
địa cầu” đó, về phía người chiến thắng và 
phía kẻ thua trận, vẫn chưa lý giải hết nguồn 
gốc sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của sự 
thắng, thua đó. Nhân kỷ niệm 60 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), 
cùng trở lại với những gì đã xảy ra trong bao 

tháng ngày gian khổ và hào hùng đã qua, để 
quy đến ngọn nguồn của chiến thắng. 

Cách mạng tháng Tám thành công, đáng 
lẽ nhân dân Việt Nam được sống trong độc 
lập, hòa bình để kiến thiết đất nước và chăm 
lo cuộc sống nhưng thực dân Pháp hiếu chiến 
ỷ vào đội quân xâm lược nhà nghề cùng máy 
bay, xe tăng, tàu chiến trở lại xâm lược nước 
ta một lần nữa. Chúng hạ tối hậu thư, bắt 
quân dân ta hạ vũ khí đầu hàng, trở lại cuộc 
sống nô lệ. Song Đảng, Chính phủ, quân đội 
và nhân dân Việt Nam quyết không khiếp 

Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại 
vụ cảm ơn sự có mặt và những 
tiết mục biểu diễn giao lưu mà 
ban nhạc The Amigos dành tặng 
khán giả Vĩnh Phúc. Đây chính là 
cầu nối quan trọng trong việc tìm 
hiểu, mở rộng giao lưu văn hóa 
giữa hai bên. Hiện nay, Chính phủ 
và nhân dân 2 nước đang cùng 
nhau thúc đẩy hơn nữa mối quan 
hệ đối tác toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực đời sống tinh thần, kinh 
tế, xã hội. Nhân dịp này, đồng chí 
hy vọng thời gian tới mối quan hệ 
giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ 
sẽ ngày càng phát triển toàn diện 
và sâu sắc hơn.

Ngài Terry White - Tham tán 
Văn hóa & Giáo dục cho biết 
chương trình này nhằm quảng bá một hình 
ảnh tích cực về Hoa Kỳ thông qua các hoạt 
động giao lưu nghệ thuật và âm nhạc, giúp 
khán giả nước ngoài có cơ hội giao lưu trực 
tiếp với các nghệ sĩ của Hoa Kỳ. Chương trình 
này là sự nối tiếp từ chương trình Đại sứ nhạc 
Jazz của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với mục đích 
là thúc đẩy quan hệ giữa con người với con 
người, kết nối con người với nhau thông qua 
âm nhạc. Ngài Terry White cho biết thêm, 
The Amigos là nhóm nhạc chuyên sáng tác 

và biểu diễn những tác phẩm âm nhạc Hoa 
Kỳ theo truyền thống phối và ứng tác. Trong 
năm 2012-2013, ban nhạc đã có hơn 40 buổi 
biểu diễn tại các trường học, bệnh viện và 
các trung tâm cộng đồng tại New York, là 
một phần của chương trình giới thiệu về nhạc 
Jazz tại Trung tâm Lincoln. Hiện tại, Ban 
nhạc đang tập luyện cùng huyền thoại âm 
nhạc, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ beat nổi tiếng 
New York, David Amram để ghi âm cho 
album mới sẽ phát hành vào mùa xuân 2014.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ và ngài 
Terry White - Tham tán văn hóa giáo dục, Đại sứ quán Mỹ 

chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm nhạc The Amigos
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sợ. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi thiêng 
liêng của non sông, là quyết tâm của toàn thể 
quân dân Việt Nam: “Chúng ta thà hy sinh 
tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ”. Cả nước 
đứng lên kháng chiến với đường lối toàn dân, 
toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. 
Quân dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến 
lược quân sự của giặc Pháp. Đến năm 1953, 
ta đã hoàn toàn giành thế chủ động trên chiến 
trường, càng đánh càng mạnh, càng thắng. 
Quân Pháp càng lún sâu vào thế bị động, lúng 
túng. Để cứu vãn tình thế, thực dân Pháp và 
can thiệp Mỹ cho ra đời kế hoạch Navarre. Kế 
hoạch Navarre tuy ra đời trong thế thua, thế 
bị động nhưng không kém phần nguy hiểm, 
vì đây là cố gắng cao nhất và cuối cùng của 
Pháp, lại được nhà cầm quyền Mỹ ủng hộ và 
chi viện lớn. Đến tháng 3/1954, Navarre đã 
đưa quân số lên 480.000, tổ chức thành 286 
tiểu đoàn; trong đó có 85 tiểu đoàn Âu - Phi 
và tập trung gần 50% lực lượng quân đội, gần 
50% lực lượng cơ động (44 tiểu đoàn) trên 
toàn chiến trường Đông Dương ra đồng bằng 
Bắc Bộ, coi đây là “vị trí then chốt của Đông 
Nam Á”.

Về phía ta, tháng 9/1953, Bộ Chính trị, 
Ban Chấp hành Trung ương đã họp bàn kế 
hoạch chiến lược Đông - Xuân (1953-1954). 
Mặc dù lúc này, quân số của địch hơn ta 
rất nhiều, vũ khí của chúng đầy đủ và hiện 
đại hơn hẳn ta nhưng Bộ Chính trị đã đề ra 
phương châm “tích cực, chủ động, cơ động, 

linh hoạt” với nguyên tắc chỉ đạo về 
quân sự là “tiêu diệt sinh lực địch, bồi 
dưỡng lực lượng ta, đánh ăn chắc, đánh 
chắc thắng, đánh tiêu diệt”. Thực hiện 
triển khai hướng tiến công chính là 
Tây Bắc, giữa tháng 11/1953, Đại đoàn 
316 lên đường theo hướng Lai Châu. 
Lúc này, ở Tây Bắc quân Pháp chỉ còn 
chiếm đóng Lai Châu, còn toàn bộ vùng 
Tây Bắc là vùng giải phóng của ta. Giữa 

lúc có một không khí lạc quan về việc 
thực hiện kế hoạch Navarre trong giới 
chức Pháp - Mỹ thì Bộ Chỉ huy địch 

nhận được tin tức tình báo có 1 đơn vị chủ 
lực quân đội Việt Nam hành quân lên hướng 
Tây Bắc. Không thể để mất toàn bộ vùng địa 
quân sự quan trọng Tây Bắc - Thượng Lào, 
ngày 20/11/1953, Navarre cho nhảy dù 6 tiểu 
đoàn cơ động tinh nhuệ xuống chiếm đóng 
Điện Biên Phủ. Bộ Chỉ huy quân Pháp cho 
rằng, với việc chiếm giữ vị trí chiến lược then 
chốt Điện Biên Phủ, sẽ có điều kiện để mở 
rộng chiếm giữ cả vùng Tây Bắc và Thượng 
Lào, đồng thời buộc ta phải chấp nhận một 
trận công kiên lớn mà ưu thế thuộc về phía 
Pháp với vũ khí, phương tiện hiện đại. Đế 
quốc Mỹ còn cho rằng, Điện Biên Phủ là 
một căn cứ lục quân, không quân lợi hại, có 
thể phục vụ cho mưu đồ xâm lược của Mỹ ở 
Đông Nam Á sau này, vì thế, cần phải giữ 
Điện Biên Phủ bằng bất cứ giá nào. Với lực 
lượng mạnh, được tổ chức phòng ngự vững 
chắc, được chi viện bằng không quân, Điện 
Biên Phủ sẽ trở thành nơi thu hút, gây tổn 
thất lớn cho quân chủ lực Việt Nam.

Phía ta, từ khi địch nhảy dù chiếm đóng 
Điện Biên Phủ, Bộ Tổng tư lệnh đã củng 
cố quyết tâm xác định Tây Bắc là hướng 
tác chiến chính. Ngày 6/12/1953, Bộ Chính 
trị họp, nghe Tổng Quân ủy trình bày kế 
hoạch tác chiến mùa Xuân 1954, trong đó 
có phương án tiến công Điện Biên Phủ và 
nhấn mạnh trận Điện Biên Phủ sẽ là một trận 
công kiên lớn nhất từ trước tới nay. Bộ Chính 
trị đánh giá Điện Biên Phủ là một tập đoàn 
cứ điểm mạnh nhưng lại có cái yếu cơ bản 
là bị cô lập, ở rất xa hậu phương địch, mọi 

Đội hình vận tải bằng xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ
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tiếp tế vận chuyển đều phải dựa vào 
đường không. Đối với ta, Điện Biên 
Phủ cũng là nơi xa hậu phương, khó 
khăn về tiếp tế hậu cần nhưng với 
quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân, ta có khả năng khắc phục 
được và quân dân ta chắc chắn đánh 
thắng quân địch ở Điện Biên Phủ. 
Trên cơ sở phân tích một cách khoa 
học tương quan lực lượng, điều kiện 
thực tế và triển vọng tình hình của hai 
bên, Bộ Chính trị thông qua kế hoạch 
tác chiến của Tổng Quân ủy và chọn 
Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến 
lược trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-
1954 và quyết định mở chiến dịch Điện Biên 
Phủ. Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng 
ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch. Đồng chí Võ 
Nguyên Giáp - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng 
Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam được 
cử làm Bí thư Đảng ủy kiêm Tư lệnh chiến 
dịch. Thực hiện trận đối đầu lịch sử này, suốt 
mấy tháng chuẩn bị chiến dịch, Trung ương 
Đảng, Chính phủ, Hội đồng cung cấp mặt 
trận, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy mặt trận đã huy 
động, tổ chức, chỉ huy quân và dân ta ngày 
đêm bạt rừng, xẻ núi, mở hàng nghìn km 
đường giao thông cho bộ đội ta chuyển quân, 
kéo pháo, chuẩn bị trận địa. Lúc đầu, Bộ 
Tham mưu chiến dịch, có sự tham gia ý kiến 
của đoàn cố vấn Bạn, xác định phương án tác 
chiến là “đánh nhanh, thắng nhanh”, dùng 
ưu thế binh lực, hỏa lực đánh thọc sâu vào 
trung tâm tập đoàn cứ điểm rồi trong đánh 
ra, ngoài đánh vào, giành thắng lợi hoàn toàn 
trong thời gian ngắn. Mọi việc chuẩn bị cho 
phương án đó đã hoàn tất, người, vũ khí đã 
vào vị trí sẵn sàng chờ lệnh tiến công. Đại 
tướng Tư lệnh chiến dịch Võ Nguyên Giáp 
tổng kiểm tra lần cuối. Đồng chí thấy với 
phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” bộ 
đội sẽ thương vong nhiều mà không đảm bảo 
chắc thắng. Muốn chắc thắng phải thay đổi 
phương án tác chiến, từ “đánh nhanh, thắng 
nhanh” sang “đánh chắc, thắng chắc”. Với 
bản lĩnh của một vị Tư lệnh chiến trường, 
có trách nhiệm trước hết với thắng lợi của 

