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Tin đối ngoại

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam 
đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Chiều 12/6/2014, đồng chí Phạm Văn 
Vọng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi 

tiếp và làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật 
Bản tại Việt Nam do ngài Hiroshi Fukada - 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn. 
Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, 
ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn 
Vọng bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm 
của ngài Đại sứ tại Vĩnh Phúc. Đồng chí  
Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về vị 
trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh kể từ khi tái lập đến nay. Nhấn mạnh 

đến lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, đồng 
chí cho biết: hiện nay, Vĩnh Phúc đã thu hút 
được 14 quốc gia lớn đầu tư trực tiếp vào tỉnh 
như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Đài Loan… 
Riêng đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, số 
vốn đầu tư vào Vĩnh Phúc đạt khoảng 720 
triệu USD với nhiều công ty lớn có thương 
hiệu như: Honda, Toyota, Nissin… Các công 
ty này đều hoạt động có hiệu quả trong sản 
xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lao động địa 
phương và có đóng góp không nhỏ vào ngân 
sách tỉnh. Với quan điểm: “Các nhà đầu tư 
đầu tư vào Vĩnh Phúc là công dân của tỉnh”, 
đồng chí khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản 

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với  
ngài Hiroshi Fukada - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

(Xem tiếp trang 4)
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Vinh Phuc Secretary received Japanese Ambassador

On the afternoon of 6/12/2014, Mr. 
Pham Van Vong - Member of Cen-
tral Communist Party, Secretary of 

Provincial Party Committee, Chairman of 
Provincial People’s Council, received and 
worked with the Japanese  Ambassador Ex-
traordinary and Plenipotentiary in Vietnam 
- Mr. Hiroshi Fukada. The reception was 
also attended by Mr. Nguyen Quoc Hung 
- Member of Provincial Standing Commit-
tee, Chairman of Inspection Board and other 
leaders of provincial departments.

At the meeting, Mr. Pham Van Vong 
expressed his pleasure at the visit of Mr. 
Hiroshi Fukada to Vinh Phuc. The Secretary 
had a general introduction about the 
geographical location, the socio - economic 
development of the province since it was re-
established. Talking about foreign investment 
attraction, he stated: “At present Vinh Phuc 
province has attracted FDI enterprises from 
14 countries including Japan, Korea, Italy, 
Taiwan and etc. Japanese investors have 
the total investment capital of about US$ 
720 million with many large and famous 
companies, such as: Honda, Toyota, and 
Nissin. These companies are doing business 
effectively, creating many job opportunities 
for local workers and contributing 
significantly to the provincial budget.” With 
the motto: “All the investors in Vinh Phuc are 
Vinh Phuc’s citizens”, he affirmed that the 
province would create favorable conditions 
for enterprises to promote investment and 
production; simultaneously he hoped that 
Japanese Ambassador in Vietnam, with 
his position, would facilitate Vinh Phuc to 
get the technology transfer from Japanese 
companies and continue to attract Japanese 
investors.

Speaking at the meeting, Mr. Ambassador 

thanked for the warm and respectful reception 
of the Party, authority and people of Vinh 
Phuc. This was the first time Mr. Hiroshi 
Fukada had visited Vinh Phuc province, he 
found that Vinh Phuc had many potentials, 
advantages for socio - economic development, 
including abundant human resource of hard-
working and elite people. On this occasion, 
Mr. Ambassador thanked Vinh Phuc’s leaders 
and people for welcoming and creating 
good conditions for Japanese companies to 
invest and do business in the province. He 
asserted that after this visit they would have 
more activities of exchanging information, 
introducing potentials, advantages and 
preferential policies to Japanese organizations 
and enterprises so that they would come to 
investigate investment opportunities in the 
province.

Before the meeting, Mr. Ambassador 
visited Toyota Vietnam Co.ltd in Vinh Phuc.

By Thu Hien

Mr. Pham Van Vong, Secretary of Vinh Phuc Party 
Committee welcomed Mr. Hiroshi Fukada - the Japanese 

Ambassador in Vietnam.
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Sáng 15/5/2014, đồng chí Phùng Quang 
Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc 

với đoàn công tác trường Đại học Cambridge, 
Vương quốc Anh do Giáo sư Simon Pattinson 
làm Trưởng đoàn đến thăm, tìm hiểu môi 
trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội 
của Vĩnh Phúc. Cùng dự có lãnh đạo một số 
sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Quang 
Hùng đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, 
tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chính 
sách thu hút đầu tư 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%. 
Thông qua chuyến khảo sát thực tế này, đồng 
chí mong muốn các thành viên trong đoàn 
công tác của trường Đại học Cambridge sẽ 
có nhiều ý kiến góp ý, trao đổi kinh nghiệm 

giúp tỉnh tiếp tục thúc đẩy hoạt động thu hút 
đầu tư.

Giáo sư Simon Pattinson cảm ơn sự đón 
tiếp trọng thị của tỉnh dành cho Đoàn; đồng 
thời giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành 
và phát triển của trường Đại học Cambridge 
- một trong những trường đại học lâu đời, 
danh tiếng trên thế giới. Hiện trường Đại học 
Cambridge có 31 trường đại học thành viên, 
hơn 150 phòng ban, khoa, trường học và các 
tổ chức khác. Giáo sư Simon Pattinson cho 
biết, qua chuyến đi thực tế này, các thành 
viên trong đoàn muốn được tìm hiểu về tình 
hình sản xuất trên địa bàn tỉnh cũng như ở 
Việt Nam để có sự so sánh với các nước. 
Sau chuyến đi này, Đoàn sẽ sớm có phản hồi 
thông tin với tỉnh.  

Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi khảo sát 
thực tế tại Công ty Piaggio, khu công nghiệp 
Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Trung Dũng

 Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với 
Giáo sư Simon Pattinson, trường Đại học Cambridge, Vương quốc Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng tiếp và 
làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học 

Cambridge, Vương quốc Anh
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On the morning of May 15th,  2014 
Mr. Phung Quang Hung - Deputy 
Secretary of Provincial Party 

Committee, Chairman of Vinh Phuc People’s 
Committee - received the visit of the mission 
from Cambridge University (UK) led by 
Professor Simon Pattinson for surveying 
Vinh Phuc’s investment environment and 
socio-economic development. Attending the 
meeting, there were leaders of some relevant 
departments and agencies.

At the meeting, Mr. Phung Quang Hung 
introduced about Vinh Phuc’s geographic 
location, socio - economic situation and 
policies on investment attraction. The 
Chairman stated, “Vinh Phuc was a totally 
agricultural province; however, at present 
agricultural proportion only accounts for 
14% of the economic structure, meanwhile 
industry is 56% and service is 30%.” He also 
hoped that the delegates from the University 
of Cambridge would exchange experience and 

support Vinh Phuc in the field of investment 
promotion.

Professor Simon Pattinson thanked Mr. 
Hung for the warm reception. He also had 
a general introduction about the history and 
development of Cambridge University known 
as one of the oldest and most prestigious 
universities in the world. At present, the 
university has 31 constituent colleges, over 
150 academic departments, faculties, schools 
and many other organizations. Professor 
Simon Pattinson said that through this visit, 
the delegates wanted to find out the actual 
production situation in Vinh Phuc as well as 
in Vietnam, and then make comparison with 
other countries. After the visit, the delegation 
will soon give feedback to the province.

After the meeting, the delegation visited 
Piaggio Co. Ltd at Binh Xuyen Industrial Zone.

By Trung Dung

Chairman of Vinh Phuc received the mission of 
Cambridge University (UK)

xuất, đầu tư đồng thời mong muốn với cương 
vị của mình, ngài Đại sứ sẽ quan tâm, tạo 
điều kiện giúp cho tỉnh Vĩnh Phúc được tiếp 
nhận sự chuyển giao công nghệ từ các doanh 
nghiệp Nhật Bản và tiếp tục thu hút được các 
nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu, đầu tư 
và sản xuất kinh doanh tại tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Đại sứ 
cảm ơn sự đón tiếp ân cần, trọng thị mà Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 
dành cho Đoàn. Đây là lần đầu tiên ngài Đại 
sứ đến thăm Vĩnh Phúc và nhận thấy tỉnh có 
rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh 
tế - xã hội trong đó có nguồn nhân lực dồi 
dào, chăm chỉ và ưu tú. Nhân dịp này, ngài 

Đại sứ gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo và nhân 
dân trong tỉnh đã đón tiếp và tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản 
đến triển khai dự án đầu tư sản xuất tại đây. 
Ngài khẳng định, sau chuyến thăm lần này 
sẽ có nhiều hoạt động trao đổi thông tin, giới 
thiệu về tiềm năng, lợi thế, chính sách của 
tỉnh để các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản 
biết đến và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Trước đó, ngài Đại sứ đã đến thăm Công 
ty Toyota Việt Nam tại Vĩnh Phúc. 

Tin, ảnh: Thu Hiền

(tiếp theo trang 1)
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Nhận lời mời của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng 
Cộng hòa Italia - Matteo Renzi và 

phu nhân cùng đại diện Chính phủ Italia đã 
có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 
9-10/6/2014.

 Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên 
của Thủ tướng Italia kể từ khi hai nước thiết lập 
quan hệ ngoại giao năm 1973. Vì vậy, chuyến 
thăm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp 
phần củng cố, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ 
hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam - Italia, 
đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế và đầu tư. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng ngày 
10/6, Thủ tướng Matteo Renzi đã đến thăm 
Nhà máy Piaggio Việt Nam tại KCN Bình 
Xuyên, Vĩnh Phúc. Kể từ khi chính thức ra 
mắt và đưa nhà máy đi vào hoạt động tháng 
6/2009, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam đã 
luôn hoạt động hiệu quả và hoàn thành vượt 
các mục tiêu đề ra, không ngừng phát triển 

các hoạt động của mình để trở thành nhà đầu 
tư lớn nhất của Italia tại Việt Nam. Piaggio 
đã đầu tư 70 triệu USD để xây dựng tại Vĩnh 
Phúc 02 nhà máy sản xuất xe tay ga và động 
cơ xe máy không chỉ phục vụ thị trường Việt 
Nam mà còn để xuất khẩu sang các nước khác.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Thủ tướng Cộng hòa Italia thăm Nhà máy 
Piaggio tại KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Thủ tướng Cộng hòa Italia, Matteo Renzi cùng đồng 
chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  

UBND tỉnh Vĩnh Phúc thăm nhà máy Piaggio 
tại KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

 Đồng chí Hà Hòa Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với đại diện các 

doanh nghiệp của tỉnh Shizuoka - Nhật Bản đến 
tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh

Phó Chủ tịch Hà Hòa Bình tiếp các nhà đầu tư 
Nhật Bản tìm hiểu về khả năng đầu tư dự án nông 

nghiệp sạch, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Sáng 15/5/2014, đồng chí Hà Hòa 
Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh 
nghiệp Nhật Bản gồm: đại diện của Công 
ty cổ phần Always, Công ty cổ phần Veggy 
của tỉnh Shizuoka, Nhật Bản đến tìm hiểu 
khả năng đầu tư dự án nông nghiệp sạch, 
công nghệ cao tại Vĩnh Phúc. Cùng dự có 
lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp 
Nhật Bản đã giới thiệu tóm tắt dự án đầu 
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Vice Permanent Chairman of Vinh Phuc 
People’s Committee received 

Japanese investors

On the morning of May 15th, 2014 
Mr. Ha Hoa Binh - Vice Permanent 
Chairman of Provincial People’s 

Committee - received and worked with the 
delegation of investors from Japan, including 
Always Jsc, Veggy Jsc from Shizuoka, 
Japan. These companies desired to survey 
the possibility of investing in clean and 
hi-tech agricultural project in Vinh Phuc. 
Attending the meeting, there were leaders of 
some departments and organizations.

At the meeting, these Japanese companies 
introduced briefly about the project and 
desired to invest in producing temperate 
vegetable crops and fresh fruits in Vinh Phuc 
in order to supply for Japanese restaurants 
in Vietnam and export to Japan market. 
The first phase needs 5 - 10 hectares and in 
the phase 2, the project will be extended to 

widely apply Japanese standard technology 
to produce fresh vegetable with the land 
budget of 50 hectares for the establishment 
of cultivated centralized area. This project 
is expected to create job opportunities for 
about 500 local workers.

On behalf of Vinh Phuc, Mr. Binh 
welcomed Japanese companies to invest 
in Vinh Phuc. He affirmed that Vinh 
Phuc province would always create the 
most favorable conditions for Japanese 
enterprises; simultaneously, he hoped that 
the project would be completed and put into 
operation soon.

After the meeting, the business delegation 
investigated the expected location for their 
project in Tam Dao farm.  

By Trung Dung

tư vào Vĩnh Phúc với mong muốn sản xuất 
các loại rau ôn đới, trái cây sạch tại Vĩnh 
Phúc để cung cấp cho hệ thống nhà hàng 
Nhật Bản tại Việt Nam và xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản. Giai đoạn 1 của dự án 
cần sử dụng 5 - 10 ha đất, giai đoạn 2 của 
dự án sẽ được nhân rộng, phổ biến công 
nghệ trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Nhật 
Bản với diện tích quỹ đất 50 ha để xây 
dựng vùng trồng trọt sản xuất tập trung; 
dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc 
làm cho khoảng 500 lao động địa phương. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh hoan nghênh các doanh 

nghiệp Nhật Bản có dự định đầu tư dự 
án nông nghiệp sạch, công nghệ cao vào 
Vĩnh Phúc. Đồng chí khẳng định, Vĩnh 
Phúc sẽ sẵn sàng giúp đỡ và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp Nhật Bản, đồng thời mong muốn 
dự án sớm được hoàn thiện và đi vào hoạt 
động.

