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Khánh thành Nhà máy Powerlogics 
Vina (Hàn Quốc)

Sáng ngày 30/7/2014, Công ty Pow-
erlogics Vina đã tổ chức khánh 
thành nhà máy sản xuất tại khu 

công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên. Tới dự có các đồng chí: Phạm Văn 
Vọng - UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Phùng Quang Hùng - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 
lãnh đạo một số sở, ban, ngành. 

Công ty TNHH Powerlogics Vina là 
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn 
Quốc đến từ tỉnh Chungcheongbuk, Hàn 
Quốc có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh 
Vĩnh Phúc từ nhiều năm nay. Được xây 
dựng trên diện tích 2,3 ha với tổng số vốn 
đăng ký là 16 triệu USD, Powerlogics Vina 
đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp linh 
kiện điện tử cho điện thoại di động, là lĩnh 
vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ được tỉnh 
khuyến khích đầu tư. Sự kiện công ty chính 
thức đi vào hoạt động không chỉ mang lại 
lợi ích cho Công ty Powerlogics Hàn Quốc, 

mà còn là sự cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác 
hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chun-
gcheongbuk, tạo thêm việc làm cho người 
lao động, góp phần tích cực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng 
Quang Hùng nhấn mạnh tất cả các nhà đầu 
tư đến Vĩnh Phúc, trong đó có các nhà đầu 
tư Hàn Quốc đều là “công dân của Vĩnh 
Phúc”. Do vậy, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả nhất. Đồng thời mong muốn, khi 
đi vào hoạt động, Công ty sẽ thực hiện tốt 
các quy định pháp luật về kinh doanh, công 
tác bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống của 
người lao động và tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội; tiếp tục là cầu nối cho các nhà 
đầu tư Hàn Quốc biết đến tiềm năng, lợi thế, 
môi trường đầu tư của tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm 

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí 
Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công ty Powerlogics 

Vina cắt băng khánh thành Nhà máy Powerlogics Vina
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The Inauguration of Powerlogics 
Vina Factory (Korea)

On the morning of 
7/30/2014, Pow-
erlogics Vina 

Company inaugurated the 
new factory in Khai Quang 
Industrial Zone, Vinh Yen 
city. Attending the ceremo-
ny, there were Mr. Pham Van 
Vong - member of Central 
Party Committee, Secretary 
of Vinh Phuc Party Com-
mittee, Provincial Council 
Chairman; Mr. Phung Quang 
Hung - Deputy Secretary of 
Provincial Party Committee, 
Chairman of Provincial Peo-
ple’s Committee, and lead-
ers of some departments and 
agencies.

Powerlogics Vina Co., 
Ltd. is a 100% Korean FDI 
from Chungcheongbuk-
do, Korea which is a sister 
province of Vinh Phuc and 
has established relationship 
and friendly cooperation 
with Vinh Phuc province 
for years. Being built on an 
area of 2.3 hectares with the 
total registered capital of 
US$ 16 million, Powerlogics 
Vina invests on the fields of 
manufacturing, assembling 
electronic components for 
mobile phones - the support-
ive industry encouraged by 
our province’s investment 

policies. The official op-
eration of Powerlogics Vina 
not only brings benefits to 
the Company itself but also 
concretizes the agreement 
of friendship cooperation 
between the two sister prov-
inces; simultaneously creat 
more job opportunities for 
local laborers and positively 
contribut to the socio - eco-
nomic development of the 
province.

Speaking at the ceremo-
ny, Mr. Phung Quang Hung 
emphasized, “Foreign inves-
tors, including Korean ones 
do business in Vinh Phuc 
are our people”. Therefore, 
Vinh Phuc will continue to 

improve the investing en-
vironment and create the 
most favorable conditions 
for enterprises to operate 
their business effectively. 
Simultaneously, the Chair-
man desired that during its 
operation, the Company will 
strictly follow laws on do-
ing business, environmental 
protection; improve the liv-
ing conditions for workers; 
actively participate in social 
activities; and especially 
continue to be the bridge for 
Korean investors to come to 
Vinh Phuc and find out our 
potentials, advantages and 
investing environment.