chiến dịch, trước xương máu của chiến sỹ, 
đồng bào; dám làm, dám chịu trách nhiệm 
trước Bộ Chính trị, trước Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, đồng chí đã họp bàn với tập thể Đảng 
ủy chiến dịch và có một quyết định lịch 
sử: hoãn cuộc tiến công, chuẩn bị lại theo 
phương án “đánh chắc, tiến chắc”. Vì tình 
hình cấp bách, đồng chí quyết định triển khai 
rồi mới cho người về báo cáo với Bộ Chính 
trị và Bác Hồ. Phương án này được giấu kín, 
nghi binh khiến cho địch bất ngờ. Đó là sự 
thể hiện bản lĩnh và trí tuệ hòa quyện nhuần 
nhuyễn với nhau. Ngày 13/3/1954, quân ta 
khai hỏa tiến công như vũ bão vào tập đoàn 
cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm 
với ba đợt chiến đấu vô cùng dũng cảm, gan 
dạ, mưu trí; chiều 7/5/1954, lá cờ quyết chiến 
quyết thắng của quân ta tung bay trên nóc 
hầm tướng De Castries, kết thúc thắng lợi 
chiến dịch. Toàn bộ quân địch gồm 16.200 
tên và Bộ Chỉ huy do tướng De Castries cầm 
đầu đã bị tiêu diệt và đầu hàng. Điện Biên 
Phủ được giải phóng. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ do nhiều 
nguyên nhân cụ thể từ phía ta, cả từ những 
toan tính sai lầm của địch, nhưng quy đến 
ngọn nguồn thì đó là chiến thắng của bản 
lĩnh và trí tuệ của Bác Hồ, của Đảng, của 
những vị chỉ huy tài ba cũng như của toàn thể 
quân và dân Việt Nam. Bản lĩnh và trí tuệ ấy 
luôn là tiềm năng quý giá của dân tộc ta, biết 
khơi dậy, phát huy sẽ thành sức mạnh vĩ đại 
trong công cuộc dựng nước và giữ nước./.

T/h: Trung Dũng

Quân đội nhân dân Việt Nam phất cờ chiến thắng (ảnh tư liệu)
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Tuần báo Ici Paris ra ngày 
18 tháng 6 năm 1946 đăng 
một trong những bài viết 

sớm nhất, tương đối đầy đủ nhất 
về phong cách của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh.

“Chủ tịch nước Việt Nam là 
một người giản dị quá đỗi. Quanh 
năm, Người chỉ mặc một bộ quần 
áo ka ki xoàng xĩnh và khi những 
người cộng tác quanh Người để ý, 
nói với Người rằng, với địa vị của 
Người ngày nay, nhiều khi cần 
phải mặc cho được sang trọng thì Người chỉ 
mỉm cười trả lời:

- Chúng ta tưởng rằng, chúng ta được 
quý trọng vì có áo đẹp mặc, trong khi bao 
nhiêu đồng bào mình trần đang rét run trong 
thành phố và các vùng quê.

Sự ăn ở giản dị đến cực độ, như một nhà 
ẩn sĩ, đó là một đức tính rõ rệt nhất của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Một tuần lễ, Người nhịn 
ăn một bữa… để nêu một tấm gương dè xẻn 
gạo cho đồng bào đặng làm giảm bớt nạn đói 
trong nước. Hết thảy mọi người xung quanh 
đều bắt chước hành động đó của Người.

Trong những ngày thường, Người dùng 
cơm ở Bắc Bộ phủ, ngồi chung với tất thảy 
mọi người. Người ta thấy quây quần xung 
quanh bàn ăn là các Bộ trưởng, những thư 
ký và cả những cậu thiếu niên phục vụ bàn 
giấy. Nhờ có đức tính giản dị của Người mà 
khi ngồi ăn với tất cả mọi người, Người không 
phải làm ai giữ kẽ nhiều quá mà trái lại, không 
khí chung lộ ra, lúc nào cũng thân mật, cũng 
vui vẻ, tạo cho bữa ăn một vẻ gia đình.

Tính giản dị và thân mật của Người còn 
biểu lộ ra trong những bài diễn văn. Không 

bao giờ Người tỏ vẻ thông thái vốn rất rộng 
của Người. Người thông thạo bảy thứ tiếng 
khác nhau và nói được rất nhiều tiếng thổ 
âm, trái lại Người chỉ dùng những câu nôm 
na, khiến cho một người dù quê mùa, chất 
phác nghe cũng hiểu ngay được. Ngày Người 
viết xã luận cho báo Cứu quốc, trước khi đem 
bài cho nhà in, bao giờ Người cũng đem đọc 
cho một số người không biết chữ, ông già, bà 
già cùng nghe. Nếu Người thấy thính giả tỏ 
vẻ không hiểu mấy những ý tưởng trong bài 
viết, lập tức Người viết lại ngay bài khác. Tất 
cả đức tính Hồ Chí Minh bao gồm trong một 
cử chỉ nhỏ bé đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ghét lối nói 
khoa trương, văn vẻ. Mỗi bài diễn văn của 
Người là một bài học nhỏ kết luận bằng 
một ý kiến đạo đức. Bởi những ý tưởng hết 
sức giản đơn ấy mà bài diễn văn của Người 
có một tiếng vang lớn trong giới trí thức và 
dân chúng”.

Hai mươi lăm năm sau bài viết trên, năm 
1971, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mất, 
một người Mỹ - nhà báo, nhà văn Đâyvit 
Hanbơcstơn trong cuốn sách Hồ của mình do 
nhà xuất bản Random House ở New York ấn 

NGƯỜI PHÁP, NGƯỜI MỸ NÓI VỀ BÁC HỒ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chân dung một con người 
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hành đã viết:
“… Hồ Chí Minh là một trong những 

nhân vật kỳ lạ của thời đại này - hơi giống 
Grandi, hơi giống Leenin, hoàn toàn Việt 
Nam. Có lẽ hơn bất kỳ một người nào khác 
của thế kỷ này, đối với dân tộc của Người và 
đối với cả thế giới, Người là hiện thân của 
một cuộc cách mạng. Thế nhưng, đối với 
hầu hết nông dân Việt Nam, Người là biểu 
tượng của cuộc sống, hy vọng, đấu tranh, hy 
sinh và thắng lợi của họ. Người là một người 
Việt Nam lịch sự, khiêm tốn, nói năng hòa 
nhã, không màng địa vị, luôn luôn mặc quần 
áo đơn giản nhất - cách ăn mặc của Người 
không khác mấy người nông dân nghèo nhất 
- một phong cách mà phương Tây đã chế giễu 
Người trong nhiều năm, cười Người đã thiếu 
nghi thức quyền lực, không có đồng phục, 
không theo thời trang. Cho đến một ngày họ 
mới tỉnh ngộ và nhận thấy chính cái tính giản 

dị ấy, cái sùng bái sự giản dị ấy, cái khả năng 
hòa mình vào nhân dân ấy là cơ sở cho sự 
thành công của Người.

… Tính giản dị của Người là một sức 
mạnh. Địa vị càng cao sang, Người càng giản 
dị và trong sạch. Hình như Người luôn luôn 
giữ được những giá trị vĩnh cửu của người 
Việt Nam: kính già, yêu trẻ, ghét tiền của. 
Người không cố tìm kiếm cho mình những 
cái “trang sức” quyền lực vì Người tự tin ở 
mình và ở mối quan hệ của Người với nhân 
dân, với lịch sử, đến nỗi không cần những 
pho tượng, những cái cầu, những pho sách, 
những tấm ảnh để chứng tỏ điều đó cho mình 
và cho thiên hạ biết. Việc Người từ chối sự 
sùng bái cá nhân là đặc biệt đáng chú ý trong 
một xã hội kém phát triển…”.

Ban biên tập (sưu tầm)

Đó chính là cảm xúc, là lời chia sẻ của 
bạn Trịnh Luân, sinh viên năm thứ tư, 
khoa Văn, ngành Ngôn ngữ và Văn 

hóa Lào - Đại học Quốc gia nước Cộng hòa 
Dân chủ nhân dân Lào.

Quê hương thứ hai 
Sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2009 Trịnh Luân được 
tỉnh cử đi học theo Chương trình hợp tác giáo 
dục - đào tạo giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Luông-nậm-thà, nước Cộng hòa Dân chủ 
nhân dân Lào. Luân chia sẻ: “Sự hạn chế về 
ngôn ngữ là khó khăn lớn nhất mà các lưu 
học sinh gặp phải trong những ngày đầu mới 
sang Lào học tập và sinh sống. Trước khi đến 
đây, tôi và các bạn lưu học sinh quê hương 
Vĩnh Phúc đều chưa từng học tiếng Lào nên 
việc đi lại, ăn uống, thích nghi với với môi 
trường mới, việc học tập gặp không ít khó 

khăn. Thế nhưng thật may mắn, trường tôi 
đang theo học có một ký túc xá riêng dành 
cho các lưu học sinh Việt Nam, các anh chị 
ở đây đã giúp đỡ và hướng dẫn chúng tôi rất 
nhiều. Hơn nữa, nhờ có sự quan tâm của thầy 
cô và sự giúp đỡ của các bạn Lào, khả năng 
sử dụng tiếng Lào và kết quả học tập của 
chúng tôi được nâng lên rõ rệt”. 