Sau buổi làm việc, đoàn doanh nghiệp 
đã đi khảo sát thực địa tại khu đất thuộc 
Nông trường Tam Đảo.

Tin, ảnh: Trung Dũng
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Sáng 30/5/2014, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Vũ Chí Giang có buổi tiếp và làm 
việc với đoàn đại biểu Diễn đàn doanh 

nghiệp Mê Công - Hàn Quốc lần thứ 2 vừa 
được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Cùng dự có 
lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện 
một số doanh nghiệp Hàn Quốc, Thái Lan 
đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tiềm 
năng, thế mạnh phát triển kinh tế, tình hình 
thu hút đầu tư của tỉnh trong những năm qua, 
đồng chí Vũ Chí Giang khẳng định kinh tế 
- xã hội của Vĩnh Phúc có sự khởi sắc như 
hiện nay là do tỉnh đã thực hiện những bước 
đi khoa học và hợp lý trong cải cách thủ tục 
hành chính; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy 
công nghiệp làm nền tảng, gắn liền với phát 
triển thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị 
hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh, Vĩnh Phúc luôn hoan nghênh và sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp 
nước ngoài nói chung, các doanh nghiệp Hàn 
Quốc và các nước tiểu vùng sông Mê Công 
nói riêng đến sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh. 

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Trần 
Thanh Huân - Vụ trưởng, Giám đốc Quỹ 
Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao 
Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của 
tỉnh dành cho Đoàn. Đồng thời cho biết, hợp 
tác Mê Công - Hàn Quốc được hình thành 
vào năm 2011 với sự tham gia của các nước: 
Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt 
Nam và Hàn Quốc. Trong khuôn khổ Năm 
Mê Công - Hàn Quốc 2014, với mục đích tăng 
cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp 
các nước tiểu vùng Mê Công và Hàn Quốc, 
Diễn đàn đã góp phần giới thiệu, quảng bá 

tiềm năng và các cơ hội hợp tác kinh doanh 
trong tiểu vùng Mê Công, qua đó tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc xây dựng các chương 
trình, dự án hợp tác cụ thể trong hợp tác Mê 
Công - Hàn Quốc. Đánh giá cao những thành 
tựu phát triển kinh tế - xã hội và những cải 
cách của tỉnh, đồng chí Trần Thanh Huân tin 
tưởng với những lợi thế của tỉnh, Vĩnh Phúc 
sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà 
đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc 
và các nước tiểu vùng sông Mê Công.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Vũ Chí Giang và lãnh đạo các 
sở, ngành đã dành thời gian trả lời đầy đủ và 
thấu đáo các câu hỏi của các doanh nghiệp 
liên quan đến cơ chế, chính sách của tỉnh về 
thuê đất, thủ tục hành chính, nguồn lao động, 
cách thức thông quan hàng hóa và dịch vụ. 

Tiếp đó, Đoàn đi thăm công ty TNHH 
Haesung Vina - Hàn Quốc đang hoạt động 
tại Khu Công nghiệp Khai Quang của tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm 

Đoàn đại biểu Diễn đàn doanh nghiệp 
Mê Công - Hàn Quốc đến thăm và 

làm việc tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Vũ Chí Giang - TUV, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn đại biểu 

Diễn đàn doanh nghiệp Mê Công - Hàn Quốc
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Tin đối ngoại

THE DELEGATION OF THE 2ND  MEKONG – REPUBLIC 
OF KOREA BUSINESS FORUM VISITED VINH PHUC 

On the morning of 5/30/2014, Mr. Vu 
Chi Giang - Vice Chairman of Vinh 
Phuc People’s Committee received 

and worked with the delegation of the 2nd 
Mekong - ROK Business Forum which was 
opened in Hanoi on 5/29/2014. Attending 
the meeting, there were leaders of relevant 
departments, agencies and representatives 
from some enterprises of Korea and Thailand 
doing business in Vinh Phuc.

Introducing generally about the geographical 
location, potentials, strengths in economic 
development, and recent investment attraction 
of the province, Mr. Giang stated that Vinh 
Phuc had recorded such great achievements 
in the socio - economic development due to 
its rational and scientific steps in renewing 
the administrative procedure, restructuring 
the economy, considering industry as the 
backbone of the economy in accordance with 
the development of trade, tourism, services and 
urbanization. The Vice Chairman emphasized, 
“Vinh Phuc province always welcomes and 
creates the most favorable conditions for 
foreign investors in general, those from Korea 
and Mekong sub-region countries in particular 
to invest and do business in the province.”

On behalf of the delegation, Mr. Tran 
Thanh Huan - Director General, Chief of 
Economic Diplomacy Fund (Ministry of 
Foreign Affairs) thanked for the warm 
reception; simultaneously he informed that 
the Mekong - Republic of Korea cooperation 
was initially formed in 2011 with the 
participating of Cambodia, Laos, Myanmar, 
Thailand, Vietnam and Korea. In the 
framework of the Year of Mekong - South 
Korea 2014, with the aim of strengthening 
the connection between the business 
community of the Mekong sub-region 
countries and South Korea, the Forum will 

contribute to introducing and promoting the 
potential and business opportunities for the 
cooperation in the Mekong sub-region, and 
thereby will create favorable conditions for 
specific programs and projects in cooperation 
between Mekong sub-region and Republic of 
Korea. Highly appreciated the achievements 
in socio - economic development and reform 
of the province, Mr. Huan believed that with 
its advantages, Vinh Phuc would continue 
to be an attractive destination of foreign 
investors, especially those from Korea and 
the Mekong sub-region countries.

At the meeting, Mr. Giang and leaders 
of relevant departments and agencies also 
answered thoroughly many questions of 
investors related to mechanisms, provincial 
policies on land, administrative, custom 
procedures, labour force, services, tourism 
and entertainment…

After the meeting, the delegates visited 
Haesung Vina Co.Ltd - an enterprise from 
South Korea in Khai Quang industrial Zone.

By Nguyen Thom

 The Delegates of the 2nd Mekong – ROK Business 
Forum visited Haesung Vina Co. Ltd at Khai Quang 

Industrial Park, Vinh Phuc.



Tin đối ngoại

9

Đồng chí Tạ Quang Thảo - Hiệu trưởng trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc và ngài Kim Yoon Bae - Hiệu 
trưởng trường Đại học Cheongju - Hàn Quốc ký Biên bản 

ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa hai trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHEONGJU (HÀN QUỐC) VÀ TRƯỜNG 
CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC KÝ KẾT 

BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Sáng 16/5/2014, trường Cao đẳng Kinh 
tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã ký Biên 
bản ghi nhớ về Hợp tác giáo dục - 

đào tạo với trường Đại học Cheongju, tỉnh 
Chungcheongbuk, Hàn Quốc. Theo đó, hai 
trường sẽ tập trung thúc đẩy chương trình 
hợp tác trao đổi về nội dung, phương pháp 
đào tạo ở các cấp đào tạo; chia sẻ thông tin, 
tài liệu giảng dạy và trao đổi sinh viên, thực 
tập sinh, cán bộ giảng dạy, quản lý và nghiên 
cứu. 

Là một trong những cơ sở đào tạo uy tín 
bậc nhất tại Hàn Quốc với bề dày lịch sử và 
thành tích, trường Đại học Cheongju, thuộc 
thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk 
là ngôi trường quy tụ rất nhiều giáo sư, tiến sĩ 
danh tiếng với chất lượng giảng dạy ưu việt; 
đào tạo đa ngành, nghề (kinh tế và quản trị 
kinh doanh; khoa học xã hội và nhân văn;  
khoa học - kỹ thuật; sư phạm; nghệ thuật; y 
học). Hiện nay, trường có quan hệ hợp tác 
với hơn 150 trường đại học nước ngoài và 
có số lượng sinh viên quốc tế đông nhất tại 
Hàn Quốc.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Tạ Quang 
Thảo - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh 
tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc cảm ơn và đánh giá 
cao thiện chí hợp tác của trường Đại học 
Cheongju. Đồng thời bày tỏ mong muốn 
trường Đại học Cheongju sẽ cùng phối hợp 
tổ chức các hội thảo về khoa học - kỹ thuật 
và xây dựng Trung tâm văn hóa Việt - Hàn 
tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ngôi 
trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực 
kinh tế, kỹ thuật cho tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ngài Kim Yoon Bae - Hiệu trưởng trường 
Đại học Cheongju cảm ơn sự đón tiếp nhiệt 

tình, chu đáo của trường Cao đẳng Kinh tế 
- Kỹ thuật Vĩnh Phúc dành cho Đoàn. Thay 
mặt trường Đại học Cheongju, ngài Kim 
Yoon Bae cam kết sẽ tạo điều kiện, giúp 
đỡ các học sinh, sinh viên, giảng viên của 
trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh 
Phúc sang học tập tại Đại học Cheongju và 
mong rằng sự hợp tác giáo dục - đào tạo giữa 
hai trường sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối 
quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Vĩnh Phúc 
và tỉnh Chungcheongbuk.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 
sâu rộng như hiện nay, hợp tác quốc tế nói 
chung và hợp tác, liên kết quốc tế về giáo 
dục - đào tạo nói riêng đang trở thành một 
xu thế tất yếu. Đây chính là một trong những 
phương thức hiệu quả để tiếp cận với các nền 
giáo dục tiên tiến, hiện đại; đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực 
cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập phát triển 
kinh tế của Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước 
nói chung.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm
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VĨNH PHÚC: HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN NĂM 2014

Sáng 22/5/2014, Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội 
nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối 

ngoại nhân dân năm 2014. 
Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương 

có đồng chí Phạm Văn Chương - Phó Chủ 
tịch Liên hiệp CTCHN Việt Nam, nguyên 
Phó Trưởng Ban Đối ngoại TW, Chủ tịch 
Ủy ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á - 
Phi - Mỹ Latinh; đồng chí Đoàn Thị Xuân 
Hiền - Trưởng ban Ban công tác địa phương, 
Liên hiệp CTCHN Việt Nam. Về phía tỉnh 
Vĩnh Phúc có đồng chí Đào Xuân Hiền - Phó 
Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng 
các đồng chí lãnh đạo Sở Ngoại vụ và gần 
100 học viên là lãnh đạo, cán bộ của các sở, 
ban, ngành, huyện thị, các tổ chức chính trị 
- xã hội, các Hội hữu nghị song phương, đa 
phương trong tỉnh.

Trong bối cảnh hiện nay, cùng với đối 
ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, 
công tác đối ngoại nhân dân giữ vai trò quan 

trọng tạo thành sức mạnh chung trong việc 
tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định. Từ đó, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, 
thu hút đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế 
của quốc gia trên trường quốc tế, đồng thời 
xây dựng lòng tin trong nhân dân, đấu tranh 
vì một nền hòa bình và phát triển chung.

Tại Hội nghị tập huấn, học viên đã được 
tiếp thu những chính sách đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước ta nói chung, đối ngoại nhân dân 
nói riêng; cập nhật tình hình đối ngoại của 
nước ta hiện nay như: tình hình Biển Đông, 
quan hệ Việt - Trung,... và một số vấn đề cơ 
bản trong công tác Lễ tân đối ngoại. Thông 
qua Hội nghị này góp phần giúp cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trên 
địa bàn tỉnh nắm vững chủ trương đường lối 
đối ngoại, đối ngoại nhân dân của Đảng và 
Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, từ đó 
góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của 
công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương.

Tin, ảnh: Thu Hiền 

Các đồng chí học viên tham gia tại Hội nghị tập huấn.

Tin đối ngoại
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Sáng 6/6/2014, đồng chí Đào Xuân 
Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ đã ký 
kết Thỏa thuận hợp tác về thực hiện dự 

án trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh 
Vĩnh Phúc với ngài Jang Du Young - Trưởng 
đại diện Tổ chức phi chính phủ PAMWF tại 
Việt Nam.

Với mục đích hỗ trợ người dân nghèo 
và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 
tỉnh, tổ chức PAMWF cam kết sẽ triển khai 
các dự án: thành lập Trung tâm hỗ trợ phục 
hồi chức năng Việt - Hàn; hỗ trợ chăm sóc 
phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn; 
hỗ trợ ăn bán trú cho học sinh tiểu học; hoạt 
động trợ giúp chăm sóc người tàn tật; các 
hoạt động viện trợ nhân đạo khẩn cấp khác. 
Tổng kinh phí cho 05 dự án trong năm đầu 
tiên là 499.000 USD, từ năm thứ hai trở đi là 
165.000 USD/năm. Dự án dự kiến được hoạt 
động trong thời gian 10 năm từ năm 2014 - 
2023. 