   By Nguyen Thom

Mr. Pham Van Vong –  Secretary of Vinh Phuc Party Committee and Mr. 
Phung Quang Hung - Chairman of Provincial People’s Committee  visited 

Powerlogics Vina factory
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÙNG QUANG HÙNG TIẾP VÀ 
LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH AKITA  –  NHẬT BẢN

CSáng 28/7/2014, đồng chí Phùng 
Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có 

buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh 
Akita - Nhật Bản do ngài Norihisa Satake - 
Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Cùng dự có 
đồng chí Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh 
đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phùng 
Quang Hùng bày tỏ vui mừng trước chuyến 
thăm và làm việc của Đoàn tại Vĩnh Phúc. 
Đồng chí đã giới thiệu với Đoàn một số nét 
khái quát về vị trí địa lý, về tiềm năng, lợi 
thế và tình hình phát triển KT-XH của tỉnh. 
Đồng thời cho biết, với mục tiêu trở thành 
thành phố trong tương lai, Vĩnh Phúc đang 
đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư cho 
ngành du lịch, dịch vụ, y tế, giáo dục và phát 
triển ngành công nghiệp thân thiện với môi 
trường, công nghiệp hỗ trợ. Đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh đánh giá cao tiềm năng của 
các nhà đầu tư tỉnh Akita nói riêng, các nhà 
đầu tư Nhật Bản nói chung; khẳng định Vĩnh 
Phúc luôn chào đón và sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đến 
đầu tư tại tỉnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn 
2 tỉnh Vĩnh Phúc - Akita sẽ sớm kết nghĩa và 
hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp 
chế tạo, sản xuất nông nghiệp, giáo dục, y tế, 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Norihisa 
Satake cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng 

hậu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc dành cho Đoàn. Ngài Nori-
hisa Satake nhận thấy, tỉnh có rất nhiều tiềm 
năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. 
Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc còn có các chính 
sách ưu đãi riêng đối với các nhà đầu tư nước 
ngoài như cơ chế giúp doanh nghiệp giải 
quyết nhanh chóng thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực đầu tư; cung cấp đất sạch, hỗ trợ 
kinh phí đào tạo nghề cho lao động… Đây là 
những yếu tố sẽ 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, Đoàn công tác của 
tỉnh Akita sẽ có các buổi làm việc với các 
nhà đầu tư, các doanh nghiệp Nhật Bản để 
giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách của 
tỉnh Vĩnh Phúc để các tổ chức, doanh nghiệp 
Nhật Bản biết đến và tìm hiểu cơ hội đầu tư 
tại tỉnh.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng tranh lưu niệm cho 

ngài Norihisa Satake - Tỉnh trưởng tỉnh Akita nhân 
chuyến thăm của Đoàn tại Vĩnh Phúc
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CHAIRMAN PHUNG QUANG HUNG RECEIVED 
AND WORKED WITH THE COMMISSION OF 

AKITA PREFECTURE, JAPAN

On the afternoon 
7/28/2014, Mr. 
Phung Quang 

Hung - Deputy Secretary of 
the Provincial Party Com-
mittee, Chairman of Provin-
cial People’s Committee re-
ceived and worked with the 
delegation of Akita Prefec-
ture led by Mr. Norihisa Sa-
take - the Governor. Attend-
ing the meeting, there were 
also Mrs. Duong Thi Tuyen 
- Member of the Standing 
Committee of the Provin-
cial Party Committee, Vice 
Chairwoman of Provincial 
People’s Committee, and 
leaders of some provincial 
departments, agencies and 
organizations.

At the meeting, Mr. Phung 
Quang Hung expressed his 
pleasure to welcome the 

delegation. He introduced 
some general information 
about geographical location, 
potentials, advantages and 
socio - economic develop-
ment of the province; simul-
taneously he informed that: 
with the goal of becoming a 
city in the future, Vinh Phuc 
is promoting activities to at-
tract investment on tourism, 
services, healthcare, educa-
tion and the development of 
environment-friendly indus-
try - the supportive indus-
tries. The Chairman highly 
appreciated the potentials of 
investors from Japan in gen-
eral and Akita Prefecture in 
particular. He affirmed that 
Vinh Phuc will always wel-
come and create favorable 
conditions for Japanese busi-
nesses to invest in the prov-

ince. He hoped that Vinh 
Phuc and Akita would soon 
become sister provinces and 
cooperate comprehensively 
in the fields of manufactur-
ing, agriculture, education, 
healthcare, and high-quality 
human resources training. 