Trong những năm học tập tại thành phố 
Viêng Chăn, Luân đã cảm nhận sâu sắc được 
tấm lòng của bạn bè và người dân Lào dành 
cho các lưu học sinh Việt Nam. Trong suy 
nghĩ của Luân: “Các bạn Lào hiền lành, mến 
khách và thật thà, đặc biệt là rất thiện cảm và 
quý mến các bạn Việt Nam nói chung cũng 
như các bạn Vĩnh Phúc nói riêng. Sau hơn 4 
năm sinh sống và học tập trên đất nước Lào 
“anh em”, tôi cảm thấy đất nước Lào giống 
như quê hương thứ hai của tôi vậy”.

“ĐẤT NƯỚC LÀO
GIỐNG NHƯ QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÔI”
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Giới thiệu về đất nước, thành phố nơi 
mình đang học tập, Trịnh Luân cho biết: 
“Được biết đến với những cái tên quen thuộc 
như “đất nước Triệu Voi” hay “xử sở hoa 
Champa xinh đẹp”, đất nước Lào với rất 
nhiều chùa tháp, đền đài, những cánh rừng 
nhiệt đới xanh bạt ngàn, nhiều thác nước 
hùng vĩ… là điểm đến của rất nhiều du khách 
bốn phương. Văn hóa Lào chịu ảnh hưởng 
rất lớn của Phật giáo (đạo Phật chiếm 85%). 
Sự ảnh hưởng này được phản ánh trong ngôn 
ngữ và nghệ thuật biểu diễn của Lào. Hầu 
hết mỗi ngôi làng ở đất nước này đều có ít 
nhất một ngôi chùa. Nước Lào còn nổi tiếng 
với các lễ hội Phật giáo, các lễ hội văn hóa 
đặc trưng của các địa phương như hội Bun 
Kin Chiêng (Tết của dân tộc H’mông), Lễ 
hội Voi ở tỉnh Sayabouly, Lễ hội Pun Pi May 
(Tết cổ truyền của dân tộc Lào)… Thành 
phố Viêng Chăn là Thủ đô của nước Lào, 
với diện tích khoảng 4000 km2 chia làm 5 
quận và 4 huyện trực thuộc, với gần 700 
ngàn dân sinh sống. Là trung tâm chính trị, 
du lịch nhưng Viêng Chăn không mang dáng 
vẻ của một siêu đô thị và vẫn giữ được sức 
hấp dẫn riêng của mình. Cuộc sống yên bình 
ít nhà cao tầng, cây cối nhiều đâu đâu cũng 
thấp thoáng bóng chùa chiền. Thủ đô Viêng 
Chăn chỉ có 5 con đường lớn là Lạn Xạng, 
Cay Sỏn Phôm Vi Hẳn, Xu Va Nu Vông, Sệt 
Thả Thi Lát và Sam Sẻn Thay. Tất cả các con 
đường này đều dẫn đến những địa điểm được 
coi là tinh hoa của nước Lào như Pa Tu Xay 
(Tượng đài Chiến thắng), Thạt Luổng (Biểu 
tượng của nước Lào), đại lộ Lạn Xạng - trục 
đường chính ở thủ đô Viêng Chăn.

Cuộc sống của Cộng đồng người Việt 
ở nước Lào

 Với sự gần gũi về địa lý, những nét tương 
đồng về lịch sử, văn hóa, nhiều người Việt đã 
chọn nước Lào là nơi để đầu tư, sinh sống và 
học tập. “Bên này không chỉ có riêng anh em 
chúng tôi mà còn rất nhiều bà con, anh chị 
em cũng sang học tập, làm ăn và sinh sống 
tại Lào. Trong đó có nhiều người quê hương 
Vĩnh Phúc hiện đang làm chủ những doanh 
nghiệp lớn và đầu tư sản xuất, kinh doanh rất 

thành công ở Lào. 
Hội đồng hương Việt Nam ở Lào thường 

xuyên tổ chức những buổi gặp mặt cũng như 
các hoạt động giao lưu dành cho sinh viên 
và bà con người Việt vào các dịp lễ, tết. Với 
sinh viên như chúng tôi, hàng năm thường tổ 
chức các hoạt động ngoại khóa như giao lưu 
giữa sinh viên hai nước, thi văn nghệ múa 
hát và thể thao. Mới đây, đoàn Thanh niên 
lưu học sinh Việt Nam vừa tổ chức cuộc thi 
sinh viên thanh lịch và có mời cả các bạn 
sinh viên Lào tham gia. Vào những dịp lễ tết, 
Đoàn trường Đại học và Đoàn lưu học sinh 
Việt Nam tại Lào cũng thường tổ chức cho 
sinh viên ăn tết cùng nhau để hiểu thêm về 
văn hóa và phong tục của hai nước. Ở Lào, 
ngày tết truyền thống được diễn ra từ ngày 
13/4 đến 15/4 hàng năm là ngày tết Pun Pi 
May. Không giống như tết của người Việt ta, 
tết của người Lào, phần lớn người dân sẽ đổ 
ra đường cùng nhau té nước với quan niệm sẽ 
mang lại may mắn và gạt đi những gì đen đủi 

Bạn Trịnh Luân (ở giữa) tại Tượng đài Chiến 
thắng Pa Tu Xay - Thủ đô Viêng Chăn,

nước CHDCND Lào
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Tối ngày 19/4/2014, tại lễ công bố Ngày 
sách Việt Nam diễn ra trang trọng 
dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Thứ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương 
Minh Tuấn thay mặt Thủ tướng Chính phủ 
đọc Quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là 
Ngày sách Việt Nam kể từ năm 2014 nhằm 
tôn vinh sách và văn hóa đọc sách. Quyết 
định nêu rõ: Ngày sách Việt Nam được tổ 
chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát 
triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, 
nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa 
to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách 
đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, 
phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân 
cách con người.

Ngày sách cũng nhằm tôn vinh giá trị 
của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm 
quan trọng của sách trong đời sống xã hội; 
tôn vinh người đọc và những người tham gia 
sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, 
lưu giữ, quảng bá sách. Đồng thời, nâng cao 
trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ 
quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với 
việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt 
Nam.

Sau khi quyết định lấy ngày 23/4 hàng 

năm là “Ngày sách và bản quyền sách thế 
giới”, từ năm 2001, UNESCO đưa thêm sáng 
kiến “Thủ đô sách thế giới” nhằm khuyến 
khích phát triển sách và văn hóa đọc. Các 
chương trình được tổ chức ở địa phương cũng 
như ở cấp quốc gia nhằm đưa sách đến với 
đông đảo công chúng. Ngoài mục đích quảng 
bá sách và phát triển văn hóa đọc, “Thủ đô 
sách thế giới” cũng thu hút sự quan tâm và 
mở rộng thương mại, đầu tư cho sách của các 
quốc gia.

Tại Việt Nam, theo khảo sát của Thư 
viện Quốc gia, bạn đọc của thư viện chỉ 

CHÀO ĐÓN NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4 ĐẦU TIÊN

của năm cũ. Chúng tôi và các bạn sinh viên 
Việt Nam ở đây cũng được mời tham gia đón 
Tết cùng với người dân Lào và đã được trải 
nghiệm những điều khá thú vị về phong tục 
và tập quán của nước bạn”.

Cùng với sự phát triển của mối quan hệ 
truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào, trong 
những năm qua, mối quan hệ hợp tác - hữu 
nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương 
của Lào cũng được tăng cường và phát triển 
toàn diện trong đó đặc biệt chú trọng đến 
quan hệ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - đào 
tạo. Tỉnh Vĩnh Phúc đã tài trợ cho nhiều sinh 
viên và cán bộ các tỉnh, thành phố phía Bắc 
nước Lào sang học tập tại Việt Nam và các 

tỉnh bạn cũng tài trợ cho một số sinh viên 
Vĩnh Phúc sang học tiếng Lào và Văn hóa 
Lào tại nước Cộng hòa DCND Lào. Các lưu 
học sinh Lào tại Việt Nam và lưu học sinh 
Việt Nam tại Lào như bạn Trịnh Luân có 
điều kiện để học tập và cơ hội để giao lưu tìm 
hiểu văn hóa hai nước.  Đồng thời, góp phần 
nào đó vào sự phát triển bền vững của mối 
quan hệ truyền thống Việt - Lào nói chung và 
mối quan hệ “anh, em” giữa Vĩnh Phúc với 
các địa phương của Lào nói riêng.

Thực hiện: Nguyễn Thơm 

Các bạn trẻ tham gia đọc sách trong Ngày sách 
Việt Nam
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chiếm khoảng 8 - 10% dân số. Thư viện 
Quốc gia Việt Nam chỉ có khoảng 30.000 
bạn đọc thường xuyên; thư viện cấp tỉnh chỉ 
có khoảng 1.000 - 2.000 bạn đọc; cấp huyện 
500 - 600 bạn đọc; thư viện/phòng đọc cấp 
xã khoảng 100 - 200 bạn đọc.

Theo số liệu thống kê của Cục Xuất bản 
- Bộ Thông tin và Truyền thông, tính theo số 
lượng bản sách nộp lưu chiểu, mức hưởng thụ 
bình quân của người dân nước ta là 3,4 bản 
sách/người/năm. Điều đó cho thấy thực trạng 
văn hóa đọc của Việt Nam chưa cao, người 
Việt Nam chưa hình thành nhu cầu đọc một 
cách thường xuyên.

Ngày nay, bên cạnh hình thức sách truyền 
thống đã xuất hiện thêm nhiều phương tiện 
giúp loài người thu nhận kiến thức. Trong 
đó đáng kể nhất phải kể đến một dạng sách 
mới ra đời là sách điện tử được phát hành 
và chuyển tải qua các phương tiện thông tin 
hiện đại (đĩa CD, mạng Intenet...) được mở 
rộng hơn, đó cũng là những cơ hội vô cùng 
thuận lợi để mỗi người được tiếp cận với khối 
lượng tri thức khổng lồ ngày càng phong phú 
và nhanh chóng hơn. Chính điều đó cho thấy, 
việc đọc sách càng trở nên quan trọng. Nhờ 
sách mà con người có thể biết về lịch sử, về 
văn hoá, về phong tục, tập quán và quá trình 
phát triển của các dân tộc, các quốc gia khác 
nhau từ cổ đại, cận đại cho tới tận hôm nay. 
Sách chính là nơi chuyển tải và lưu trữ các 
kiến thức, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm 
lao động sản xuất qua nhiều thế hệ; truyền 
bá, giao lưu văn hóa góp phần xây dựng tinh 
thần đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia dân 
tộc.