Đại diện Sở Ngoại vụ, đồng chí Đào 
Xuân Hiền - Giám đốc Sở đánh giá cao thiện 
chí của tổ chức PAMWF dành cho tỉnh Vĩnh 

Phúc 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. 
Đồng chí khẳng định, Sở Ngoại vụ sẽ sẵn 
sàng giúp đỡ và tạo điều kiện cho tổ chức 
PAMWF triển khai các dự án trên theo đúng 
quy trình, thủ tục, pháp luật của Việt Nam và 
những quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Sáng 23/5/2014, Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ 
chức hội nghị chuyên đề “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” với nội dung “Nêu cao tinh thần, trách 
nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi 
với làm”. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào 
Xuân Hiền - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở 
Ngoại vụ cùng các đồng chí trong ban lãnh 

đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức, lao động hợp đồng trong Sở.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim 
Nhạn - Chi ủy viên, Trưởng phòng Lễ tân 

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ và ngài 
Jang Du Young - Trưởng đại diện PAMWF ký kết Dự án 

trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí  Đào Xuân Hiền - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Sở Ngoại vụ phát biểu kết luận Hội nghị

SỞ NGOẠI VỤ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC 
PAMWF - HÀN QUỐC VỀ THỰC HIỆN DỰ ÁN TRỢ GIÚP CÁC

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC: 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC 

HỒ CHÍ MINH 

Tin đối ngoại
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Trong khuôn khổ chương trình “Hoạt 
động trách nhiệm xã hội” (SCR) 
tại Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến 

Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội 
(KOTRA) đã trao tặng 200 bộ sách bao gồm 
800 cuốn truyện tranh cho các em thiếu nhi 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thông qua Trung 
tâm Xúc tiến viện trợ phi chính phủ - Sở 
Ngoại vụ Vĩnh Phúc.

800 cuốn truyện tranh thiếu nhi, trong 
đó có 400 cuốn truyện gồm rất nhiều các tác 
phẩm truyện cổ tích của Hàn Quốc như: Bà 
lão trồng đậu đỏ và con hổ, Con tokkebi hay 
quên, Cậu bé “Nắm tay”, Sự tích mặt trăng 
và mặt trời… và 400 cuốn truyện thiếu nhi 
Việt Nam gồm các sự tích: Âu Cơ - Lạc Long 
Quân, Cây tre trăm đốt, Sự tích Hồ Gươm, 
ông Gióng, Cây khế… Toàn bộ số truyện 
này đã được Trung tâm Xúc tiến viện trợ 
phi chính phủ gửi đến cho các em học sinh 
của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. 
Bộ truyện này không chỉ giúp các em tạo 
thói quen đọc sách, khơi gợi trí tưởng tượng 

phong phú, hiểu thêm về sự tích, nguồn cội 
của dân tộc ta mà còn có cơ hội khám phá, 
tìm hiểu về văn hóa của nước bạn.

Dự án trao tặng truyện thiếu nhi của 
KOTRA vừa là sự chia sẻ di sản văn hóa của 
hai bên, vừa góp phần vào việc tăng cường sự 
hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa hai đất nước 
Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và thúc đẩy 
sự hợp tác giữa Vĩnh Phúc và Hàn Quốc nói 
riêng.

Tin, ảnh: Ngọc Vân

đã giới thiệu chuyên đề Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 
với chủ đề “Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, 
chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” 
đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong 
Sở. Đồng thời, hội nghị cũng đã có những ý 
kiến đóng góp, thảo luận về việc học tập và 
làm theo tấm gương của Người, nhằm giúp 
cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan 
nhận thức đầy đủ hơn và tự giác, tích cực 
đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh; nêu 
cao tinh thần tiên phong, gương mẫu theo tư 
tưởng đạo đức của Người.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào 

Xuân Hiền - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở yêu 
cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan 
cần nghiêm túc quán triệt tinh thần học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ 
nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Đồng chí 
đặc biệt nhấn mạnh đến việc “làm theo” tấm 
gương của Người và yêu cầu mỗi cán bộ, 
đảng viên trong cơ quan cần xây dựng cho 
mình một kế hoạch cụ thể gắn với cương vị 
công tác của mình và tự giác, nghiêm túc 
thực hiện trong công tác cũng như trong đời 
sống của mỗi cá nhân.

Tin, ảnh: Trung Dũng

KOTRA TẶNG 800 CUỐN TRUYỆN TRANH CHO CÁC EM 
THIẾU NHI TỈNH VĨNH PHÚC

Tin đối ngoại
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Đoàn công tác Sở Ngoại vụ Yên Bái 
đến thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ 

Vĩnh Phúc

Sáng 12/6/2014, đoàn 
công tác của Sở Ngoại 
vụ Yên Bái do đồng 

chí Nguyễn Kiều Phương - 
Phó Giám đốc Sở, Giám đốc 
Trung tâm Dịch vụ đối ngoại 
làm Trưởng đoàn đã đến 
thăm và học tập kinh nghiệm 
tại Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc. 
Tiếp và làm việc với đoàn có 
đồng chí Đỗ Thị Kim Dung 
- Phó Giám đốc Sở, Giám 
đốc Trung tâm Thông tin & 
DVĐN cùng các đồng chí 
lãnh đạo, cán bộ các phòng, 
trung tâm. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Kim 
Dung đã giới thiệu khái quát với Đoàn một 
số thông tin về tỉnh Vĩnh Phúc; chức năng 
nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại 
vụ Vĩnh Phúc cũng như các hoạt động đối 
ngoại, tình hình thu hút viện trợ của tỉnh 
trong những năm gần đây. Nhấn mạnh về 
lĩnh vực thông tin và dịch vụ đối ngoại, 
đồng chí đã chia sẻ và trao đổi những kinh 
nghiệm với Đoàn về các hoạt động gồm: 
xuất bản ấn phẩm (sách, chuyên san, tờ gấp, 
đĩa hình...) nhằm tuyên truyền về tiềm năng, 
thế mạnh và các hoạt động đối ngoại diễn 
ra trên địa bàn tỉnh; các hoạt động dịch vụ 
như: tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xuất nhập 
cảnh, visa, hộ chiếu, dịch vụ dịch thuật; vận 
động, tiếp nhận và triển khai các dự án đầu 
tư, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước.
Thay mặt cho đoàn công tác, đồng chí 

Nguyễn Kiều Phương cảm ơn các đồng chí 
lãnh đạo, cán bộ Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc đã 
dành tình cảm và thời gian đón tiếp Đoàn. 
Đồng chí cho biết, Sở Ngoại vụ Yên Bái 
mới được thành lập vào tháng 8/2013 và đến 
tháng 9/2013, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại 
được thành lập. Do vậy, những thông tin sau 
buổi làm việc này thật sự cần thiết và hữu 
ích cho các cán bộ của đoàn công tác. Đồng 
chí cũng mong muốn trong thời gian tới, 
hai cơ quan sẽ tiếp tục có những buổi giao 
lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nhằm góp 
phần tăng cường hiệu quả hoạt động của hai 
bên, từ đó thúc đẩy công tác đối ngoại của 
hai địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Yên Bái tặng tranh lưu niệm cho 
Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc nhân chuyến thăm của Đoàn tại Vĩnh Phúc

Tin đối ngoại



Ngày 21/6/1925, tờ báo “Thanh niên” 
- cơ quan ngôn luận của tổ chức Việt 
Nam Thanh niên cách mạng đồng chí 

hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu 
tiên. Từ đó, ngày 21/6 hằng năm trở thành 
ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một 
chiến sỹ cách mạng lỗi lạc, người thầy vĩ đại 
của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu 
của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam 
mà còn là một cây bút xuất sắc, một nhà báo 
lớn, Người khai sinh nền báo chí Cách mạng 
Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta một 
di sản báo chí vô cùng quý báu với một hệ 
thống tư tưởng và quan điểm chỉ đạo sâu sắc 
về lý luận và nghiệp vụ báo chí Cách mạng 
cùng rất nhiều tác phẩm báo chí mẫu mực.

Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, 
Bác Hồ đã học cách viết báo, làm báo. Với 
Bác, báo chí phục vụ mục đích trong sáng và 
cao cả của Đảng, của sự nghiệp cách mạng, 
là công cụ để tuyên truyền khơi dậy tinh thần 
yêu nước của nhân dân ta, biểu dương những 
cái tốt, người tốt, việc tốt, ngăn chặn và đẩy 
lùi cái xấu, cái tiêu cực. Bác làm báo không 
chú ý đến tên tuổi và sự nghiệp mà chỉ quan 
tâm đến cái đích thiêng liêng đó là phụng sự 
sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân 
và của dân tộc. Bác là nhà báo với ý nghĩa 
chân chính nhất của nghề báo. Theo Người, 
báo chí chúng ta chỉ có một đề tài xuyên suốt 
là: chống thực dân đế quốc, chống phong 
kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của tờ báo 
là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo 
dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng 
đến mục đích chung. Nhiệm vụ của báo chí 
là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. 
Để thực hiện nhiệm vụ trọng đại ấy, nhà 
báo phải có đủ phẩm chất của người cán bộ 
cách mạng, tức là người đi tuyên truyền, giáo 
dục, giác ngộ người khác, trước hết phải làm 
gương cho người khác bởi theo Người “một 
tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm 

bài diễn văn tuyên truyền”.
Người yêu cầu, báo chí của ta phải có 

đường lối chính trị đúng thì các nội dung 
và hình thức thể hiện của báo chí mới đúng 
được. Trên cơ sở đó, báo chí phải đi tiên 
phong trong đấu tranh không khoan nhượng 
với những gì đi ngược lại quy luật của lịch 
sử, vạch trần tính chất phản động, giả dối, 
bịp bợm của kẻ thù của dân tộc. Tính chiến 
đấu không chỉ nhằm tiến công vào kẻ thù của 
cách mạng mà còn biểu dương những tấm 
gương tiêu biểu trong chiến đấu, trong lao 
động để cổ vũ mọi người hăng hái tham gia 
cách mạng. Tính tư tưởng cách mạng của báo 
chí quyết định chất lượng, tác dụng của báo 
chí. Để bảo đảm tính tư tưởng, tính Đảng của 
báo chí thì trong đó phải thể hiện được tính 
chiến đấu, tính giáo dục và tính quần chúng 
của báo chí. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhắc nhở 
những người làm báo: mỗi khi viết một bài 
báo, thì tự đặt câu hỏi: “viết để làm gì? viết 
để cho ai xem? viết như thế nào”? Điều đó 
đòi hỏi báo chí phải xác định rõ đối tượng 
tiếp nhận thông tin. Người chỉ rõ: đối tượng 
của tờ báo là đại đa số dân chúng. Vì vậy, 
cách viết bài báo phải đơn giản, dễ hiểu, 
ngôn ngữ phải trong sáng, tránh dùng từ nước 

HỒ CHÍ MINH VỚI BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nền báo chí
cách mạng Việt Nam

Hội nhập và phát triển
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ngoài... Việc xác định đúng đối tượng phục 
vụ của báo chí cũng có nghĩa là nhà báo phải 
biết chọn lựa những nội dung gì nên viết, cái 
gì không nên viết. Viết phục vụ nhân dân thì 
nhất định phải chọn cái gì có lợi cho dân và 
phục vụ cách mạng. Chính những yếu tố đó 
giúp báo chí hoàn thành sứ mệnh là cầu nối 
giữa Đảng, Nhà nước và quần chúng; là cầu 
nối để các cộng đồng hiểu nhau hơn.   

  Khi nói đến cách làm báo, Bác quan tâm 
đặc biệt đến tư cách người làm báo. Tháng 
9/1962, tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà 
báo Việt Nam, Bác nói “cán bộ báo chí cũng 
là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là 
vũ khí sắc bén của họ”. Trong cách thể hiện, 
Người cho rằng làm báo phải hết sức cẩn thận 
về hình thức, nội dung, cách viết. Người đòi 
hỏi người làm báo cần phải tu dưỡng đạo đức 
cách mạng, không ngại khó khăn, hy sinh, vì 
nhân dân phục vụ; cố gắng trau dồi tư tưởng, 
nghiệp vụ và văn hóa; không ngừng học tập, 
nâng cao trình độ hiểu biết chính trị và bản 
lĩnh nghề nghiệp, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào 
quần chúng lao động. Người nhấn mạnh vai trò 
“chiến sỹ” của người làm báo, đòi hỏi nhà báo 
phải kiên định lập trường, giữ vững quan điểm 
báo chí cách mạng, không ngừng nâng cao 
trình độ mọi mặt. Hơn ai hết, nhà báo phải là 
người chí công vô tư, có hiểu biết rộng và nhất 
là có cái tâm trong sáng. Người đòi hỏi người 
làm báo khi nói đến cần, kiệm, liêm, chính thì 
trước hết mình phải cần, kiệm, liêm, chính và 
đặc biệt khi cầm bút phải phản ánh trung thực, 
khách quan, tức là nói phải có sách, mách phải 
có chứng, chứ không nói chung chung, phê 
bình chung chung. Sâu sát thực tế, sâu sát quần 
chúng, nói lên sự thật đó là phong cách làm báo 
của nhà báo Hồ Chí Minh. Bác dạy rằng viết 
báo không những chỉ viết những cái tốt mà còn 
phải viết những cái xấu để phê phán một cách 
đúng đắn, chân thành.

Nhà báo, nhà cách mạng Hồ Chí Minh đã 
làm báo, làm thơ và viết văn từ máu thịt của 
mình để phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục 
vụ nhân dân, để đấu tranh cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 
giải phóng nhân loại, giải phóng loài người. 
Người là tấm gương trong các thế hệ nhà báo 
cách mạng Việt Nam. Những lời dạy của 

Người như kim chỉ nam cho báo chí và các 
nhà báo. Sâu sắc nhất của người làm báo đó 
là sự lĩnh hội từ Bác Hồ cái “tâm”, cái “đức” 
của nghề báo. Từ cái tâm, cái đức của người 
làm báo sẽ định hướng cho việc học hỏi suốt 
đời, cho tính trung thực của người chiến sĩ 
trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng. 
Suy cho cùng, viết báo, làm báo phải học và 
làm theo Bác Hồ, báo chí phải luôn mang 
tính xây dựng cái tốt, cái mới, đấu tranh với 
những cái xấu, cái sai, phản ánh trung thực 
và chân thành sự nghiệp cách mạng của dân 
tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, đất nước ta ngày càng phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng trên các lĩnh vực, đòi hỏi cơ 
quan báo chí và những người làm báo tiếp 
tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng 
89 năm qua, hoạt động đúng tôn chỉ, mục 
đích; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ 
chức, chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn 
đàn của nhân dân; tích cực tuyên truyền chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cổ 
vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp đổi mới.