Speaking at the working 
visit, Mr. Norihisa Satake 
thanked the Party, author-
ity and people of Vinh Phuc 
for the warm reception. Mr. 
Norihisa Satake realized that 
Vinh Phuc has many poten-
tials and advantages for the 
socio - economic develop-
ment. In addition, Vinh Phuc 
has its own incentive poli-
cies for foreign investors, 
such as the mechanism to 
help enterprises quickly re-
solve administrative proce-
dures in investment; provide 
clean land, support expendi-
ture for training employees 
and etc which can create fa-
vorable conditions for Japa-
nese enterprises to come and 
invest. He affirmed that after 
the visit the delegation will 
hold meetings with Japanese 
investors and businesses to 
introduce potentials, advan-
tages and good policies of 
Vinh Phuc province so that 
there will be more Japanese 
businesses coming to Vinh 
Phuc to find opportunities of 
investment.

By Trung Dung

Mr. Phung Quang Hung - Chairman of Provincial People’s Committee 
received and worked with Mr. Norihisa Satake  - the  the Governor of 

Akita Prefecture(Japan)
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Việt Nam tham gia ASEAN: Một quyết định 
đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử

28/7/2014 là ngày tròn 
19 năm Việt Nam gia nhập 
ASEAN. Trong 19 năm qua, 
sự tham gia của Việt Nam đã 
góp phần tích cực thúc đẩy 
tiến trình liên kết khu vực, 
duy trì hòa bình ổn định và 
đưa ASEAN trở thành một tổ 
chức gắn kết ngày càng chặt 
chẽ hơn, tiến tới một cộng 
đồng chung vào năm 2015. 
Nhân dịp kỷ niệm ngày Việt 
Nam gia nhập ASEAN, Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 
Quang Vinh đã trả lời phỏng 
vấn báo chí. Sau đây là nội 
dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên (PV): Thứ 
trưởng đánh giá như thế nào 
về quyết định gia nhập ASEAN 

năm 1995 của Việt Nam?
Thứ trưởng Phạm 

Quang Vinh: Nếu chúng ta 
nhìn lại thời điểm năm 1995, 
tôi cho rằng đây là quyết định 
rất quan trọng có ý nghĩa cả 
ở tầm quốc gia và khu vực. 
Ở tầm quốc gia thì đây là 
quyết định đã tạo cho chúng 
ta gắn kết với khu vực, cùng 
với khu vực xây dựng một 
môi trường hòa bình, ổn định 
và hợp tác, phục vụ cho hai 
nhiệm vụ chiến lược là bảo 
vệ và xây dựng Tổ quốc. Thứ 
hai, quyết định này đã tạo cơ 
hội và tạo đà cho Việt Nam 
hội nhập khu vực, từ hội nhập 
khu vực đến hội nhập quốc 
tế; đồng thời giúp Việt Nam 

tăng cường và nâng cao vị thế 
hình ảnh của mình, mở rộng 
hợp tác với các nước không 
chỉ trong khu vực mà với cả 
các nước đối tác lớn và các 
nước trong cộng đồng quốc 
tế. Còn ở tầm khu vực, vào 
thời điểm đó, khu vực Đông 
Nam Á còn rất nghi kỵ, thậm 
chí căng thẳng và đối đầu với 
nhau thì việc ASEAN kết 
nạp Việt Nam cũng như Việt 
Nam gia nhập ASEAN đã 
tạo cho môi trường khu vực 
gắn kết lại với nhau hướng 
tới một ASEAN gồm 10 
nước Đông Nam Á. Với việc 
Việt Nam tham gia, ASEAN 
có điều kiện hơn để hướng 
tới xây dựng cộng đồng và 
đóng góp vai trò trung tâm 
của mình trong hòa bình, ổn 
định và hợp tác khu vực.

Tôi muốn nói đến câu 
chốt quan trọng của nguyên 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Cầm là, quyết 
định tham gia ASEAN vào 
thời điểm năm 1995 của Việt 
Nam là quyết định đúng đắn, 
có ý nghĩa lịch sử và được cả 
ASEAN và Việt Nam cần.