Thói quen đọc sách không chỉ nhằm 
nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm 
quan trọng của việc đọc sách đối với phát 
triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, 
mà còn là một trong những yếu tố cốt lõi để 
mỗi người tự hoàn thiện nhân cách bản thân. 
Sách chính là sản phẩm văn hóa tinh thần, 
là kho tàng tri thức của nhân loại hiện hữu 
dưới dạng vật thể, giúp con người trau dồi tri 

thức, nâng cao dân trí, từ đó định hướng suy 
nghĩ và hành động của mỗi cá nhân trong đời 
sống xã hội. Đồng thời, sách còn là một trong 
những phương tiện giải trí, đáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa, bồi dưỡng nhân sinh quan 
và lối sống tích cực của mọi đối tượng trong 
xã hội giống như lời khẳng định của nhà văn 
Ghécxen đã từng viết: “Sách là di huấn về 
tinh thần thế hệ này đối với thế hệ khác. Đó 
là lời khuyên của người già sắp từ giã cõi đời 
đối với người trẻ mới bước vào cuộc sống, đó 
là mệnh lệnh của người đứng gác sắp đến giờ 
nghỉ truyền cho người đứng gác thay. Nhưng 
trang sách không phải chỉ có quá khứ, sách 
còn là văn kiện giúp ta làm chủ hiện tại, nắm 
lấy tất cả mọi chân lý và sức mạnh được tìm 
ra qua nhiều đau khổ đôi khi còn nhuốm đầy 
mồ hôi hòa với máu, sách báo còn là cương 
lĩnh của tương lai”.

Hiện nay, cả nước có 65 nhà xuất bản. 
Nội dung xuất bản phẩm của các nhà xuất 
bản ngày càng đáp ứng tốt hơn đời sống tinh 
thần của xã hội, góp phần tích cực vào việc 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài cho đất nước. Đọc sách mang lại ý 
nghĩa vô cùng to lớn đối với bản thân mỗi 
người, chính vì lẽ đó, hãy bắt đầu từ “Ngày 
Sách Việt Nam 21/4”, mỗi chúng ta hãy cùng 
tham gia với tư cách là chủ thể của các hoạt 
động ấy nhằm góp phần gây dựng, duy trì và 
nâng tầm “văn hóa đọc” trong cộng đồng xã 
hội.

Tổng hợp: Thu Hiền
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Mennonite Central Committee 
(MCC) là cộng đồng của những 
người mưu cầu sự toàn vẹn cho 

mọi dân tộc trên hành tinh được hình thành từ 
cộng đồng tôn giáo Mennonite ở Canada và 
Mỹ. MCC luôn mong ước mọi người có được 
một cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất 
lẫn tinh thần, đặc biệt là những người nghèo 
và những người có hoàn cảnh khó khăn, bất 
hạnh. Vì thế MCC luôn mong muốn xây 
dựng nhịp cầu cảm thông và hòa bình giữa 
các dân tộc.

Văn phòng đại diện của MCC tại Việt 
Nam được thành lập năm 1990, hiện đang hỗ 
trợ ba lĩnh vực chính: phát triển cộng đồng, 
giáo dục và dạy tiếng Anh, tạo việc làm và 
thủ công mỹ nghệ. MCC cũng hướng đến sự 
tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thiện chí 
giữa người Việt Nam và người dân Bắc Mỹ.

Chính thức hoạt động ở Vĩnh Phúc từ 
năm 1993, đến nay Tổ chức đã có hơn 20 
năm hoạt động thiện nguyện, mang lại nguồn 
động viên và ý nghĩa thiết thực, to lớn trong 
công cuộc an sinh xã hội tại Vĩnh Phúc. 

Những năm vừa qua, MCC thực hiện 02 
dự án dài hạn là Dự án phát triển cộng đồng 
trên địa bàn huyện Lập Thạch và huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hai dự án này đầu tư 
vào các hạng mục: Giáo dục mầm non, y tế, 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao nhận 
thức phòng chống HIV/AIDS, bình đẳng giới 

và phòng chống bạo lực gia đình, phát triển 
nông nghiệp và nâng cao năng lực. Sau khi dự 
án được triển khai, các địa phương đã có những 
thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực.

Tại địa bàn huyện Vĩnh Tường, trước đây 
toàn bộ rơm rạ, thân cây ngô, đỗ… sau khi 
thu hoạch đều được các hộ dân phơi khô đem 
đốt để tái sản xuất nông nghiệp, điều này đã 
làm ô nhiễm môi trường tại địa phương. Sau 
khi được tập huấn, người dân đã biết gom 
toàn bộ số rơm đem ủ lấy phân để bón ruộng, 
cải tạo đất mà vẫn cho năng suất đáng kể. 
Điều này góp phần làm giảm chi phí trong 
sản xuất, không gây ô nhiễm môi trường, thu 
hoạch lại đạt năng suất cao.

Thời điểm trước năm 2010, khi xã Yên 
Lập - huyện Vĩnh Tường vẫn chưa xây được 
rãnh thoát nước dẫn đến gần 100 hộ dân gần 
rãnh thoát nước bị ô nhiễm môi trường một 
cách nghiêm trọng vì nước thải của các hộ 
gia đình, hầm bioga không tiêu thoát được 
trong một thời gian dài đã tập trung nhiều ổ 
dịch. Từ khi được hưởng lợi từ dự án MCC, 
các công trình rãnh thoát nước của xã được 
hoàn tất đã tiêu thoát được toàn bộ nước thải 
thuộc hai thôn Đồi Me, Đồi Hội Chữ, giúp 
môi trường của hai thôn này được cải thiện 
đáng kể. 

Về lĩnh vực giáo dục mầm non, năm 
2008-2009 trường mầm non thuộc xã Yên 
Lập chỉ có 96 cháu ra lớp, số trẻ ra lớp đi học 

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 
GẮN BÓ CỦA MCC VỚI 

VĨNH PHÚC
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không đều. Lúc đó trường có khuôn viên rất 
hẹp, thiết bị đồ dùng và đồ chơi cho trẻ rất 
ít… điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
sự tập trung của trẻ. Khi đó Ban Giám hiệu 
nhà trường chỉ thu mỗi trẻ ăn bán trú là 6.000 
đồng/bữa ăn. Với số tiền như vậy, mà mỗi 
bữa trưa chỉ có từ 50-60 cháu ở lại ăn trưa vì 
thế lượng thức ăn của các cháu không được 
phong phú khiến cho không ít trẻ rất sợ mỗi 
khi ở lại ăn bán trú. Năm 2010-2013 trường 
nhận được sự hỗ trợ của tổ chức MCC về bữa 
ăn bán trú, điều này đã cải thiện đáng kể cho 
chất lượng bữa ăn của trẻ. Đến nay trường 
mầm non Yên Lập đã có 176 cháu ra lớp với 
tỷ lệ ăn bán trú là 100%. 

Phần lớn ở các địa phương, người dân 
sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, 
chăn nuôi trồng trọt… thanh niên trong xã 
đến tuổi trưởng thành thiếu việc làm rất 
nhiều, điều này đã làm không ít người trong 
số họ phải đi làm ăn xa, vì xa gia đình nên 
nhiều người lâm vào con đường nghiện ngập, 
mại dâm…Câu lạc bộ phòng chống TNXH 
do tổ chức MCC tài trợ đã ra mắt vào tháng 
10/2013 với 50 thành viên, tất cả các thành 
viên trong CLB là những tuyên truyền viên 
đắc lực góp phần giảm thiểu những vụ mắc 
TNXH của xã và  trên địa bàn. 

Trên địa bàn huyện Lập Thạch, trong 
nhiều năm qua, hội viên phụ nữ huyện đã 
được MCC tổ chức nhiều lớp tập huấn về vệ 
sinh môi trường. Qua các lớp tập huấn cán 
bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện đã biết cách 
phân loại rác thải và xử lý rác thải tại gia đình 
đem sử dụng vào trồng trọt, từ đó vấn đề ô 
nhiễm môi trường được giảm thiểu rất nhiều, 
sự ô nhiễm từ nguồn nước cũng giảm đi đáng 
kể. Hội phụ nữ huyện Lập Thạch là đơn vị 
trực tiếp nhận viện trợ từ dự án, sau khi tiếp 
nhận đến nay, các cán bộ, hội viên phụ nữ 
được nhận vốn vay để chăn nuôi sản xuất, rất 

nhiều chị em đã thoát nghèo, có vốn để giúp 
đỡ các chị em khác trong xã. Đó là một trong 
số những nguồn lợi mà Dự án đã mang lại 
cho nhân dân địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức còn hỗ trợ rất nhiều 
cho các trường mầm non ở những xã còn 
khó khăn trong huyện, trong đó tiêu biểu có 
trường mầm non xã Bàn Giản. Từ khi có dự 
án MCC hỗ trợ thì trường đã có các đường 
dẫn nước được đảm bảo, những lớp học dột 
nát được sửa chữa, bếp ăn, khu vệ sinh, trang 
bị thêm các thiết bị học tập, đồ chơi, giúp cho 
trường lớp khang trang và có thể tổ chức ăn 
bán trú cho trẻ, đảm bảo vệ sinh.

Trong suốt thời gian thực hiện dự án, 
MCC luôn thực hiện đúng theo quy định của 
pháp luật, là một trong những tổ chức có thời 
gian hoạt động lâu dài nhất tại Vĩnh Phúc, 
với dự án dài hơi và có ý nghĩa thiết thực đến 
nhân dân tại các đơn vị thụ hưởng.