Trong những năm qua, dưới ánh sáng đường 
lối đổi mới của Đảng, nền báo chí cách mạng 
Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ và toàn 
diện. Báo chí nước ta đã phát triển nhanh về số 
lượng ấn phẩm, các loại hình báo chí (báo viết, 
báo hình, báo điện tử), về đội ngũ phóng viên, 
biên tập viên và từng bước nâng cao về chất 
lượng. Đội ngũ nhà báo luôn trung thành với 
lý tưởng của Đảng, có những đóng góp xứng 
đáng vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc, đấu 
tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Trong giai đoạn cách mạng mới, hy 
vọng rằng đội ngũ nhà báo sẽ tiếp tục ra sức 
phấn đấu rèn luyện “trí sáng, tâm trong, bút 
sắc”, thực hiện sứ mệnh cao quý của người cầm 
bút, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí có chất 
lượng cao hơn góp phần làm tròn chức năng và 
sứ mệnh cao cả của mình trên mặt trận chính 
trị tư tưởng. Tích cực đưa báo chí cách mạng 
Việt Nam có những đóng góp vào sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

T/h: Thu Hiền
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Việt Nam và Campuchia là hai quốc 
gia láng giềng gần gũi, có quan hệ 
hữu nghị truyền thống lâu đời, nhân 

dân hai nước là anh em gắn bó, chia ngọt, sẻ 
bùi. Thiên nhiên ưu ái đã cho dòng sông Mê 
Công chảy qua hai nước, tưới mát cho những 
cánh đồng lúa bát ngát dọc đôi bờ, mang cá 
tôm nuôi dưỡng con người, làm nên cuộc 
sống trù phú của nhân dân hai nước Việt Nam 
và Campuchia. Dòng Mê Công cũng chứng 
kiến mối tình hữu nghị đoàn kết keo sơn giữa 
nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia 
ngày càng phát triển.

Ngày 24/6/1967, trong điều kiện cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân 
dân Việt Nam đang trong giai đoạn khốc liệt, 
Việt Nam và Campuchia đã chính thức thiết 
lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện quan 
trọng đánh dấu một trang sử mới trong lịch 
sử quan hệ giữa hai nước láng giềng anh em.

Sau những năm tháng cùng kề vai sát cánh, 
đồng cam, cộng khổ bên nhau tiến hành cuộc 
kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực 
dân, đế quốc, lẽ ra nhân dân hai nước cùng 
được hưởng hòa bình để xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc nhưng tập đoàn Pôn Pốt 
đã tiến hành chính sách diệt chủng tàn khốc, 
giết hại hàng triệu người dân Campuchia, xóa 
bỏ đến tận gốc mọi cơ sở xã hội, đẩy dân tộc 
Campuchia vào thảm họa bị diệt chủng. Tập 
đoàn Pôn Pốt còn tiến hành cuộc chiến tranh 
đẫm máu, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ 
Việt Nam, gây nên những tội ác tày trời đối 
với nhân dân Việt Nam. Trước tình hình đất 
nước Campuchia nguy vong, lực lượng cách 
mạng yêu nước chân chính của Campuchia 
đã vùng dậy, lập nên Mặt trận Đoàn kết dân 
tộc cứu nước Campuchia để tiến hành cuộc 
đấu tranh vũ trang chống lại bè lũ diệt chủng. 
Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận 
Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, đồng 
thời cũng để thực hiện quyền tự vệ chính 
đáng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình, 
các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã 
không quản hy sinh, sát cánh cùng Mặt trận 
Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia tiến 

hành cuộc chiến tranh tự vệ thần tốc, cứu 
nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa 
diệt chủng, đưa đến thắng lợi ngày 7/1/1979 
của cách mạng Campuchia. Với thắng lợi 
lịch sử này, nhân dân Campuchia đã khép lại 
một trang sử đen tối, đau thương của dân tộc 
mình, thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc 
và mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình, tự do 
và phát triển cho đất nước Campuchia, đồng 
thời tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển lên 
một giai đoạn mới, gắn bó, tin cậy lẫn nhau.

Sau Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 
và Tổng tuyển cử năm 1993, quan hệ hai 
nước Việt Nam - Campuchia chuyển sang 
giai đoạn phát triển mới với phương châm 
“láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, 
hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Quan 
hệ hai nước được nhiều thế hệ lãnh đạo coi 
trọng và quyết tâm xây dựng thành mối quan 
hệ thân thiết đặc biệt. 

Trong những năm qua, quan hệ hai nước 
không ngừng được củng cố và phát triển 
sâu rộng trên mọi lĩnh vực, mang lại hiệu 
quả thiết thực cho nhân dân hai nước trong 
sự nghiệp xây dựng và chấn hưng đất nước. 
Trong bối cảnh mới, quan hệ kinh tế, thương 
mại giữa hai nước được đẩy mạnh, không 
ngừng được cải thiện và tăng cao. Năm 2012, 
kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,3 tỷ 
USD; 10 tháng đầu năm 2013 đạt 2,94 tỷ 
USD (tăng 8% so với cùng kỳ 2012). Nhiều 

VIỆT NAM - CAMPUCHIA: QUAN HỆ ANH EM BỀN CHẶT

Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại
Thủ đô Phnom Penh - Campuchia
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Được thành lập từ tháng 3/2009, sau 
5 năm hoạt động đến nay, Hội đồng 
hương tỉnh Vĩnh Phúc tại Cộng hòa 

Séc đã trở thành ngôi nhà chung ấm tình quê 
hương của cộng đồng người Việt nói chung 
và bà con kiều bào quê hương Vĩnh Phúc nói 
riêng tại Cộng hòa Séc. Đó là kết quả của 
những nỗ lực vì cộng đồng mà tập thể lãnh 
đạo và hội viên Hội đồng hương Vĩnh Phúc 
tại Cộng hòa Séc đã cố gắng gây dựng trong 
thời gian qua.

Cùng làm ăn, sinh sống, lao động, học tập 
xa quê hương, cộng đồng với gần 4000 người 
Việt Nam quê hương Vĩnh Phúc tại Cộng 

hòa Séc đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng 
phát triển, đặc biệt từ khi Hội đồng hương 
tỉnh Vĩnh Phúc tại đây được thành lập. Hàng 
năm, Ban chấp hành Hội đều họp bàn thống 
nhất chương trình hoạt động của Hội, các hoạt 
động ngày càng đa dạng về nội dung, phong 
phú về hình thức. Hội đồng hương Vĩnh Phúc 
tại Cộng hòa Séc đã trở thành ngôi nhà chung 
để mỗi thành viên được chia sẻ, được giao 
lưu, hòa mình vào nhịp sống của tập thể và 
cảm thấy ấm áp hơn, vui vẻ hơn trước những 
bộn bề của cuộc sống. 

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch Hội 
đồng hương tỉnh Vĩnh Phúc tại Cộng hòa Séc 

Hội nhập và phát triển

HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH PHÚC TẠI CỘNG HÒA SÉC: 
NGÔI NHÀ CHUNG CHO KIỀU BÀO VĨNH PHÚC XA QUÊ

nhà đầu tư của Việt Nam đã thành công tại 
Campuchia, trở thành nhà đầu tư lớn của 
Campuchia, góp phần đưa kim ngạch thương 
mại tăng cao. Hiện nay Việt Nam là đối tác 
thương mại lớn thứ hai của Campuchia, hai 
nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 
hai chiều đạt 5 tỷ USD trong 5 năm tới. Việt 
Nam đã có hơn 100 dự án được cấp phép 
đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn trên 
2,2 tỷ USD tập trung trong các lĩnh vực: viễn 
thông, ngân hàng, năng lượng, trồng cây cao 
su, chế biến nông sản.

Các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, 
du lịch... cũng được hai nước chú trọng đẩy 
mạnh hợp tác, phát triển mạnh mẽ, mang 
lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của 
mỗi nước. Tuy còn có nhiều khó khăn, song 
nhân dân Việt Nam cũng đã cử nhiều đoàn 
y, bác sĩ sang khám, chữa bệnh cho nhân 
dân Campuchia sinh sống ở các vùng biên 
giới; dành nhiều suất học bổng cho học sinh, 
sinh viên, nghiên cứu sinh Campuchia. Lĩnh 
vực an ninh, quốc phòng được hai nước quan 
tâm tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ 
với nhau, trao đổi thông tin, cùng nhau giải 
quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biên giới, 
tăng cường hợp tác đào tạo, duy trì tuần tra 
trên biển, hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm 
kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân 

tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời 
kỳ chiến tranh tại Campuchia. Quá khứ lịch 
sử đã tạo nên “bệ đỡ” vững chắc cho tương 
lai phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia. 
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ 
tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia 
Hun Sen sau khi được tái bổ nhiệm làm Thủ 
tướng vào tháng 12 năm 2013, đã chứng tỏ 
nhân dân Campuchia rất coi trọng quan hệ 
đặc biệt Việt Nam - Campuchia, đồng thời 
mong muốn thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh 
vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư; 
trao đổi về các vấn đề hai nước cùng quan 
tâm. Thủ tướng Hun Sen tiếp tục khẳng định: 
“Campuchia luôn coi Việt Nam là đối tác, là 
anh em”.

Nhìn lại chặng đường lịch sử gắn bó, phát 
triển, chúng ta vui mừng về những thành tựu 
mà nhân dân hai nước đã đạt được, về mối 
quan hệ mật thiết gắn bó tương trợ lẫn nhau 
giữa hai nước ngày càng được củng cố và 
phát triển. Dòng sông Mê Công vẫn hàng 
ngày mang nặng phù sa màu mỡ chăm bón 
cho mùa màng của nhân dân hai nước tốt 
tươi. Dòng sông hòa bình sẽ mãi mãi chứng 
kiến mối tình hữu nghị bền chặt, sắt son giữa 
nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia.

T/h: Trung Dũng
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Hội nhập và phát triển

chia sẻ: “Hội luôn nhận được sự quan tâm 
giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng 
hòa Séc và Hội người Việt Nam tại Séc. Đặc 
biệt, với tổng số 65.000 người Việt tại Séc, 
người Việt đã chính thức được Chính phủ 
Cộng hòa Séc công nhận là dân tộc thiểu số 
của quốc gia này từ ngày 03/7/2013. Điều này 
có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng người 
Việt Nam tại Séc, trong đó có kiều bào quê 
Vĩnh Phúc. Trong các dịp lễ lớn của dân tộc, 
Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại Séc luôn quan 
tâm tổ chức các hoạt động giao lưu cho bà 
con tại đây như: ngày Tết cổ truyền, tết trung 
thu, mừng ngày Quốc khánh, ngày thống 
nhất đất nước, ngày phụ nữ Việt Nam…”

Cùng với nhân dân cả nước, cộng đồng 
người Việt Nam tại Cộng hòa Séc luôn tích 
cực giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc. Trong những buổi 
gặp mặt, mít tinh, kỷ niệm, những câu quan 
họ, những làn điệu dân ca lại được vang lên 
giúp họ quên đi mọi lo toan của cuộc sống 
hàng ngày để cùng nhau quây quần hát ca vui 
vẻ bên nhau. Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao 
lưu văn hóa, văn nghệ, Hội còn là nơi chia sẻ 
cơ hội và kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh. 
Nhiều doanh nhân quê Vĩnh Phúc tại Séc đã 
phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, 
làm giàu chính đáng nhờ vào sự giúp đỡ, tạo 
điều kiện hay tăng mối liên kết giữa các doanh 
nghiệp trong Hội. Với những số phận không 

may mắn nơi đất khách, Hội cũng 
luôn động viên, chia sẻ cả về vật 
chất lẫn tinh thần. Trong 5 năm 
qua, Hội đã giúp đỡ rất nhiều gia 
đình hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn vượt lên số phận, dần ổn 
định cuộc sống. 

Đặc biệt, Hội luôn quan tâm, 
chú trọng đến các hoạt động 
hướng về quê hương, đất nước. 
Trong 5 năm qua, tập thể Hội 
đồng hương tỉnh Vĩnh Phúc tại 
Cộng hòa Séc đã tích cực tham 
gia các phong trào do Đảng, Nhà 
nước và của tỉnh Vĩnh Phúc phát 
động cụ thể như: xây dựng nhà 
tình nghĩa, ủng hộ nạn nhân 
chất độc màu da cam, ủng hộ 

Quỹ trái tim cho em, Quỹ vì người nghèo, 
đồng bào gặp thiên tai bão lụt, Quỹ khuyến 
học, ủng hộ các chiến sĩ biển đảo. Hội đồng 
hương Vĩnh Phúc tại Cộng hòa Séc đã luôn 
luôn quan tâm và có những đóng góp tài trợ, 
viện trợ nhân đạo cho tỉnh nhà với tổng giá 
trị trên 800 triệu đồng, tiêu biểu như: vận 
động bà con kiều bào đóng góp, ủng hộ xây 
dựng tặng 8 nhà tình thương cho người nghèo 
của tỉnh; ủng hộ cho Quỹ vì người nghèo của 
phường Liên Bảo và Khai Quang, thành phố 
Vĩnh Yên; tổ chức đi thăm và tặng quà cho 
các chiến sỹ quê hương Vĩnh Phúc ở hải đảo. 
Trong dịp Tết Nguyên đán, Hội đã vận động 
được hàng trăm triệu đồng từ bà con việt kiều 
về quê ăn tết, phối hợp với Hội hữu nghị Việt 
- Séc - Slovakia tại tỉnh Vĩnh Phúc và Hội 
Chữ thập đỏ đi thăm và tặng quà cho người 
nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa 
bàn tỉnh. 