PV: Xin Thứ trưởng cho 
biết những cái được khi Việt 
Nam gia nhập ASEAN?

Thứ trưởng Phạm 
Quang Vinh: Nếu như 
chúng ta cùng nhìn lại toàn 

Ngày 28/7/1995, tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 28 (AMM-28) tại 
Brunei Darussalam (Bru-nây Đa-rút-xa-lam), Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội này. 
Đây là một dấu mốc lớn đánh dấu quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam cũng như 
tiến trình hợp tác, liên kết của cả khu vực.

Các Trưởng đoàn dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN 
chụp ảnh lưu niệm
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bộ quyết sách của Việt Nam 
tham gia ASEAN và quá 
trình tham gia ASEAN trong 
thời gian vừa qua thì chúng ta 
có thể thấy: Thứ nhất, chúng 
ta có được môi trường hợp 
tác hòa bình, ổn định trong 
bối cảnh Việt Nam đang tiến 
hành đổi mới, khắc phục hậu 
quả của chiến tranh để hướng 
tới hội nhập vào khu vực và 
quốc tế. Thứ hai, giúp cho 
Việt Nam phát triển về kinh 
tế, tranh thủ sự giúp đỡ, đầu 
tư của các nước ở khu vực. 
Thứ ba, giúp nâng cao hình 
ảnh, vị thế của Việt Nam, 
Việt Nam không chỉ mở rộng 
quan hệ song phương với các 
nước trong khu vực, mà còn 
với các nước, các đối tác lớn 
là đối tác của ASEAN.

PV: Thứ trưởng có thể 
nêu những đóng góp nổi bật 
của Việt Nam vào tiến trình 
hội nhập ASEAN?

Thứ trưởng Phạm 
Quang Vinh: Có thể nói 
trong tiến trình hội nhập 
ASEAN, Việt Nam từng 
bước phát huy được vai trò 
chủ động, trách nhiệm và rất 
tích cực trong lĩnh vực này. 
Những đóng góp nổi bật, 
gồm: Thứ nhất là thúc đẩy 
đoàn kết ASEAN, một ASE-
AN muốn vững mạnh phải 
đoàn kết. Thứ hai, chúng ta 
đã góp phần vào những quyết 
sách định hướng cho hoạt 
động tương lai của ASEAN 
cũng như hiện tại của ASE-
AN, trong đó có mục tiêu 
hướng tới cộng đồng. Thứ 
ba là Việt Nam đã cùng các 
nước ASEAN phát huy vai 
trò của ASEAN trong các 
vấn đề liên quan đến hòa 
bình, an ninh khu vực. Nếu 
nhìn vào vấn đề Biển Đông 

trong suốt thời gian qua thì 
đóng góp của Việt Nam rất 
tích cực.

Trong gần hai chục năm 
tham gia ASEAN, Việt Nam 
từng đảm nhận những cương 
vị khác nhau trong việc chủ 
trì điều hành ASEAN. Chúng 
ta có thể thấy, sau khi gia 
nhập ASEAN được ba năm, 
năm 1998 Việt Nam đã chủ 
trì Hội nghị cấp cao ASEAN 
lần thứ 6. Rồi sau đó vào năm 
2000 và năm 2001, Việt Nam 
là Chủ tịch Ủy ban thường 
trực ASEAN. Trong những 
dịp này đều có những tuyên 
bố quan trọng của ASEAN. 
Đáng chú ý nhất là năm 
2010, Việt Nam giữ vai trò 
Chủ tịch ASEAN theo quy 
định của Hiến chương. Việt 
Nam đã có một năm làm tròn 
trách nhiệm Chủ tịch ASE-
AN với những quyết sách lớn 
của ASEAN, bao gồm đưa 
Hiến chương ASEAN và Lộ 
trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN đi vào cuộc sống, 
đưa bộ máy mới của ASEAN 
đi vào hoạt động chính thức, 
phát huy vai trò trung tâm 
của ASEAN, đặc biệt là trong 
vấn đề hòa bình, ổn định hợp 
tác trong khu vực, trong đó 
có vấn đề Biển Đông. Năm 
2010 là năm tạo tiền đề cho 
ASEAN thực sự đi vào Lộ 
trình xây dựng Cộng đồng. 
Hiện tại chúng ta đang đóng 
góp vào việc xây dựng Chiến 
lược của ASEAN cho tầm 
nhìn ASEAN sau năm 2015. 
Sự tham gia của Việt Nam đã 
được các nước ASEAN, các 
nước trong khu vực cũng như 
các nước đối tác của ASEAN 
đánh giá cao.