Theo đúng cam kết thực hiện, Dự án phát 
triển cộng đồng ở huyện Vĩnh Tường và 
huyện Lập Thạch kết thúc vào tháng 3/2014. 
Đại diện MCC tại Việt Nam đã gửi thư thông 
báo đến UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ và các đơn 
vị thụ hưởng, cũng như tổ chức buổi tổng kết 
Dự án để báo cáo hoạt động và kết quả thực 
hiện dự án trong suốt những năm qua. 

Có thể nói, với hơn 20 năm có mặt tại 
Vĩnh Phúc và hơn 10 năm thực hiện dự án 
dài hạn, MCC đã góp phần to lớn trong công 
cuộc phát triển cộng đồng, an sinh xã hội của 
địa phương. Mong rằng trong thời gian tới 
MCC sẽ tiếp tục thực hiện những dự án dài 
hạn ý nghĩa khác góp phần cải thiện, nâng 
cao đời sống tại những địa bàn khó khăn của 
Vĩnh Phúc./.

Thực hiện: Huyền Trang
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THEO DẤU CHÂN CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN 
QUỐC TẾ TẠI VĨNH PHÚC

Mùa hè là mùa của những 
chuyến đi, đặc biệt là đối 
với các bạn trẻ, đây chính 

là dịp để đi đến nhiều nơi, tham gia 
các hoạt động tình nguyện để có 
thêm những trải nghiệm mới mẻ và 
trưởng thành hơn. 

Với lòng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ và mong muốn khám phá những 
miền đất mới, nhóm thanh niên 
tình nguyện quốc tế gồm 07 người 
(04 thanh niên Pháp; 02 thanh niên 
Đức; 01 thanh niên I-ta-li-a) đã được 
tổ chức tình nguyện quốc tế - SJ Việt Nam 
(Solidaritiés Jeunesses Vietnam) giới thiệu 
đến hoạt động tình nguyện thường xuyên tại 
Trung tâm Hy vọng Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 
Phúc trong thời gian hai tháng. Mục đích 
hoạt động của các tình nguyện viên quốc tế 
này là sơn sửa lại Trung tâm; tham gia giảng 
dạy tiếng Anh và vui chơi với các em học 
sinh trường Tiểu học Lập Thạch, các trẻ em 
mồ côi, trẻ có gia đình khó khăn đang sống 
tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch.

Tiếp theo chương trình tình nguyện tại 
Vĩnh Phúc, sáng 21/04/2014, đoàn thanh niên 
tình nguyện quốc tế đã có buổi giao lưu và 
thảo luận với các em học sinh trường THPT 
Bến Tre, thị xã Phúc Yên về các hoạt động 
tình nguyện của thanh thiếu niên. Chia sẻ 
tại buổi giao lưu, tình nguyện viên Maxime 
Magar (23 tuổi) đang theo học Thạc sỹ tại 
trường Đại học Kinh doanh Kedge, thành 
phố Boóc - đô, Cộng hòa Pháp cho biết: “Ở 
Pháp, phong trào hoạt động tình nguyện của 

các thanh niên diễn ra khá sôi nổi, có 
rất nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động 
tình nguyện tại các nước nghèo, các 
nước đang phát triển như ở Châu Á 
hay Châu Phi. Tôi nghĩ rằng thanh 
niên ngày nay nên tích cực tham gia 
các hoạt động tình nguyện, các hoạt 
động từ thiện và nâng cao ý thức bảo 
vệ môi trường”.

Là tình nguyện viên trẻ tuổi nhất, 
cô gái gốc Việt (18 tuổi) Lisa Dang 
chia sẻ: 

“Bố mẹ tôi là người Việt định cư 
ở Cộng hòa Liên bang Đức đã lâu 

Nhóm thanh niên tình nguyện quốc tế tham gia giao lưu văn nghệ 
cùng các em học sinh trường THPT Bến Tre - thị xã Phúc Yên

Các bạn tình nguyện viên quốc tế tham gia vui chơi cùng 
các em ở Trung tâm Hy vọng Lập Thạch
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Nhìn ra thế giới

“CHUNGCHEONGBUK, HÀN QUỐC  – MIỀN ĐẤT 
CỦA SỰ SỐNG VÀ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI”

Nằm ở trung tâm của đất nước Hàn Quốc, 
thuộc vùng  Hoseo, Chungcheongbuk là tỉnh 
duy nhất của Hàn Quốc không tiếp giáp với 
biển. Được bao bọc bởi dãy núi Noryeong 
ở phía bắc và dãy núi Sobaek ở phía đông, 
Chungcheongbuk có địa hình chủ yếu là đồi 
núi (đồi núi chiếm 70%), xen lẫn các hồ nước 
lớn tạo cho Chungcheongbuk có những cảnh 
quan kỳ thú. Nhiệt độ trung bình trong năm 
khoảng 10 đến 120C. Khí hậu có đủ bốn mùa, 
mùa đông ở đây rất lạnh và mùa hè tương đối 
mát mẻ. 

Địa hình đồi núi là điều kiện thuận lợi 
để Chungcheongbuk phát triển thế mạnh về 
du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng và 
du lịch khám phá, leo núi. Cảnh quan thiên 
nhiên hùng vĩ và nên thơ của các ngọn núi đã 
tạo nên những vườn quốc gia, công viên sinh 
thái nổi tiếng như Công viên quốc gia núi 
Songnisan (nằm trong dãy núi Songnisan cao 
1.058m), gắn liền với đó là các ngôi chùa cổ, 
thiền viện lâu đời nổi tiếng nhất miền trung 

nhưng đây là lần đầu tiên tôi được về thăm 
quê hương Việt Nam. Được sống và sinh hoạt 
cùng các em nhỏ mồ côi cha mẹ ở Trung tâm 
Hy vọng Lập Thạch, tôi cảm thấy yêu quý và 
thương các em nhiều hơn. Sau khi trở về Đức, 
tôi sẽ cố gắng vận động Cộng đồng người Việt 
tại Đức quan tâm và giúp đỡ đến các em nhỏ 
ở đây”.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2004, SJ Việt 
Nam là một tổ chức phi chính phủ của Pháp 
với tiền thân là một trại tình nguyện quốc tế 
được Chương trình Người tình nguyện của 
Liên Hợp quốc tài trợ. Thành lập được hơn 
10 năm, SJ Việt Nam hoạt động tình nguyện 
với nhiều dự án về môi trường, giáo dục, từ 
thiện xã hội và được triển khai hoạt động 
ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như: Hà 
Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, thành phố Hồ 

Chí Minh, Bến Tre… Mỗi năm, SJ Việt Nam 
tiếp nhận khoảng hơn 1000 tình nguyện viên 
từ các nước trên thế giới đến Việt Nam hoạt 
động tình nguyện, không nhằm mục đích lợi 
nhuận. 

 Với mong muốn cải thiện cuộc sống cho 
trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi; định hướng và 
nâng cao trình độ tiếng anh cho các em học 
sinh tại một số trường Tiểu học, Trung học 
cơ sở và THPT trên địa bàn tỉnh, các hoạt 
động tình nguyện tại Vĩnh Phúc của các tình 
nguyện viên quốc tế được SJ Việt Nam giới 
thiệu không chỉ là sự sẻ chia tình yêu thương 
mà đã góp thêm không khí tình nguyện sôi 
nổi, tích cực của tuổi trẻ cả nước trong Năm 
Thanh niên tình nguyện 2014.

Thực hiện: Nam Dương

Bảo tàng cổ in Cheongju

Chungcheongbuk
- Diện tích: 7407,19 km2

- Dân số: 1,6 triệu người
- Thu nhập bình quân đầu người: 22.603 

USD
- Thủ phủ: Thành phố Cheongju
- Đơn vị hành chính trực thuộc:
3 thành phố và 9 huyện
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Nhìn ra thế giới

Hàn Quốc. Bên cạnh những cảnh quan thiên 
nhiên hùng vĩ của núi rừng, Chungcheongbuk 
còn có nhiều công trình di tích lịch sử nổi 
tiếng như Chùa đá bảy tầng, Cột cờ sắt của 
chùa Yongdusa, Chùa gỗ Palsangjeon, Pháo 
đài cổ Sangdangsansong, Đền Beopjusa... 
Tại thành phố Cheongju, thủ phủ của tỉnh 
Chungcheongbuk, có bảo tàng cổ in Cheongju 
nổi tiếng, là nơi lưu trữ khoảng 650 hiện vật, 
tư liệu ghi dấu lịch sử phát triển ngành in 
của Hàn Quốc; trong đó có cuốn sách Jikji 
- một cuốn sách được in bằng kim bản đầu 
tiên trên thế giới và còn tồn tại đến ngày nay, 
được UNESCO ghi vào Danh sách Ký ức của 
Thế giới (Memory of the World Register) 
vào tháng 9/2001. Khi đến thăm thành phố 
Cheongju, bào tàng cổ in Cheongju sẽ là một 
trong những địa chỉ đầu tiên được các bạn 
Hàn Quốc giới thiệu.

Tại đây có dòng sông Musimcheon chảy 
xuyên qua thành phố Cheongju, cùng với đập 
Daecheongdam, ngoài việc cung cấp nguồn 
nước ngọt cho thành phố hơn 600 nghìn dân 
còn làm cho cảnh sắc thành phố trở nên trữ 
tình với những cây cầu uốn nhịp nối đôi bờ 
sông. Hai bên bờ sông Musimcheon là những  
rặng cây anh đào. Vào mùa xuân, khoảng 
cuối tháng ba, đầu tháng tư là mùa hoa anh 
đào nở rộ khoe sắc, cũng là dịp lễ hội hoa anh 
đào Musimcheon nổi tiếng được tổ chức. Sẽ 
thật là tuyệt vời nếu du khách đến Cheongju 
vào dịp này để đắm mình trong lễ hội hoa 
mang nhiều yếu tố văn hóa truyền thống đặc 
sắc của vùng miền Trung Hàn Quốc.