Với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của 
mình, Hội không chỉ là ngôi nhà chung ấm 
áp nghĩa tình của bà con quê Vĩnh Phúc đang 
làm ăn, sinh sống tại Cộng hòa Séc mà còn 
là động lực, quan tâm sẻ chia giúp đỡ những 
hoàn cảnh khó khăn nơi quê nhà vươn lên. 

Nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt 
động của Hội trong nhiệm kỳ 2009 - 2014 
và đưa ra phương hướng, giải pháp phát 
triển trong nhiệm kỳ tới, ngày 15/6/2014, tại 

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch TT LHCTCHN 
tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho các đồng chí 

trong Ban chấp hành Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại C.H Séc
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Praha - Cộng hòa Séc, Hội đồng hương Vĩnh 
Phúc tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Đại hội lần 
thứ hai, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kỷ niệm 5 
năm thành lập Hội. Đại hội đã thành công tốt 
đẹp và bầu ra được Ban chấp hành Hội khóa 
mới. Đồng thời thông qua những nhiệm vụ, 
phương hướng hoạt động trong thời gian tới, 
trong đó mục tiêu chính của Hội là đoàn kết, 
giúp đỡ hội viên ổn định và phát triển cuộc 
sống tại nước sở tại, đồng thời chúng tôi cũng 
sẽ có nhiều hoạt động hướng về quê hương, 
ông Nguyễn Văn Tâm cho biết.

Có thể thấy rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu thì 
người dân Vĩnh Phúc vẫn giữ được những 
nét văn hóa truyền thống của quê hương. Họ 

vẫn chân chất, giản dị và giàu tình nhân ái, 
biết chia ngọt, sẻ bùi cùng nhau. Tuy cộng 
đồng người Việt quê Vĩnh Phúc tại Cộng hòa 
Séc cũng vẫn còn có những hoàn cảnh khó 
khăn nhưng họ luôn biết dựa vào nhau, giúp 
đỡ nhau để sống và không bao giờ quên hai 
tiếng “quê hương”. Với sứ mệnh của mình, 
Ban chấp hành, lãnh đạo Hội đồng hương 
tỉnh Vĩnh Phúc tại Cộng hòa Séc khóa mới sẽ 
luôn nỗ lực hết mình để phát triển Hội thành 
nhịp cầu nối liền những yêu thương, gắn kết 
những thành viên lại với nhau trong một ngôi 
nhà chung của tình đồng hương để cùng phát 
triển vì ngày mai tươi sáng hơn.

Thực hiện: Thu Hường

Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia 
Foundation) do Tiến sỹ Jill Robinson 
MBE sáng lập vào năm 1998 với nỗ 

lực hoạt động vì cuộc sống của các loài động 
vật hoang dã, động vật nuôi trong nhà cũng 
như các loài động vật bị đe dọa trong khu 
vực. Tổ chức Động vật châu Á là một tổ chức 
từ thiện đăng ký với chính phủ, có trụ sở tại 
Hồng Kông, văn phòng đại diện tại nhiều 
nước như Anh, Mỹ, Đức, Ý, Úc và hai Trung 
tâm cứu hộ gấu tại Việt Nam và Trung Quốc. 
Tổ chức Động vật châu Á tự hào là một tập 
thể với đội ngũ hơn 280 nhân viên trên toàn 
thế giới; là nơi quy tụ những cá nhân có 
chuyên môn và tâm huyết với sự nghiệp bảo 
tồn và chăm sóc động vật. Thông qua việc 
hợp tác với các chính phủ và thiết lập các 
chương trình cộng đồng địa phương, tổ chức 
hoạt động nhằm hướng tới chấm dứt mọi sự 
tàn ác đối với động vật tại châu Á.

Năm 2005, tổ chức Động vật châu Á và 
chính phủ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận 
nhằm xây dựng một trung tâm cứu hộ gấu 
tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. 
Đây là một bước đi quan trọng hướng tới 

chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật tại Việt Nam.
Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam do tổ chức 

Động vật châu Á xây dựng và quản lý hiện đã 
tiếp nhận và chăm sóc hơn 100 cá thể gấu trong 
điều kiện đảm bảo tốt về y tế, thức ăn và điều 
kiện sống gần với môi trường tự nhiên.

Với tôn chỉ và phương châm hoạt động 
nhân đạo, Tổ chức luôn hết mình với công 
tác cứu hộ gấu và hàng năm luôn dẫn đầu 
trong hạng mục các dự án phi chính phủ đang 
được thực hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc.

AAF TIẾP TỤC LÀ MỘT TRONG NHỮNG TỔ CHỨC 
ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Hội nhập và phát triển
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Trong 6 tháng đầu năm 2014, tổ chức 
AAF tiếp tục các hoạt động có hiệu quả tại 
Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo, hiện Trung 
tâm đang nuôi dưỡng và chăm sóc 110 cá thể 
gấu và tiếp tục tiếp nhận những cá thể mới. 
Bên cạnh đó, Trung tâm không ngừng tuyên 
truyền, thực hiện pháp luật về bảo vệ động vật 
hoang dã nói chung trên địa bàn huyện Tam 
Đảo với giá trị ngân sách đã giải ngân cho các 
hoạt động lên tới hơn 1 triệu USD. Tổ chức 
cũng không ngừng hợp tác với các cơ quan 
chức năng để chia sẻ những thuận lợi, bày tỏ 
khó khăn cũng như nguyện vọng để các hoạt 
động được diễn ra có hiệu quả hơn.

Trong những năm qua, Đảng và Chính 
phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách ưu tiên 
để kêu gọi các nguồn viện trợ từ các nước 
và các tổ chức quốc tế nhằm phục vụ cho 
công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước. Xác định đây là một trong những 
nguồn ngoại lực hết sức quan trọng cho phát 
triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, 
bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 
Vì vậy, ngay từ ngày đầu tổ chức AAF đã đề 
xuất viện trợ và giúp các cơ quan chức năng 
của Việt Nam xây dựng một Trung tâm cứu 
hộ gấu nhằm tăng cường năng lực và thực 
hiện công tác bảo tồn gấu ở Việt Nam, cải 
thiện việc chăm sóc những cá thể gấu bị bắt 
giữ tiến tới chấm dứt việc nuôi gấu bất hợp 
pháp ở Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã 
giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tiếp nhận dự án tại Văn bản số 2144/
TTg-QHQT ngày 05/12/2008. Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ký 
Quyết định số 1269/QĐ-BNN-HTQT ngày 
04/5/2009 phê duyệt dự án “Xây dựng Trung 
tâm cứu hộ gấu Việt Nam - giai đoạn II” 
do Tổ chức Động vật châu Á tài trợ (AAF); 
Quyết định số 912/QĐ-BNN-HTQT ngày 
05/5/2014 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 
Quyết định số 1269/QĐ-BNN-HTQT ngày 
04/5/2009 (gia hạn thời gian thực hiện dự án 
là từ năm 2014-2016).

Trong quá trình tiếp nhận, quản lý và triển 
khai thực hiện nguồn viện trợ này, Trung 
tâm cứu hộ gấu Việt Nam đã nhận được sự 
quan tâm chỉ đạo và hợp tác chặt chẽ từ phía 

Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục 
Kiểm lâm (cơ quan chủ dự án), Vườn quốc 
gia Tam Đảo giúp cho dự án được tiến hành 
triển khai có hiệu quả hơn. Đặc biệt, dự án 
cũng luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều 
kiện thuận lợi từ chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, 
UBND huyện Tam Đảo, Sở Ngoại vụ, vì thế 
dự án đã đóng góp một phần đáng kể cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam Đảo 
nói riêng cũng như tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Cùng với việc các tổ chức quốc tế rất 
quan tâm và ủng hộ việc đầu tư vào công tác 
bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, 
thông qua Văn phòng đại diện tổ chức AAF 
tại Hà Nội, Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam 
đã tiếp nhận được đầy đủ nguồn viện trợ để 
triển khai dự án, cũng như các chuyên gia 
quốc tế về lĩnh vực thú y, chăm sóc và cứu hộ 
gấu. Trong 6 tháng cuối năm 2014, tổ chức 
AAF tiếp tục tài trợ để thực hiện các hạng 
mục đầu tư của Dự án “Xây dựng Trung tâm 
cứu hộ gấu Việt Nam - giai đoạn II” tại Vườn 
quốc gia Tam Đảo, trong đó tập trung vào 
các hoạt động: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
cho dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt, 
tiếp nhận và cứu hộ các cá thể gấu mới, chăm 
sóc, nuôi dưỡng 110 cá thể gấu đang cứu hộ 
tại Trung tâm, tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền thực hiện pháp luật về bảo vệ động vật 
hoang dã nói chung và loài gấu nói riêng trên 
địa bàn huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc.

Song song với các hoạt động trên, tổ chức 
AAF tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng 
của Việt Nam như Tổng cục Lâm nghiệp, 
Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ NN&PTNT và 
chính quyền một số tỉnh để khảo sát và lựa 
chọn địa điểm thích hợp để xem xét viện trợ 
xây dựng một trung tâm cứu hộ gấu mới. Đây 
là hoạt động bảo vệ động vật cũng là bảo vệ 
môi trường sống của chúng ta mà AAF đang 
nỗ lực góp phần rất lớn vào công tác xã hội 
và bảo vệ môi trường sinh thái chung.

Thực hiện: Huyền Trang
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VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG TRONG CÁC VĂN KIỆN CỦA 
HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN 24

Ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã ngang 
nhiên đưa giàn khoan nước sâu Hải 
Dương-981 cùng hơn 80 tàu vũ trang, 

tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng 
biển Việt Nam và hạ đặt giàn khoan này 
tại vị trí nằm sâu hơn 80 hải lý trong thềm 
lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt 
Nam. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và 
đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, 
an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Tính 
chất cấp thiết, nghiêm trọng và phức tạp của 
hành vi trên của Trung Quốc đã trở thành một 
chủ đề “nóng” tại Hội nghị cấp cao (HNCC) 
ASEAN-24  diễn ra ngày 10-11/5 vừa qua do 
Myanmar làm Chủ tịch. 

Tại HNCC ASEAN lần thứ 24 tổ chức tại 
Myanmar, có ba văn kiện của ASEAN được 
dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Đó 
là: Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN về Biển Đông; Tuyên bố chung của 
HNCC ASEAN (Tuyên bố Nay Pyi Taw) và 
Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN.

Các nhà Lãnh đạo ASEAN đều bày tỏ 
quan ngại sâu sắc đối với việc Trung Quốc 
lần đầu tiên hạ đặt giàn khoan và đưa nhiều 
tàu bảo vệ vào sâu trong vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa của một nước thành 
viên ASEAN, cho rằng đây là hành động 
nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế, Công 
ước Liên Hợp quốc về luật biển năm 1982 
(UNCLOS) và Tuyên bố về Quy tắc ứng xử 
ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một 
bên ký kết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an 
ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông cũng 
như hòa bình và ổn định của khu vực. Qua 
trao đổi ý kiến, các nước đều khẳng định 
ASEAN cần phải có tiếng nói chung đối với 
vấn đề này. Có thể nói, quan điểm này của 
ASEAN có sự thống nhất rất cao ở tất cả các 
cấp, đặc biệt là ở HNCC ASEAN-24 và cấp 
Bộ trưởng Ngoại giao (BTNG). 

Đáng chú ý, Tuyên bố Nay Pyi Taw vốn 
dự kiến tập trung việc xây dựng Cộng đồng 
ASEAN, nhằm đưa ASEAN xây dựng thành 
công Cộng đồng vào năm 2015. Tuy nhiên, 
trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, lãnh 
đạo các nước nhất trí rằng cần phải bảo đảm 
được hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực, 
trong đó có Biển Đông thì mới xây dựng 
thành công được Cộng đồng. Do đó, dù Tuyên 
bố Nay Pyi Taw là về xây dựng Cộng đồng 
nhưng cũng vẫn đưa nội dung về Biển Đông 
và việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, 
an toàn hàng hải ở Biển Đông vào Tuyên bố. 
Đối với Tuyên bố của Chủ tịch HNCC, lâu 
nay vẫn thường tập trung nêu những vấn đề 
nguyên tắc nhưng lần này, các lãnh đạo cấp 
cao nhất của ASEAN cũng bày bỏ quan ngại 
sâu sắc về những diễn biến nghiêm trọng và 
phức tạp đang xảy ra ở Biển Đông.

Đặc biệt, về Tuyên bố riêng của các Bộ 
trưởng Ngoại giao ASEAN về vụ việc đang 
diễn ra ở Biển Đông, đây là lần đầu tiên sau 
gần 20 năm kể từ năm 1995, ASEAN đã ra 
một tuyên bố riêng về một trường hợp phức 
tạp ở Biển Đông. Mặt khác, đây là lần đầu 
một Hội nghị BTNG được tổ chức để trù bị 
cho HNCC, tức là làm các công tác chuẩn bị 
cho HNCC, các BTNG ASEAN đã vượt qua 
thông lệ để ra một tuyên bố riêng về Biển 
Đông ngay trước thềm HNCC, chính là do 
tính chất cấp thiết và nghiêm trọng của tình 
hình Biển Đông.

Về nội dung, có thể thấy trong các văn 
kiện hội nghị, đặc biệt là Tuyên bố riêng của 
Hội nghị BTNG ASEAN đã nêu rất cụ thể 
về tính chất nghiêm trọng và những phức 
tạp đang diễn ra trên Biển Đông, bao gồm: 
bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn 
biến nghiêm trọng đang diễn ra tại Biển 
Đông; coi sự việc đang diễn ra làm gia tăng 
căng thẳng ở khu vực. Đồng thời nhất trí yêu 
cầu các bên liên quan kiềm chế, không sử 

Hội nhập và phát triển



22

dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh 
chấp, không được có những hành động làm 
phức tạp thêm tình hình nhằm bảo đảm môi 
trường hòa bình, ổn định ở khu vực. Tuyên 
bố cũng khẳng định các bên phải tuân thủ 
luật pháp quốc tế, UNCLOS, Tuyên bố về 
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký 
giữa ASEAN và Trung Quốc, sự cấp thiết 
phải hành động để có được Bộ Quy tắc ứng 
xử ở Biển Đông (COC).

Việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC 
cũng như yêu cầu cần sớm đạt được COC là 
ưu tiên và quan tâm rất cao của ASEAN trong 
những năm qua. Theo đó, ASEAN đã chủ 
động thúc đẩy và tiến hành nhiều tham vấn, 
đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc với 
mục tiêu đóng góp tích cực cho duy trì hòa 
bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải 
và hàng không ở khu vực Biển Đông. Thời 
gian qua cũng đã có nhiều tuyên bố ở các 
cấp khác nhau về lĩnh vực này, trong đó có 
cả Tuyên bố chung HNCC ASEAN - Trung 
Quốc kỷ niệm 10 năm DOC (tháng 11-2012), 
Tuyên bố Chủ tịch HNCC ASEAN - Trung 
Quốc tại Brunei (tháng 10-2013), Thông cáo 
báo chí của hội nghị các BTNG ASEAN 
(Bagan, Myanmar, tháng 1-2014) và các 
tuyên bố dịp HNCC ASEAN-24. Song do 
tính cấp bách và nghiêm trọng của tình hình 
đang diễn ra ở Biển Đông, lần này lãnh đạo 
cấp cao các nước ASEAN đã đặc biệt nhấn 
mạnh hơn việc thực hiện đầy đủ tất cả các 
quy định của DOC và sự cấp thiết phải cùng 
Trung Quốc thúc đẩy đi vào thương lượng 
thực chất ngay để sớm có được COC.

Hơn nữa, DOC bao gồm ba bộ phận cấu 
thành là: (1) Những nguyên tắc chỉ đạo gồm: 
luật pháp quốc tế, UNCLOS, Hiến chương 
LHQ, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác Đông 
Nam Á (TAC); (2) Những cam kết của các 
quốc gia về nghĩa vụ bảo đảm hòa bình, ổn 
định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng 
không ở khu vực, trong đó có việc kiềm chế, 
không làm phức tạp thêm tình hình, không 
sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực; (3) Tiến 
hành các biện pháp hợp tác xây dựng lòng 

tin.
Qua HNCC ASEAN-24 lần này, có thể 

thấy điểm đặc biệt là: để có thể xây dựng 
lòng tin thì càng cần phải thực hiện nghiêm 
chỉnh và đầy đủ tất cả các quy định của 
DOC, trong đó có việc tuân thủ luật pháp 
quốc tế, UNCLOS, Hiến chương LHQ, TAC, 
cũng như thực hiện các cam kết về nghĩa vụ 
không được làm gì phức tạp thêm tình hình, 
giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa 
bình như đã nêu trong DOC.

Riêng với COC, lần đầu các nước ASEAN 
nhấn mạnh tính chất “cấp thiết” phải sớm có 
được COC để bảo đảm tốt hơn hòa bình, ổn 
định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng 
không ở Biển Đông. Từ kết quả của HNCC 
ASEAN-24 lần này, chắc chắn ASEAN sẽ 
phải đẩy mạnh hơn trao đổi với Trung Quốc 
để thực hiện tốt tất cả các quy định của DOC 
cũng như sớm đi vào thương lượng thực chất 
về COC.

Tóm lại, kết quả của HNCC ASEAN-24 
đã thể hiện một thông điệp rất rõ của khu 
vực này đối với những gì đang diễn ra hết 
sức phức tạp và nghiêm trọng ở Biển Đông, 
thông qua việc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc 
và nhấn mạnh nguyên tắc tuân thủ luật pháp 
quốc tế, UNCLOS, DOC và sớm tiến tới 
COC. Thông điệp đó đã và đang được cộng 
đồng quốc tế đồng tình. Sắp tới, từng nước 
ASEAN cũng như cả Hiệp hội cần tích cực 
chuyển tải và vận động cộng đồng quốc tế, 
các nước, các tổ chức quốc tế, khu vực và các 
cá nhân ủng hộ mạnh mẽ thông điệp này, tạo 
dư luận và tiếng nói chung không chỉ của khu 
vực mà của cả thế giới yêu cầu tuân thủ luật 
pháp quốc tế, UNCLOS; tôn trọng vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc 
gia ven biển, chấm dứt sự vi phạm đối với 
các quy định này, đặc biệt là rút ngay giàn 
khoan Hải Dương-981 và các tàu hộ tống ra 
khỏi khu vực chủ quyền của Việt Nam. 

Tổng hợp: Nguyễn Thơm

Hội nhập và phát triển
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Thủ đô: Phnom Penh
Diện tích: 181.040 km2

Dân số: 14.805.385 người (2011)
Mật độ: 81,8 người/km2

Đơn vị tiền tệ: Riel (KHR) 
Vương quốc Campuchia là một quốc gia 

nằm trên bán đảo Đông Dương, Đông Nam 
Á, nối liền với Vịnh Thái Lan ở phía Nam, 
Thái Lan ở phía Tây, Lào ở phía Bắc và 
Việt Nam ở phía Đông. Campuchia có ngôn 
ngữ chính thức là tiếng Khmer, thuộc nhóm 
Môn-Khmer trong hệ Nam Á. Diện tích 
Campuchia khoảng 181.040 km2, có 800 km 
biên giới với Thái Lan về phía Bắc và phía 
Tây, 541 km biên giới với Lào về phía Đông 
Bắc và 1.137 km biên giới với Việt Nam về 
phía Đông và Đông Nam. Campuchia có 443 
km bờ biển dọc theo Vịnh Thái Lan.

Đặc điểm địa hình nổi bật của Campuchia 
là có một hồ lớn ở vùng đồng bằng được 

tạo nên bởi sự ngập lụt. Đó là hồ Tonle Sap 
(Biển Hồ), có diện tích khoảng 2.590 km2 
trong mùa khô và tới khoảng 24.605 km2 về 
mùa mưa. Đây là một đồng bằng đông dân, 
phù hợp cho cấy lúa nước, tạo thành vùng 
đất trung tâm Campuchia. Phần lớn (khoảng 
75%) diện tích đất nước nằm ở độ cao dưới 
100 m so với mực nước biển, ngoại trừ dãy 
núi Cardamon (điểm cao nhất là 1.771 m), 
phần kéo dài theo hướng Bắc - Nam về phía 
Đông của nó là dãy Voi (độ cao khoảng 500 
- 1.000 m) và dốc đá thuộc dãy núi Dangrek 
(độ cao trung bình 500 m) dọc theo biên giới 
phía Bắc với Thái Lan.

Nhiệt độ dao động ở Campuchia trong 
khoảng 10-380C. Campuchia có các mùa 
mưa nhiệt đới: gió tây nam từ Vịnh Thái 
Lan/Ấn Độ Dương đi vào đất liền theo hướng 
đông bắc mang theo hơi ẩm tạo thành những 
cơn mưa từ tháng 5 đến tháng 10, trong đó 
lượng mưa lớn nhất vào khoảng tháng 9, 

VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Nhìn ra thế giới

Đền Angkor Wat - Tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer
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Nhìn ra thế giới

tháng 10; gió đông bắc thổi theo hướng tây 
nam về phía biển trong mùa khô từ tháng 
11 đến tháng 3, với thời kỳ ít mưa nhất là 
tháng 1, tháng 2.

Người Khmer vốn chiếm 95% dân số 
Campuchia đã tạo ra những ấn tượng sâu 
đậm cho khách du lịch, họ chính là những 
người thân thiện và hạnh phúc nhất mà du 
khách từng gặp. Nụ cười người Khmer có ở 
khắp nơi như trong chuyện cổ tích và truyền 
thống đậm đà bản sắc riêng của dân tộc 
này. Campuchia vì vậy thật sự là vùng đất 
của sự tương phản: giữa ánh sáng và bóng 
tối, giữa những bản hùng ca và những bi 
kịch, giữa sự quặn đau tuyệt vọng và nguồn 
cảm hứng tương lai. Dường như đó là một 
đặc điểm vô song của đất nước Campuchia. 
Điều đó thúc đẩy bất cứ du khách nào cũng 
khát khao một lần đặt chân lên mảnh đất này.

Văn hóa Campuchia mang đậm dấu ấn 
của các tôn giáo du nhập từ Ấn Độ đặc biệt 
là Hindu giáo và Phật giáo. Suốt chiều dài 
lịch sử của Campuchia các luồng tư tưởng 
tôn giáo này chi phối cũng như ảnh hưởng 
mạnh mẽ vào mọi mặt của đời sống cả vật 
chất lẫn tinh thần. Từ những công trình kiến 
trúc nguy nga lộng lẫy nổi tiếng thế giới như 
quần thể Angkor - di sản văn hóa thế giới cho 
đến các kiến trúc nhà ở, trường học; từ những 
điệu nhảy truyền thống trong các ngày lễ hội 
trọng đại của quốc gia cho đến những bài hát 

ru con ngủ của các bà, các mẹ cũng đậm đà 
“hương vị” của tôn giáo. Bên cạnh những nét 
văn hóa du nhập từ Ấn Độ, Trung Hoa qua 
tư tưởng tôn giáo thì người dân Campuchia 
cũng có những nét văn hóa riêng rất đặc sắc, 
rất “Campuchia” tạo nên một thứ văn hóa 
vừa quen, vừa lạ, rất gần gũi nhưng cũng rất 
lạ lẫm với du khách Việt Nam.

Campuchia là một trong những đất 
nước mà người dân có một niềm tin vào 
tôn giáo mạnh mẽ. Tôn giáo du nhập vào 
Campuchia từ rất sớm. Đạo Hindu có mặt 
tại Campuchia từ thời kỳ sơ khai và nhanh 
chóng đã chiếm được sự tín ngưỡng của 
người dân Campuchia. Cho đến thế kỷ thứ 
VII thì đạo Phật du nhập vào đất nước của 
những con người có bản chất hiền lành này 
và nhanh chóng trở thành quốc giáo với trên 
90% người dân Campuchia là Phật tử. Cũng 
từ đó đến nay, đạo Phật ảnh hưởng đến mọi 
mặt đời sống của người dân Campuchia từ 
các chuẩn mực đạo đức xã hội cho đến cách 
ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. 

Người dân Campuchia, từ cụ già cho đến 
những em nhỏ, đều có một niềm tự hào vô 
bờ bến mỗi khi nhắc đến lịch sử của dân tộc. 
Những người Campuchia đầu tiên xuất hiện 
và định cư ở đây vào khoảng những thế kỷ 
đầu tiên sau Công Nguyên, trải qua các cuộc 
binh biến các triều đại thay nhau cai quản 
đất nước cho đến ngày nay. Campuchia phát 

Nụ cười Bayon-Khmer

Apsara – Nghệ thuật múa cung đình của người 
Campuchia
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triển hùng mạnh nhất vào khoảng thế kỷ thứ 
IX cho đến thế kỷ XIII, chính giai đoạn này 
đã viết lên những trang sử hào hùng nhất 
của dân tộc Campuchia với “nền văn minh 
Khmer”, với Angkor Wat, quần thể Angkor 
- di sản thế giới và hàng loạt những kỳ tích 
khác tạo nên một huyền thoại bất tử Angkor. 
Chính những huyền thoại ấy đã tạo sức mạnh 
cho nhân dân Campuchia chiến đấu và chiến 
thắng các cuộc nội chiến lẫn ngoại chiến và 
giành độc lập dân tộc. 

Kiến trúc Chùa chiền, Chùa cổ tôn giáo 
là một phần không thể thiếu trong cuộc 
sống của người dân Campuchia, nó cũng 
giống như cơm ăn và nước uống vậy. Chính 
vì vậy tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
tư duy cũng như tính thẩm mỹ của người 
Campuchia; điều này được thể hiện rất rõ 
ràng trong các kiến trúc đình, chùa và các 
công trình xây dựng khác. Nổi tiếng với 
công trình kiến trúc quần thể Angkor đặc 
biệt là Angkor Wat với các chất liệu bằng 
đá, đất, cành cây… thể hiện rõ tư tưởng 
về thuyết vật chất của Hindu giáo và hình 
các bức tượng cười cũng như cách thiết kế 
khung cảnh lại giống trong Phật giáo. Chính 
sự pha trộn hòa quyện giữa hai tôn giáo Ấn 
Độ kết hợp với tín ngưỡng duy tâm truyền 
thống đã tạo nên một thứ văn hóa vừa lạ 
vừa quen nhưng “rất Campuchia”. Với hơn 
90% người dân Campuchia theo đạo Phật, 

vì vậy lễ hội và chùa chiền của người dân 
Campuchia diễn ra rất nhiều với những điệu 
nhảy, điệu múa những bài ca vào dịp lễ hội 
đều mang hơi thở và linh hồn của Phật giáo. 