Songnisan, Woraksan và Sobaeksan là ba 
ngọn núi nổi tiếng, cùng với các hồ nước lớn 

như Chungju được chọn làm biểu tượng của 
tỉnh Chungcheongbuk, biểu tượng về một 
vùng đất của sự sống và ánh sáng mặt trời 
với những ngọn núi xanh và hồ nước trong 
mát. Hồ Chungju, hồ nước ngọt lớn nhất Hàn 
Quốc là nơi tổ chức giải đua thuyền thế giới 
hàng năm. Đến thành phố Chungju hay huyện 
Danyang du khách sẽ được đi du thuyền 
trên hồ, thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt vời 
của thiên nhiên, đặc biệt là vào mùa thu khi 
núi rừng rực rỡ sắc màu. Đến Danyang, du 
khách sẽ được giới thiệu tới thăm Dangyang-
Palgyeong, được coi là “kỳ quan thứ tám” 
và động Gosudonggul với những thạch nhũ 
sáng lấp lánh, muôn hình dạng và màu sắc. 

Với lợi thế về địa hình, khí hậu và có nền 
khoa học kỹ thuật cao, Chungcheongbuk đã 
phát triển một nền sản xuất nông nghiệp hiện 
đại và đang hướng đến một nền nông nghiệp 
công nghệ cao. Nổi tiếng với các loại cây ăn 
quả như táo, nho, trồng và chế biến nhân sâm. 
Nhân sâm tại Chungcheongbuk nổi tiếng và 
chiếm 20% sản lượng nhâm sâm của Hàn 
Quốc. Tham gia vào các lễ ngày mùa, như 
lễ hội thu hoạch nhân sâm ở Jeungpyeong, 
lễ hội thu hoạch nho ở Yeongdong hay lễ hội 
thu hoạch táo ở Boen sẽ là những trải nghiệm 
vô cùng thú vị.

Bên cạnh những vẻ đẹp “non nước hữu 
tình”, Chungcheongbuk còn được biết đến là 
một địa phương rất phát triển về giáo dục và 
đào tạo. Mạng lưới các trường lớp được xây 
dựng hoàn thiện, hiện đại. Toàn tỉnh có 16 

trường cao đẳng, đại học và nhiều viện, trung 
tâm nghiên cứu khoa học. Trong đó nổi tiếng 

Du thuyền trên hồ Chungju

Sông Musimcheon mùa hoa anh đào
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MỘT SỐ LƯU Ý KHI TIẾP XÚC VỚI ĐỐI TÁC 
HÀN QUỐC

Những kiến thức, hiểu biết cơ bản về văn 
hóa, phong tục sẽ giúp bạn rất nhiều trong 
việc tạo dựng và củng cố mối quan hệ ngoại 
giao cũng như kinh doanh với các đối tác 
nước ngoài. Hãy nhớ một số lưu ý và lời 
khuyên hữu ích dưới đây khi khi làm việc và 
tiếp xúc với đối tác Hàn Quốc: 

Xã hội Hàn Quốc dựa trên những niềm 
tin vào Đạo Khổng, điều này cũng đồng 
nghĩa việc họ rất kính trọng bố mẹ, cấp trên; 
có trách nhiệm với gia đình, trung thành với 
bạn bè, khiêm tốn, thật thà và có tác phong 
nhã nhặn lịch sự. Khía cạnh quan trọng nhất 
trong xã hội Hàn Quốc chính là sự nhận thức 

là các trường: Đại học quốc gia Chungbuk, 
Đại học giao thông vận tải Hàn Quốc, Đại 
học Cheongju… Hàng năm các trường này 
thu hút nhiều sinh viên quốc tế, trong đó 
có nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập, 
nghiên cứu. Tại tỉnh Chungcheongbuk còn 
có Viện nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp 
Chungbuk - viện nghiên cứu về nông nghiệp 
hàng đầu của Hàn Quốc.  

Về giao thông vận tải, với sân bay quốc 
tế Cheongju, cùng hệ thống đường cao tốc 
hiện đại và đường sắt cao tốc KTX vô cùng 
thuận tiện kết nối Chungcheongbuk với 
các vùng trong cả nước và các đường bay 
quốc tế đang được mở rộng sẽ làm cho tỉnh 
Chungcheongbuk  nhanh chóng trở thành trái 
tim của nền kinh tế quốc gia, là cánh cổng 
quốc tế vào khu vực miền Trung Hàn Quốc. 

Với định hướng xây dựng Chungcheong-
buk trở thành khu kinh tế tự do, một trung 
tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học và sản 
xuất công nghệ cao của Hàn Quốc, tỉnh 
Chungcheongbuk đã thành lập khu tổ hợp 
công nghiệp khoa học kỹ thuật  Ochang 
với quy mô diên tích 4,95 km2 và khu công 
nghệ sinh học Osong Bio Valley với quy mô 
4,63 km2. Nơi đây tập trung thu hút các viện 
nghiên cứu và các công ty hàng đầu thế giới 
và Hàn Quốc về nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ sinh học, sản xuất dược phẩm và hóa 
mỹ phẩm. Osong cũng là nơi được xây dựng 
làm trung tâm tổ chức các hội chợ hàng công 
nghệ sinh học, hóa mỹ phẩm, hàng năm thu 
hút hàng trăm công ty trong và ngoài nước 
tham gia và hàng triệu du khách tham quan 

hội chợ. Phát triển công nghiệp sạch và sản 
xuất năng lượng mặt trời cũng là một định 
hướng quan trọng của Chungcheongbuk. Tại 
Chungcheongbuk hiện có 39 công ty chuyên 
sản xuất các tấm pin và mô đun năng lượng 
mặt trời, chiếm 60% sản lượng thiết bị năng 
lượng mặt trời của Hàn Quốc, xuất khẩu tới 
nhiều quốc gia trên Thế giới.

Từ 26/9 đến 12/10/2014, tỉnh 
Chungcheongbuk sẽ tổ chức Hội chợ triển 
lãm công nghiệp sinh học “Bio industry 
Expo, Osong  Korea 2014”. Triển lãm dự 
kiến thu hút khoảng 223 công ty trong và 
ngoài nước tham gia trưng bày giới thiệu 
sản phẩm và khoảng 700 nghìn du khách sẽ 
tới tham quan. Với những tiềm năng và thế 
mạnh sẵn có, hy vọng rằng Chungcheongbuk 
sẽ ngày càng phát triển toàn diện trên mọi 
lĩnh vực và thực sự là miền đất của sự sống 
và ánh sáng mặt trời.

T/h: Đào Tuấn

Nhìn ra thế giới

Lễ hội thu hoạch nho Yeongdong
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được vị trí của mình trong xã hội cũng như 
công việc.

Giới thiệu theo đúng nghi thức: người 
Hàn Quốc luôn muốn cộng tác làm ăn với 
những người họ quen biết. Vì vậy điều cốt 
yếu là bạn nên có một người trung gian giới 
thiệu bạn với chính đối tác bạn đang muốn 
cộng tác làm ăn trong tương lai. Vị trí trong 
xã hội của người trung gian càng cao thì cơ 
hội kết giao làm ăn của bạn với đối tác càng 
lớn. Hãy lưu ý rằng cách giới thiệu nhạt nhẽo 
sẽ khiến mất đi sự cộng tác tốt.

Xây dựng mối quan hệ: đây là điểm rất 
quan trọng khi bạn làm việc với người Hàn 
Quốc. Bạn có thể tạo dựng những mối quan 
hệ này thông qua những cuộc hội họp thân 
mật giữa các thành viên, tại những buổi tiệc 
rượu, bữa ăn. Quan trọng là tại những buổi 
tiệc đó luôn có sự tham dự của các đối tác 
kinh doanh và họ thảo luận công việc một 
cách thân thiện hơn. Hãy nhớ rằng người Hàn 
Quốc không ngần ngại bàn bạc công việc 
ngay tại bữa ăn.

Ngoại hình và cách ăn mặc:
Khi đi giao dịch kinh doanh, người Hàn 

Quốc chuộng những loại quần áo gọn gàng 
và vừa vặn. Bạn nên chọn trang phục có màu 
sắc nhã - dịu cho buổi gặp mặt đầu tiên. Sau 
khi đã xây dựng được mối quan hệ và sự tín 
nhiệm của họ thì hãy nghĩ đến những trang 
phục sáng màu khi đi giao dịch.

Trang phục nam thích hợp nhất là vest tối 
màu, sơ mi trắng và cà vạt màu dịu.

Trang phục nữ phổ biến nhất thường là 
chân váy kết hợp với áo cánh nữ. Nên tránh 
mặc váy quá chật bởi theo phong tục Hàn 
Quốc mọi người thường ngồi trên sàn nhà 
hoặc sàn nhà ăn khi dùng bữa.

Cách giao tiếp ứng xử:
Trong những buổi họp nhóm và những 

bữa tiệc, không nên tự giới thiệu mình trước 

mọi người, tốt nhất bạn nên có một người bạn 
đi cùng để giới thiệu bạn với những người 
khác.

Theo quy tắc, khi một nhân viên gặp cấp 
trên của mình: anh ta sẽ là người cúi đầu chào 
trước, sau đó người cấp trên sẽ đưa tay ra bắt 
tay nhân viên của mình. Một cái bắt tay nhẹ 
hay một hành động cúi chào cũng có những 
ảnh hưởng trong giới kinh doanh.

Đàn ông Hàn Quốc thường cúi đầu chào 
hoặc đôi khi là bắt tay nhẹ khi gặp mọi người, 
ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Khi 
bắt tay, tay trái họ thường đỡ dưới cánh tay 
phải.

Xã hội Hàn Quốc rất kính trọng người 
già, vì vậy khi gặp những người lớn tuổi bạn 
nên bắt chuyện và chào hỏi họ trước, sau đó 
dành ra vài phút để thăm hỏi họ. Tốt nhất bạn 
nên ca ngợi về sức khỏe của họ.

Hãy cúi chào mọi người khi bắt đầu và 
kết thúc một cuộc họp.

Không nên có những hành động đụng 
chạm vào người khác, trừ khi đó là mối quan 
hệ bạn bè hoặc ngang hàng, đặc biệt đối với 
người già, người khác giới và những người 
bạn không thân thiết và không có họ hàng 
với mình. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, những 
người bạn cùng giới tính cũng thường khoác 
tay nhau khi đi dạo.