Văn hóa cũng như cách ứng xử của người 
dân Campuchia bị chi phối nhiều bởi niềm 
tin vào các tôn giáo và gần giống với những 
nét văn hóa của những nước láng giềng, 
trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có 
một số điểm cần tránh khi đến với xứ chùa 
tháp này như: không nên xoa đầu trẻ con vì 
theo người dân Campuchia, đầu trẻ con là nơi 
rất linh thiêng chỉ có cha mẹ, thánh thần mới 
được chạm vào; không đưa đồ, đưa tiền hay 
bất cứ thứ gì bằng tay trái vì theo phong tục 
của họ tay trái là tay “không được sạch sẽ”; 
vào chùa không được đội mũ, bỏ giày dép 
bên ngoài và không được đứng gần cũng như 
chạm vào nhà sư, vì người Campuchia tôn 
thờ đạo Phật một cách tuyệt đối. 

Vương quốc Campuchia là một trong 
những địa điểm du lịch mới và hấp dẫn. Sau 
nhiều năm cô lập, Campuchia mở cửa đón 
khách du lịch vào những năm 1990 và lượng 
khách du lịch tăng lên qua từng năm. Những 
điểm du lịch hấp dẫn nhất của Vương quốc 
Campuchia là đền Angkor Wat và những 
ngôi đền thuộc quần thể Angkor thuộc tỉnh 
Siem Reap, cũng như các địa điểm văn hóa 
hấp dẫn thuộc Thủ đô Phnom Penh và những 
bãi biển thuộc tỉnh Sihanoukville với đầy đủ 
các dịch vụ cần thiết, điểm vui chơi giải trí 
và một số dịch vụ du lịch khác. Bên cạnh đó, 
còn có những điểm đến tham quan khác phải 
kể đến là vùng đồi núi thuộc tỉnh Rattanakiri 
và tỉnh Mondulkiri, những ngôi đền nằm biệt 
lập thuộc tỉnh Preah Vihear, tỉnh Banteay 
Chhmar và các khu vực kinh tế quan trọng 
như Battambang, Kep và Kampot là những 
địa danh mới được khám phá gần đây tại đất 
nước chùa tháp nhiều huyền bí này.

T/h: Đào Tuấn

Nhìn ra thế giới

 Làng nổi trên Biển Hồ Campuchia
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BÁC VŨ KHOAN VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN 
NGOẠI GIAO CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Thưa ông, có ý kiến cho rằng lễ tân kỹ 
thuật là cần thiết nhưng nó mới chỉ là lễ tân 
hình thức, chưa có hồn. Theo ông, cái hồn 
của lễ tân ngoại giao là gì? 

Ông Vũ Khoan: Ngoại giao không chỉ là 
lễ tân nhưng ngoại giao không thể thiếu lễ 
tân. Nói nôm na thì lễ tân ngoại giao là như 
những nghi lễ đón tiếp khách nước ngoài; tổ 
chức các chuyến thăm nước ngoài của lãnh 
đạo; bảo đảm các nghi thức tiến hành các 
cuộc tiếp xúc, hội đàm, ký kết, chiêu đãi, 
mít tinh, giao lưu, tham quan và cả ma chay 
nữa... Nói thì ngắn gọn vậy thôi chứ đằng sau 
chúng là hàng trăm, hàng nghìn đầu việc cụ 
thể, tỉ mỉ khác nhau. 

Trên thế giới người ta đã viết rất nhiều 
sách về các nghi lễ ngoại giao; nó trở thành 
một môn học chính thống trong các trường, 
lớp ngoại giao. Mình không được đào tạo 
đến nơi đến chốn về công tác ngoại giao, kể 
cả công tác lễ tân nên nhiều việc biết được 
nhờ “học lỏm” qua thực tế và qua sự quan sát 
xem thiên hạ làm thế nào. 

Thực ra lễ tân ngoại giao hiện đại thường 
tuân theo các nghi thức của phương Tây, bắt 
đầu từ các nghi lễ cung đình rồi dần rà được 

“dân chủ hóa”, đơn giản hóa và địa phương 
hóa cho phù hợp với truyền thống của mỗi 
quốc gia. 

Ở nước ta, lễ tân ngoại giao cũng tuân 
theo các quy định, thông lệ quốc tế nhưng 
mang nhiều sắc thái Việt Nam. Người để 
lại dấu ấn sâu đậm nhất về phương diện này 
chính là Bác Hồ. Nói một cách đơn giản nhất, 
cái hồn của lễ tân ngoại giao Việt Nam hay 
lễ tân ngoại giao Hồ Chí Minh chính là “tính 
nhân văn”, “tính con người”; loại bỏ sự quan 
cách, bệnh hình thức phù phiếm. 

Ta đã từng được nghe nhiều về chuyện 
Bác Hồ mang theo quả táo từ quốc yến của 
Chính phủ Pháp khoản đãi để cho cháu bé 
nghèo ở cửa; tự Người vác trên vai tấm thảm 
do Tổng thống Ấn Độ tặng trên lễ đài cuộc 
mít tinh với hàng vạn người tham gia để chào 
mừng Người... 

Riêng tôi đã được chứng kiến nhiều cử 
chỉ “phá cách”, đầy tính người của Bác trong 
các hoạt động ngoại giao. Tôi xin kể mẩu 
chuyện về Bác: 

Mỗi khi sang thăm Liên Xô, Bác thường 
được bạn bố trí ở biệt thự trên đồi Lênin hoặc 
ở ngoại ô Mát - xcơ - va. Tất nhiên sự phục 
vụ ở những nơi đó vô cùng chu đáo và trang 
trọng. Thế mà Bác lại không cho các cô phục 

Trên thực tế đã từng xảy ra sự căng 
thẳng chỉ vì nghi thức lễ tân không khớp 
nhau do mỗi nước có luật lệ và tình huống 
khác nhau. Trong cuộc trò chuyện giữa 
nhà văn Thăng Sắc và nguyên Phó Thủ 
tướng Vũ Khoan, nhà ngoại giao kỳ cựu 
này đã chia sẻ nhiều điều thú vị về hậu 
trường ngoại giao. 

Lễ tân ngoại giao

Đồng chí Vũ Khoan - Nguyên Phó Thủ tướng  
nước CHXHCN Việt Nam
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vụ bưng thức ăn cho từng người mà yêu cầu 
để thức ăn trên nóc tủ buyt-phê, ai muốn ăn 
gì tự ra lấy, ăn xong tự dọn bát đĩa bẩn vào 
bếp. Tôi thưa với Bác rằng, bạn rất khó xử vì 
không bảo đảm nghi thức lễ tân, vả lại tới ăn 
còn có cả các nhà lãnh đạo Liên Xô. Bác nói, 
cứ làm như vậy, chắc các đồng chí ấy cũng 
thông cảm và làm theo. Quả nhiên các nhà 
lãnh đạo Liên Xô đến ăn cơm với Bác rất vui 
vẻ làm theo. 

Cái cử chỉ “phá cách lễ tân” có một không 
hai đó của Bác vừa thể hiện sự tinh tế đầy tính 
văn hóa Việt Nam rất con người, trọng tình, 
trọng nghĩa, không câu nệ lễ nghi, vừa là cách 
khéo léo trang trải mọi ưu phiền của khách. 

Tôi được nghe nhiều vị khách nước ngoài 
nhận xét rằng, sang Việt Nam luôn cảm thấy 
thoải mái hơn nhiều so với các nước khác. 
Trong nhiều nhân tố tạo nên tâm tư đó, theo 
tôi, có một nhân tố nói ở trên là cách đối xử 
theo tình người, sự thoải mái, không quá câu 
nệ lễ nghi. 

Tôi sang thăm Trung Quốc rất nhiều 
lần, trên các cương vị rất khác nhau và nhận 
thấy lễ tân Trung Quốc chu đáo đến tột cùng 
nhưng rất gò bó: ở Nhà khách Chính phủ là 
khu Điếu Ngư Đài thì đôi tay của anh không 
có việc gì để làm cả: ra cửa có người mở cửa, 
ra xe có người mở cửa xe, khăn ăn có người 
trải trên đùi, đi cắt tóc ngay nhà bên cạnh có 
người dẫn đi dẫn về, bơi thuyền có người đạp 
xe xung quanh hồ để dè chừng, bơi sông có 
lưới ở dưới... 

Còn ở Việt Nam thì các vị khách, kể cả 
Hoàng gia, đều được đối xử thân tình, thoải 
mái, không bị chăm sóc quá mức và điều này 
rất hợp với bản tính con người muốn được 
tự do, thoải mái. Theo dòng “lễ tân Hồ Chí 
Minh” đó, lễ tân của ta thường thể hiện tinh 
thần “gần dân”.  

- Sợ rằng làm lễ tân “gần dân” như thế 
rất dễ xẩy ra sơ xuất ? 

 Tất nhiên, việc phát huy phong cách “lễ 

tân gần dân” là điều rất tốt song cũng phải lo 
sao cho chu đáo, không sơ xuất điều gì. Việc 
này không dễ chút nào nếu tính rằng, nhiều 
người dân chưa tôn trọng trật tự đường phố 
và giao thông, kể cả vệ sinh công cộng, có 
khi tiểu tiện tùy tiện. 

- Thưa ông, ngoài yêu cầu gần dân, lễ tân 
ngoại giao còn những yêu cầu nào khác? 

Một yêu cầu nữa của công tác lễ tân là 
“giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”. Điều này 
thường được thể hiện trong 4 việc: ăn, mặc, 
giải trí và quà tặng. Theo yêu cầu đó, khi thết 
khách nhất thiết cố đãi bằng một vài món ăn 
dân tộc để quảng bá văn hóa ẩm thực của 
dân tộc mình song cũng không nên quá lạm 
dụng vì cần tính đến cả khẩu vị của khách. 
Tôi nhớ có lần chiêu đãi ông Đại sứ Xô-ma-
li ở Mát-xcơ-va nhân dịp hai nước thiết lập 
quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán ta cũng thết 
món “đầu vị” là nem Sài Gòn nhưng thấy 
ông ta cứ ngồi, không chịu ăn. Hóa ra ông 
theo đạo Hồi nên không thể ăn nem nhân thịt 
lợn được! Phát hiện ra điều đó, ta phải thết 
ông ta trứng rán vậy. 

Để tránh mọi trục trặc, tốt nhất là chủ 
động hỏi trước xem khách kiêng món gì để 
tránh. Một quy luật bất biến là nhất thiết 
không được thết những món quá “độc” như 
món “mộc tồn” chẳng hạn. Trên thế giới 
có lẽ chỉ có dân ta, dân Triều Tiên (cả Bắc 
lẫn Nam) và một bộ phận dân Quảng Đông 
Trung Quốc là khoái món này. Có người 
“tinh nghịch” ngầm thết khách ăn món thịt 
chó để “thử”; khi cảm nhận thấy mùi vị lạ, 
nhất là khi lộ tẩy thì người ta nôn ọe, oán 
thoán thì thật tệ hại! 

Một yêu cầu thết khách nữa là chủ phải 
nắm được đặc điểm của món ăn đãi khách 
để có thể giới thiệu được thì mới có tác dụng 
quảng bá. Ở Trung Quốc món nào cũng có 
“lai lịch” rất lý thú, nhờ vậy chủ có đề tài 
để giới thiệu và làm đầu câu chuyện. Ví dụ 
món cơm rang Triều Châu xuất phát từ câu 
chuyện Vua Càn Long vi hành xuống Quảng 

Lễ tân ngoại giao
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Đông; chiều muộn đói bụng vào một quán 
bên đường nhưng chủ quán cho biết hết cả 
thức ăn rồi; nhà Vua bèn yêu cầu vét hết mọi 
thứ còn lại rang lên ăn. Chủ quán đã chiều 
theo khách, vét hết cơm nguội và ít thức ăn 
còn lại rang lên và nhà Vua ăn thấy rất ngon 
miệng, đặt tên là cơm rang Triều Châu! Tiếc 
rằng ở ta hình như không có truyền thống 
này. Các nước còn có quốc tửu, thế nhưng ta 
lại chưa có, cho dù “quốc lủi” rất ngon, hoàn 
toàn có thể biến thành quốc tửu, còn rượu 
vang là đặc sản của phương Tây nên có lẽ 
chẳng dùng vang Đà Lạt làm quốc tửu được. 
Đó là chuyện thết khách, trong ngoại giao 
còn chuyện mình nên ăn uống thế nào nữa. 

Ở ta có câu: “ăn trông nồi, ngồi trông 
hướng”, câu này hoàn toàn có thể trở thành 
phương châm của ngoại giao. Ở trong rừng 
ra, từ đồng ruộng lên, mình có biết cách ăn, 
cách uống lịch lãm theo kiểu ngoại giao, 
dùng dao dĩa ra sao đâu? Vậy lúc đầu chưa 
quen, tốt nhất là đừng áp dụng phương châm 
“ăn đi trước” mà hãy áp dụng câu châm ngôn 
trên: để ý xem người ta ăn, người ta uống thế 
nào rồi bắt chước làm theo thì khỏi bị hố. 
Đây cũng là điều Bác Hồ dạy cán bộ ngoại 
giao khi Bác đến thăm Bộ. 

Cá nhân tôi có 2 chuyện nhớ đời về 
phương diện này. Năm 1951 chúng tôi được 
đưa sang Trung Quốc học. Vừa ở trong rừng 
Việt Bắc sang Nam Ninh, tối hôm đó được 
đưa vào một hiệu Cao Lâu đèn nê-ông sáng 
lòa, bàn trải khăn trắng phau. Người ta bầy 
lên bàn la liệt thức ăn, trong đó có món đậu 
phụ nhự (có khi ta gọi là chao) vốn là một 
đặc sản của Quảng Tây. Tôi gắp cả miếng 
cho vào miệng thì cay ơi là cay, như ngậm 
hòn than nóng vào miệng nhưng nuốt không 
trôi, nhả ra không đặng nên đành chiêu một 
ngụm nước rồi nuốt chửng. 

Còn một lần khác, nhân Hội nghị quốc tế 
81 Đảng Cộng sản và công nhân ở Mát-xcơ-
va năm 1961 tôi được huy động vào phục vụ 
Đoàn Đảng ta do Bác Hồ dẫn đầu. Mỗi bữa 

ăn bạn bầy trên bàn đủ sơn hào hải vị và tôi 
cứ hồn nhiên gắp ăn. Thấy vậy Bác Hồ nhắc: 
cháu ăn món nào thì ăn hết đĩa đó đi chứ mỗi 
đĩa gắp một chút thừa ra ai ăn? Từ đó trở đi 
tôi cứ nhắm món mình ưa thích giã cho hết 
rồi “chuyển làn” sang món khác. 

Trong ngoại giao uống cũng phải rất 
chừng mực, không thể “dzô,dzô” hay “100%” 
được vì sẽ mất tư thế, thậm chí có thể để xẩy 
ra sơ xuất ngoại giao. Hồi mới ra làm việc tại 
Đại sứ quán nước ta ở Mát-xcơ-va, một lần 
Đại sứ quán Mông Cổ tổ chức liên hoan giữa 
4 Đại sứ quán Xã hội chủ nghĩa ở châu Á là 
Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên và Mông 
Cổ. Một anh cán bộ Đại sứ quán ta ngà ngà 
say rồi ngủ gà ngủ gật, tay cầm cốc rượu cứ 
thế rót vào... đùi bà Mông Cổ ngồi bên cạnh! 
Giữ ý, bà ta cứ ngồi yên cho tới khi chén rượu 
cạn mới nhẹ nhàng đứng lên ra ngoài. Bà ấy 
ứng xử đúng là ngoại giao. 

Về mặc thì cho tới nay ta cũng chưa định 
hình được quốc phục trong khi tất cả các nước 
trong ASEAN và nhiều nước khác đã có. Hồi 
anh Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) làm Thủ tướng 
cũng đã nêu vấn đề này, thậm chí đã cho thiết 
kế và trưng bầy nội bộ song không thành vì 
lắm ý kiến quá. Có thời Bộ Ngoại giao đã 
phải sáng chế ra “quốc phục” cho các Đại sứ 
ta trình quốc thư: đó là chiếc áo hao hao như 
áo Tôn Trung Sơn của Trung Quốc (tức áo 
cổ cao, cài kín) do đó báo chí phương Tây đã 
bình luận rằng, ngay cả ăn mặc ta cũng chịu 
ảnh hưởng của Trung Quốc. Sau ta đã phải 
bỏ kiểu “quốc phục” này. 

(còn nữa)

Hồng Lê (Sưu tầm)
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I. Các bước thực hiện:
1. Nộp hồ sư trực tiếp hoặc gửi qua bưu 

điện đến trụ sở của cơ quan Ủy ban về người 
Việt Nam ở nước ngoài. 

2. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài 
tiếp nhận, xem xét hồ sơ và cấp giấy hẹn (giấy 
biên nhận hồ sơ) trong trường hợp đương sự 
đến nhận trực tiếp.

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

- Thời gian nhận nộp hồ sơ và nhận kết quả 
tại Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài:

+ Buổi sáng: 8h00 đến 11h00
+ Buổi chiều: 13h30 đến 16h00
II. Thành phần hồ sơ:
1. Bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận ưu 

đãi theo mẫu (Thông tư số 2461/2001/TT-
BNG).

2. Bản sao có chứng thực của một trong 
những giấy tờ sau đây (kể cả những giấy tờ cấp 
trước năm 1975):

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ 
chiếu hợp lệ do nước ngoài cấp có ghi tên họ 
Việt Nam và nơi sinh tại Việt Nam.

- Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, 
thẻ căn cước, hộ chiếu cũ; sổ đăng ký hộ khẩu 
(hoặc sổ gia đình).

- Giấy xác nhận người gốc Việt Nam do Cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hoặc Ủy 
ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã cấp 
trước đây.

- Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống 
Việt Nam do Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước sở tại hoặc Ủy ban về người Việt Nam ở 
nước ngoài cấp.

- Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam.
- Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.
3. Giấy tờ chứng minh là đối tượng được 

hưởng ưu đãi.
Bản sao có chứng thực một trong các giấy 

tờ sau đây: giấy chứng nhận huân chương, huy 
chương, bằng khen; giấy chứng nhận đương 
sự hoặc gia đình có công với cách mạng; giấy 
phép đầu tư; giấy xác nhận vốn góp; giấy mời 
của Bộ, ngành, tỉnh, thành phố chủ quản; quyết 
định hoặc văn bản có giá trị tương đương về 
việc phê duyệt đề án xây dựng các công trình 
phúc lợi xã hội; giấy xác nhận về các hoạt động 
từ thiện, nhân đạo phục vụ dân sinh.

4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
III. Thời hạn giải quyết:
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
IV. Lệ phí:
Không.

T/h: Ngọc Vân

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI 
VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN VỀ 

NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 5/2014

I. Đoàn vào:
1. Từ ngày 08/4 - 02/5: Đoàn Phật giáo Ấn 

Độ do Pháp vương Jigme Pema Wangchen 
làm trưởng đoàn thăm và hành lễ tại một số 
chùa trong tỉnh.

2. Từ 11/5-01/6/2014: Đoàn do Viện Sinh 

thái và Tài nguyên Sinh vật bố trí vào làm 
việc tại tỉnh. Thành phần đoàn gồm có: Tiến 
sỹ Karl Markus Franzen, quốc tịch: Thụy 
Điển - Trung tâm Nghiên cứu Môi trường 
UFZ, Halle, Cộng hòa Liên bang Đức; sinh 
viên Farkas Viktor Matyas, quốc tịch: Hung-

Tìm hiểu Công tác lãnh sự
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ga-ri - Đại học Tổng hợp Christian Albrechts, 
Kiel, CHLB Đức. Mục đích chuyến thăm: 
nghiên cứu đa dạng côn trùng khu vực các 
ruộng lúa dự án nghiên cứu.

3. Ngày 13/5: Đoàn gồm 04 khách quốc 
tịch Hàn Quốc của Tổ chức Tư vấn Hàn Quốc 
gồm Bệnh viện Trường Đại học Yonsei, Cơ 
quan Xúc tiến Y tế điện tử Hàn Quốc và 
Công ty Tư vấn Shipley (Hàn Quốc) do Cục 
Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán 
Hàn Quốc giới thiệu vào làm việc tại Trạm 
y tế xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc nhằm tìm 
hiểu chung về cơ sở y tế địa phương, khảo 
sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 
và nhu cầu nâng cấp, khảo sát hệ thống gửi 
thống kê/báo cáo số liệu đến các cơ quan cấp 
trên, khảo sát tính khả thi việc tham gia Dự 
án xây dựng thí điểm Cơ sở y tế thông minh.

4. Ngày 14/5: Đoàn gồm 07 khách của 
Trung tâm nghiên cứu cây trồng bán khô 
hạn quốc tế (ICRISAT) và Viện nghiên 
cứu cây có dầu (OCRI) thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học Nông nghiệp Vũ Hán, Trung 
Quốc vào làm việc tại tỉnh để khảo sát vùng 
sản xuất lạc.

5.  Ngày 16/5: Trường Đại học Cheongju 
(Hàn Quốc) do ông Kim Yoon Bae - Hiệu 
trưởng, làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc 
với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh 
Phúc. Hai đoàn đã tiến hành ký Bản ghi nhớ 
về hợp tác giáo dục - đào tạo giữa 02 trường.

6. Từ 19-20/5: Bà Vanessa Tan Fang, 
quốc tịch:  Singapore, Bác sỹ Khoa Điều 
trị tích cực, Bệnh viện Changi, Singapore 
vào làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 
tham gia lớp tập huấn “Chuẩn hóa và cập 
nhật những kiến thức cơ bản về thông khí 
nhân tạo”. 

7. Ngày 20/5: Đoàn cán bộ của Tổ 
chức KFHI (Hàn Quốc) vào làm việc tại 
Trung tâm dạy nghề Việt - Hàn để tham 
dự Chương trình phát triển trẻ em (CDP) 
và thăm nhà 01 học sinh tại xã Hợp Thịnh, 

huyện Tam Dương. 
8. Ngày 20/5: 02 chuyên gia Nhật Bản 

vào làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ 
về khảo sát, lựa chọn công nghệ xử lý ô 
nhiễm môi trường.

9. Từ  ngày 25-29/5: Ông Ryan Zaldy 
Abrera, quốc tịch: Phi-líp-pin, cán bộ 
Chương trình, Trung tâm Phòng ngừa thảm 
họa châu Á vào làm việc tại tỉnh nhằm hỗ trợ 
kỹ thuật cho Hội Chữ thập đỏ tổ chức khóa 
đào tạo tập huấn viên, hướng dẫn viên về 
“Cộng đồng ứng phó với thảm họa”.

10. Ngày 31/5: 02 khách Hàn Quốc do Tổ 
chức World Together (Hàn Quốc) bố trí vào 
làm việc tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch 
với mục đích thăm hỏi, dạy tiếng Anh và tổ 
chức các trò chơi cho trẻ em tại Trung tâm.

II. Đoàn ra:
Trong tháng 5/2014, có 18 lượt cán bộ, 

công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, 
trong đó có 3 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 
12 lượt sử dụng tài trợ của nước ngoài và của 
các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh; 03 lượt sử 
dụng kinh phí của đơn vị cử đi. Trong số các 
đoàn ra của tháng 5/2014, có 01 Lãnh đạo 
tỉnh đi công tác nước ngoài (Bà Dương Thị 
Tuyến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác 
tại CHLB Đức để thăm quan và khảo sát dây 
chuyền công nghệ sản xuất trang thiết bị y tế); 
01 giáo viên của trường THPT Tam Dương 
đi làm chuyên gia giáo dục tại Mô-dăm-bích; 
01 giáo viên và 03 học sinh của trường THPT 
Xuân Hòa đi dự Hội thi khoa học-kỹ thuật 
quốc tế (Intel ISEF 2014) tại California, Hoa 
Kỳ; 04 giáo viên của trường Cao đẳng nghề 
Việt-Đức đi đào tạo nâng cao kỹ năng nghề 
tại Australia; 01 huấn luyện viên và 02 vận 
động viên tham dự Giải Pencak Silat quốc tế 
năm 2014 tại Vương quốc Bỉ; 01 vận động 
viên đi tham gia Giải Quần vợt đồng đội U14 
châu Á tại Ấn Độ.

Tổng hợp: Đông Cường (TP. Lãnh sự)

Nhật ký đối ngoại
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Vợ yêu ơi em có nghe tiếng biển
Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết
Những ngày này trong mỗi người dân Việt
Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi...
  Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi

Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời
Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ

 Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi...
Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi
Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi
Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ
Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi...
       Em có nghe tiếng biển trong lòng người
            Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi

Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi
            Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi...

Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi
Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười
Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới
Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi...
                   Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi
                  Đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người
                  Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển
                   Mong bình yên cho tàu cá ra khơi...
Vợ yêu ơi... anh phải đi trực rồi
Phút chào nhau tiếng biển bỗng mặn môi
Chiều nay nhé hết ca anh lại hẹn
Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời... 

(Sưu tầm)

TIẾNG BIỂN

Trang thơ
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Truyện cười song ngữ Anh - Việt

Stone and  
Stone - Breaker

Đá và người đập vỡ đá A very strict officer was talking to 
some new soldiers whom he had to 
train. He had never seen them before, 
so he began: “My name is Stone, and 
I’m even harder than stone, so do what 
I tell you or there’ll be trouble. Don’t 
try any trick with me, and then we’ll get 
on well together.”

Then he went to each soldier one 
after the other and asked him his name. 
“Speak loudly so that everyone can 
hear you clearly,” he said, and don’t 
forget to call me “Sir”.

Each soldier told him his name, 
until he came to the last one. This 
man remained silent, so Captain Stone 
shouted at him: “When I ask you a 
question, answer it! I’ll ask you again: 
What’s your name, soldier?”

The soldier was very unhappy, but 
at last he replied.

“My name’s Stone-breaker, Sir”, he 
said nervously.

(Sưu tầm)

Một sĩ quan nghiêm khắc nói chuyện 
với một số lính mới mà ông ta phải huấn 
luyện. Ông chưa gặp họ bao giờ. Ông nói:

“Tên tôi là Stone (nghĩa là đá) và tôi 
cứng rắn hơn đá. Cho nên phải làm đúng 
như tôi đã ra lệnh, nếu các anh không 
muốn gặp rắc rối. Đừng tìm cách đánh 
lừa tôi. Như thế chúng ta sẽ thoải mái với 
nhau hơn”.

Rồi ông ta đến chỗ từng người lính hỏi 
tên.

“Nói to lên cho mọi người cũng nghe 
rõ. Và đừng có quên “thưa ngài đấy nhé”.

Từng người lính nói tên của mình và 
rồi đến người cuối cùng, người lính này 
đứng im. Đại úy Stone hét lên:

“Khi tôi hỏi, anh phải trả lời. Tôi hỏi 
lại: tên anh là gì, anh lính kia?”

Người lính tỏ vẻ không vui nhưng 
cuối cùng anh ta cũng lung túng trả lời:

“Tên tôi là Stonebreaker (nghĩa là: 
người đập vỡ đá), thưa ngài.

Thư giãn