Tại Hàn Quốc, họ quan niệm bàn chân là 
một bộ phận không sạch sẽ vì vậy không nên 
vô ý đụng chạm bàn chân vào người đối diện. 
Khi ngồi ở những chỗ đông người, đàn ông 
nên chú ý đặt mũi giầy của mình chúc xuống 
và không nên vắt hai chân lên nhau trước mặt 
người khác.

Khi bài quốc ca Hàn được chơi ở một nơi 
công cộng, bạn hãy chú ý bày tỏ sự trang 
nghiêm, không nên đùa cợt lúc này.

Đặc biệt, người Hàn không hi vọng bạn 
sẽ hiểu cặn kẽ mọi sắc thái văn hóa của dân 

Lễ tân ngoại giao
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tộc họ nhưng họ sẽ hài lòng nếu bạn tỏ ra 
quan tâm đến những vấn đề quan trọng đối 
với họ. Người Hàn Quốc thường đánh giá cao 
những nỗ lực của người nước ngoài khi cố 
gắng bày tỏ sự cảm ơn hoặc lời chào bằng 
chính ngôn ngữ Hàn Quốc, ví dụ như: “cảm 
ơn bạn” nghĩa là “Cam-sa-hap-ni-da” hoặc 
“xin chào” là “an-yang-ha-sê-yo”.

Văn hóa tặng quà:
Nghệ thuật trao nhận quà tặng cũng là 

một phần quan trọng trong văn hóa kinh 
doanh của người Hàn Quốc, điều này giúp 
gìn giữ mối thiện cảm với đối tác và tạo dựng 
những mối quan hệ mới.

Khi đến Hàn Quốc, bạn nhớ mang theo 
những tặng phẩm truyền thống từ đất nước 
bạn.

Khi đến thăm nhà của người Hàn Quốc, 
những món quà tặng phù hợp bao gồm đồ 
thủ công mỹ nghệ ở nước bạn, bánh kẹo, hoa 
quả, sô cô la, cà phê nhập khẩu... Tránh tặng 
những món quà quá đắt tiền, vì điều này sẽ 
khiến người nhận phải chuẩn bị một món quà 
giá trị tương đương để đáp trả bạn.

Số 4 được cho là con số không may mắn. 
Vì vậy quà tặng của bạn không được là bội 
số của 4.

Đối với người Hàn Quốc, số 7 là con số 
may mắn.

Giấy gói quà màu đỏ và vàng được sử 
dụng phổ biến ở Hàn Quốc. Không nên gói 
quà bằng giấy màu xanh lá cây, trắng hoặc 
đen. Quà tặng đảm bảo được gói tinh tế và 
sắc sảo.

Trao và nhận quà bằng cả hai tay.
Không nên mở quà ngay trước mặt người 

tặng. Tuy nhiên, bạn cũng nên hỏi xem liệu 
bạn có thể mở quà ngay không.

Ăn uống
Sẽ là sai lầm lớn nếu vì công việc mà 

sao nhãng thời giấc bữa ăn đối với người 

Hàn Quốc. Kim chi, thịt nướng và uống rượu 
thường không thể thiếu sau những vòng đàm 
phán khô khan. Bạn sẽ làm cho đối tác Hàn 
Quốc thích thú nếu không hà tiện lời ca ngợi 
món kim chi. Người Hàn Quốc uống nhiều 
rượu, nhưng cũng không phật ý nếu bạn nói 
không uống được rượu, dù vậy, bạn vẫn nên 
để cho họ rót chút rượu vào cốc của bạn.

Việc mời đối tác đi ăn tiệc, ăn trưa hay ăn 
tối là chuyện thông lệ ở Hàn Quốc và được 
đánh giá cao, coi như sự thể hiện thiện chí 
muốn hợp tác với nhau, nhưng không phải để 
tiếp tục câu chuyện đang bàn bạc dở. Khi dự 
tiệc, chỉ uống rượu và nói chuyện vui thôi.

Ngoại ngữ
Khi đàm phán, giao thương với đối tác 

người Hàn Quốc có thể dùng tiếng Anh, 
đương nhiên nếu sử dụng được tiếng Hàn thì 
sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuyệt nhiên không 
được sử dụng tiếng Nhật Bản.

Danh thiếp
Danh thiếp là một phần không thể thiếu 

trong xây dựng quan hệ đối tác với người Hàn 
Quốc. Bạn nên chuẩn bị đầy đủ số lượng, tốt 
nhất là cả bằng tiếng Hàn, tuyệt đối không 
được ghi bằng tiếng Nhật. Người Hàn Quốc 
rất coi trọng các chức danh và tước hiệu, vì 
thế, bạn không nên quá khiêm nhường khi 
ghi các chức danh của bạn trên danh thiếp.

Ở Hàn Quốc hay bất cứ nơi đâu, sự kính 
trọng lẫn nhau chính là nền tảng cho quan hệ 
kinh doanh đi đến thành công. Bạn hãy biết 
cách biểu lộ sự chân thành và thành thực của 
mình dù trong quan hệ ngoại giao hay kinh 
doanh. Và khi bạn quay về nước, hãy nhớ giữ 
liên lạc với đối tác qua thư điện tử hoặc điện 
thoại.

                      T/h: Kim Nhạn (TP. Lễ tân)

Lễ tân ngoại giao
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I. Đoàn vào:
1. Ngày 13/3: Tiến sỹ Donald Rubin của 

Đại học Georgia (Hoa Kỳ) thăm và làm việc 
với Sở Giáo dục và Đào tạo và có buổi nói 
chuyện với giáo viên và học sinh chuyên 
Anh của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

2. Ngày 16/3: Bà Kamata Mai (quốc tịch 
Nhật Bản) vào làm việc với Công ty TNHH 
MTV Dương Anh Vũ, để bàn về hợp tác 
tuyển sinh du học Nhật Bản.

3. Ngày 19/3: Hiệp hội quốc tế những 
người hiến máu tình nguyện cùng với Trung 
ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào làm việc 
với Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Phúc. Đoàn gồm: 

Ông Gian Franco Maraso(quốc tịch I-ta-li-a), 
Chủ tịch Hiệp hội; Bà Lorena Minotti (quốc 
tịch I-ta-li-a),Trợ lý Chủ tịch Hội.

4. Từ 24-27/3: Đoàn Lãnh đạo tỉnh 
Chungcheongbuk (tỉnh có quan hệ hợp tác 
hữu nghị với tỉnh từ năm 2008), do Ông Kim 
Kwang Soo - Chủ tịch Hội đồng tỉnh làm 
Trưởng đoàn, thăm hữu nghị và làm việc với 
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. 

5. Ngày 27/3: 03 khách nước ngoài (quốc 
tịch Mỹ) do Tổ chức MCC Việt Nam bố trí 
vào dự “Hội thảo tổng kết Dự án Phát triển 
cộng đồng-khu vực tỉnh Vĩnh Phúc” tại huyện 
Vĩnh Tường. Cụ thể: ông Major Andrew 

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 3&4/2014

Tìm hiểu công tác lãnh sự

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
I. Các bước thực hiện:
1. Nộp hồ sơ: Người đề nghị nộp hồ sơ 

đề nghị đăng ký công dân tại Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài.

2. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết: 
Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán 

bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp 
hồ sơ làm lại.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ 
quan đại diện cấp văn bản xác nhận đăng ký 
công dân.

- Trường hợp người đề nghị đăng ký công 
dân không có giấy tờ chứng minh có quốc 
tịch Việt Nam hoặc cần phải kiểm tra, xác 
minh tính xác thực của giấy tờ này thì cơ 
quan đại diện tiến hành xác minh với các cơ 
quan chức năng ở trong và ngoài nước. 

3. Nhận kết quả: Tại trụ sở cở quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua bưu điện.

II. Thành phần hồ sơ
1. 01 Phiếu đăng ký công dân được khai 

đầy đủ theo mẫu số 01/NG-ĐKCD ban hành 
kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNG.

2. 01 bản chụp hộ chiếu Việt Nam 
hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ 
chiếu Việt Nam.

3. 01 bản chụp giấy tờ tùy thân và 01 

bản chụp giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt 
Nam quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch 
Việt Nam năm 2008 (Giấy khai sinh; Giấy 
chứng minh nhân dân; Quyết định cho nhập 
quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại 
quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận 
việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người 
nước ngoài, Quyết định cho người nước 
ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi) 
đối với trường hợp không có hộ chiếu Việt 
Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ 
chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

4. 01 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ 
người nhận trong trường hợp muốn nhận kết 
quả qua đường bưu điện.

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

1. Đang cư trú ở nước ngoài
2. Có giấy tờ chứng minh có quốc tịch 

Việt Nam
IV. Thời hạn giải quyết
01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh 
giấy tờ thì thời hạn là 01 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được kết quả xác minh của cơ 
quan có thẩm quyền.

V. Lệ phí
Không

T/h: Ngọc Vân
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Treatway II, đồng Trưởng đại diện MCC 
Việt Nam; bà Karen Dawn Treatway, đồng 
Trưởng đại diện MCC Việt Nam và Edward 
Michael Treatway, con trai 02 Trưởng đại 
diện MCC Việt Nam.

6. Ngày 03/4: Đoàn gồm 04 khách nước 
ngoài do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa bệnh Hoa Kỳ (CDC) tổ chức thăm và 
làm việc với Bệnh viện 74 Trung ương. Cụ 
thể: Bà Laurel Fain, (quốc tịch Mỹ), Giám 
đốc Chương trình Y tế USAID Việt Nam; 
TS. Alexander Golubkov (quốc tịch Nga), 
Chuyên gia kỹ thuật cao cấp về bệnh Lao, 
USAID; TS. Julia Ershova (quốc tịch Mỹ), 
Chuyên gia Dịch tễ học, CDC; BS. Rajdeep 
Srivastava (quốc tịch: Ấn Độ), Chuyên gia 
Kỹ thuật cao cấp về bệnh Lao, USAID.

7. Ngày 05/4: 03 khách nước ngoài (quốc 
tịch Xinh-ga-po) do Tổ chức World Together 
(Hàn Quốc) bố trí, vào làm việc với Trung 
tâm Hy vọng Lập Thạch để thăm hỏi các trẻ 
em mồ côi tại Trung tâm.

8. Từ 07/4/2014 đến 22/4/2015: Bà Choi 
Da Hee (quốc tịch Hàn Quốc), vào hoạt động 
tình nguyện cho Tổ chức KFHI tại Trung tâm 
dạy nghề Việt-Hàn.

9. Ngày 07/4: 8 khách Đài Loan (05 
người của Bệnh viện Y Đài Bắc, 01 người 
của Đại học Y Đài Bắc, 01 người của Trung 
tâm nghiên cứu y học, sinh học Nano quốc 
tế và 01 người nguyên là chuyên viên của 
Bộ Kinh tế Đài Loan đã nghỉ hưu) do Công 
ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) bố trí vào làm 
việc với Sở Y tế và thăm quan Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh.

10. Ngày 11/4: 
- 03 khách nước ngoài (quốc tịch Pháp) 

gồm: Bà Caroline Piquet, chuyên gia của Cơ 
quan Phát triển Pháp tại Paris; Ông Nicolas 
Houdry, Trưởng đại diện Tổ chức Batik; Bà 
Elia Claude, chuyên gia dự án Tổ chức Batik, 
do Tổ chức GRET phối hợp với Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh vào thăm địa bàn tác động 
của Dự án “Phụ nữ - hòa nhập kinh tế, xã hội 
cho phụ nữ tại các khu công nghiệp vùng ven 
đô Việt Nam”, thăm 01 khu nhà trọ của nữ 
lao động nhập cư tại phường Khai Quang.

- Bà Li Li và ông Sung-Jae Lee (quốc 
tịch Mỹ), chuyên gia của Trường Đại học 

Tổng hợp California (Hoa Kỳ) do Viện Vệ 
sinh Dịch tễ Trung ương bố trí vào làm việc 
với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 
Vĩnh Phúc.

- Ông Syed Fazal Shad (quốc tịch Mỹ), 
chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 
tham gia Đoàn của Cục Y tế Dự phòng vào 
làm việc với Trung tâm Y tế Dự phòng.

11. Ngày13-14/4: ông Young Kyu Kim 
và ông Yong Tok Chu (quốc tịch Mỹ) vào 
chia sẻ, động viên, thăm hỏi các cháu mồi côi 
tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch.

12. Từ 15/4- 24/4/2014: 07 tình nguyện 
viên nước ngoài (gồm 04 người quốc tịch 
Pháp, 01 người I-ta-li-a, 02 người quốc tịch 
Đức), do Tổ chức SJ Việt Nam tổ chức đưa 
vào hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Hy 
vọng Lập Thạch.

13. Từ ngày 18-19/4: 04 khách Trung 
Quốc (02 người của Trường Hoa văn Côn 
Minh, 02 người của Học viện Hoa văn - Đại 
học Hoa Kiều), vào làm việc với Trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội 2.

14. Ngày 23/4: Đoàn Đại sứ quán 
Cộng hòa In-đô-nê-xi-a tại Hà Nội do Ngài 
Mayerfas - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
thăm và làm việc tại tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phùng Quang Hùng đã tiếp và làm việc 
với Đoàn. 

II. Đoàn ra:
Trong tháng 3&4/2014, có 38 lượt cán 

bộ, công chức, viên chức đi công tác nước 
ngoài, trong đó có 13 lượt sử dụng ngân sách 
tỉnh, 21 lượt sử dụng tài trợ từ các cơ quan, 
đơn vị ngoài tỉnh; 03 lượt cán bộ viên chức 
đi đào tạo ở nước ngoài bằng tài trợ của nước 
ngoài (ngân sách tỉnh chi trả vé máy bay); 01 
lượt sử dụng kinh phí của đơn vị cử đi.

Các đoàn do Lãnh đạo tỉnh làm Trưởng 
đoàn:

1. Từ ngày 10-22/4: Đoàn Lãnh đạo tỉnh 
gồm 12 thành viên, do đồng chí Phạm Văn 
Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng 
đoàn thăm hữu nghị và xúc tiến đầu tư tại 
Nhật Bản và Hàn Quốc.Tham gia Đoàn có 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà 
Hòa Bình, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, 
Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công an tỉnh, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban QL các KCN, 

Nhật ký đối ngoại
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Thư giãn

Ban Dân vận TU, Ban Tuyên giáo TU, Văn 
phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện 
Tam Dương và huyện Vĩnh Tường. 

2. Từ 31/3-05/4: Đoàn Lãnh đạo tỉnh do 
đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng 
đoàn thăm và làm việc tại Ôx-trây-li-a, để 
nghiên cứu thực tế về phát triển, chăn nuôi 
bò sữa, công tác kiểm dịch bệnh và sức khỏe 
thú y. 

3. Từ 22-29/3: Đồng chí Nguyễn Thế 
Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham 
gia Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc 
hội Khóa XIII đi công tác tại Nhật Bản và 
Xinh-ga-po để nghiên cứu, khảo sát và học 
tập kinh nghiệm liên quan đến xây dựng 
Luật phá sản (sửa đổi) và Luật kinh doanh 
bất động sản (sửa đổi).

T/h: Đông Cường (TP. Lãnh sự)

Thư giãn

Gửi lòng con đến cùng Cha

Có người thợ dựng thành đồng
Đã yên nghỉ tận sông Hồng, mẹ ơi

Con đi dưới một vòm trời
Đau thương nhưng vẫn sáng ngời lòng tin

Đã ngừng đập một quả tim
Đã ngừng đập một cánh chim đại bàng

Nỗi đau vô tận thời gian
Nhớ thương nhưng chớ lệ tràn đẫm mi

Hành trang Bác chẳng có gì
Một đôi dép mỏng đã lì chông gai

Cho con núi rộng sông dài
Cho con lưỡi kiếm đã mài nghìn năm

Cho con những ánh trăng rằm
Có quà có bánh lời thăm ân tình

Bác là Bác Hồ Chí Minh
Qua lòng Bác thấu nghĩa tình bạn ta

Nhẹ nhàng nên Bác đi xa
Bác đi đi mãi vượt qua biên thùy

Tiếc rằng trước lúc chia ly
Con chưa thấy được dáng đi của Người

 Hẳn trong đôi mắt sáng ngời
Vẫn nguyên vẹn một khoảng trời phương Nam

    Con qua Cẩm Lệ sông Hàn
Ngũ Hành Sơn đứng mơ màng bóng Cha

 Hỡi Người những đất cùng hoa
Tấm thân hai cuộc xông pha trường kỳ

 Hàng cây Bác đã xanh rì
Bóng râm tỏa mát đường đi loài người

Bác gieo giống bốn phương trời
Một ngòi bút cũng sáng ngời lưỡi lê

 Bác nằm lòng trải ven đê
Quả tim khuya sớm đi về miền Nam

Bác đi dưới rặng dừa lam
Bác đi tóc trắng vườn cam chín vàng

 Cầu treo lắt léo Bác sang
Bác bước nhẹ nhàng như thuở còn trai

Bác như ánh nắng ban mai
Chiếu soi bãi rậm truông dài con đi

 Những hòn núi đá gan lì
Sát vai đứng trụ dưới vì sao xanh.
Những nòng súng thép long lanh

Gạt sương rẽ lá băng nhanh dập dồn
Bạn từ bãi biển Hirôn

Bạn còn đến kịp để hôn Bác Hồ
Mà con trông đợi Bác vô

Ngắm phương Bắc nhớ Thủ đô quặn lòng
Con xin gửi nắm đất nồng

Chắn che giữ nước sông Hồng đương lên
Cho con làm một mũi tên

Xòe năm cánh nhọn giương trên thành 
đồng

 Việt Nam ơi giống Tiên Rồng
Bốn nghìn năm lấy máu hồng làm hoa

 Gửi lòng con đến cùng Cha
Chiến công đất nước kết hoa triệu vòng.

Thu Bồn (9-1969)
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Đồng hồ biết nói.

Flies Ruồi

Talking clock

Một phụ nữ bước vào bếp thấy chồng 
đang đi loanh quanh trong đó với một cái 
vỉ đập ruồi.

“Anh đang làm gì vậy?” cô hỏi.
“Săn ruồi”. Anh chồng trả lời.
“Ồ, thế đã giết được con nào chưa?”, Cô 

vợ hỏi.
“Có, ba con đực, hai con cái”. Anh 

chồng đáp.
Khá ngạc nhiên, cô vợ hỏi: “Sao anh 

biết?”
Anh chồng trả lời: “Ba con đang ở trên 

can bia, hai con đang đậu trên điện thoại”.

While proudly showing off his new 

apartment to friends, a college student led 

the way into the den.

“What is the big brass gong and hammer 

for?” one of his friends asked.

“That is the talking clock.” the man 

replied.

“How does it work?” the friend asked.

“Watch…” the man said and proceeded 

to give the gong an ear- shattering pound 

with the hammer.

Suddenly, someone screamed from the 

other side of the wall, “Knock it off, you 

idiot! It’s two o’clock in the morning!”

A woman walked into the kitchen 
and found her husband walking 
around with a fly swatter.

“What are you doing?” she asked.
“Hunting flies,” He responded.
“Oh, killing any?” She asked.
“Yep, three males, two females,” 

he replied.
Intrigued, she asked, “How can 

you tell?”
He responded, “Three were on a 

beer can, two were on the phone.”

Trong lúc hãnh diện khoe với 
bạn căn hộ mới, một sinh viên đã 
dẫn đường đến căn phòng nhỏ riêng.

“Cái chiêng lớn bằng đồng và 
cái búa để làm gì vậy?” một trong 
những người bạn hỏi.

“Đó là cái đồng hồ biết nói”. cậu 
sinh viên trả lời.

“Nó làm việc như thế nào?” 
người bạn hỏi.

“Hãy xem nhé!” cậu sinh viên 
nói và tiến tới đánh cái chiêng một 
cú chát tai bằng búa.

Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía 
bên kia bức tường: “Ngừng ngay đi, 
thằng ngốc! Bây giờ mới là hai giờ 
sáng thôi đấy!

(Sưu tầm)

Thư giãn