PV: Thưa Thứ trưởng, 
trước những thách thức đang 

nổi lên trong khu vực trong 
thời gian gần đây thì các 
nước ASEAN cần phải làm 
gì?

Thứ trưởng Phạm 
Quang Vinh: Chúng ta thấy 
rằng ASEAN đi vào xây 
dựng Cộng đồng trong môi 
trường khu vực có nhiều 
chuyển biến và biến động; 
đứng trước cả thách thức an 
ninh truyền thống lẫn phi 
truyền thống; đứng trước cả 
thách thức nội tại cũng như 
do những nhân tố bên ngoài 
tác động vào. Vậy làm sao 
để ASEAN đi vào xây dựng 
Cộng đồng một cách mạnh 
mẽ nhất theo đúng tiêu chí 
và mục tiêu đã đề ra, tạo cơ 
sở cho phát triển sau 2015; 
bảo đảm cho môi trường hòa 
bình, phát huy vai trò trung 
tâm và đồng thời ASEAN 
mở rộng các đối tác? Tôi cho 
rằng có mấy điểm rất quan 
trọng mà ASEAN cần hướng 
tới để đạt được những tiêu 
chí và vượt qua những thách 
thức đó.

Thứ nhất, ASEAN phải 
đoàn kết, đồng lòng để có 
thể có được tiếng nói đối với 
những vấn đề đặt ra ở khu 
vực. Thứ hai là ASEAN phải 
xây dựng được nội lực của 
mình, mà quan trọng nhất 
ở đây là bảo đảm được Lộ 
trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN. ASEAN có mạnh 
thì mới phát huy được vai trò 
của mình, đồng thời phát huy 
được tác dụng đối với từng 
nước thành viên. Thứ ba là 
ASEAN phải phát huy vai 
trò trung tâm trên các vấn đề 
hòa bình an ninh khu vực.

ASEAN đã xây dựng được 

(tiếp theo trang 9...)
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NGOẠI GIAO, 
NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP

Ngày 28/8/1945, 
trong không khí 
hào hùng của Cách 

mạnh tháng Tám thành công, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 
sắc lệnh thành lập Chính phủ 
lâm thời gồm 15 Bộ, trong 
đó có Bộ Ngoại giao do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kiêm Bộ 
trưởng. Từ đó đến nay, ngày 
28/8 hàng năm trở thành 
ngày truyền thống của ngành 
Ngoại giao Việt Nam. Thực 
hiện đường lối đối ngoại của 
Đảng và Bác Hồ, trong suốt 
69 năm qua, ngành Ngoại 
giao đã vượt qua nhiều khó 
khăn thử thách, từng bước 
đi lên, khẳng định vai trò, 
vị thế của một ngành quan 
trọng, đóng góp to lớn vào 
sự nghiệp đấu tranh bảo vệ 
độc lập dân tộc, thống nhất 
đất nước và công cuộc đổi 
mới, xây dựng, phát triển đất 
nước.

Trước xu thế hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng 
và toàn diện, trong những 
năm qua, với vai trò là cơ 

quan đối ngoại của tỉnh, Sở 
Ngoại vụ đã tích cực tham 
mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh triển khai tốt 
công tác quản lý các hoạt 
động đối ngoại trên địa bàn 
tỉnh một cách linh hoạt, 
nhạy bén phù hợp với tình 
hình thực tế của địa phương. 
Công tác đối ngoại của tỉnh 
đã được triển khai toàn diện 
trên các lĩnh vực như chính 
trị, kinh tế, văn hoá, công 
tác người Việt Nam ở nước 
ngoài, xúc tiến viện trợ phi 
chính phủ và thông tin, tuyên 
truyền đối ngoại góp phần 
thúc đẩy quan hệ hợp tác 
hữu nghị, thu hút đầu tư nước 
ngoài phục vụ mục tiêu phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh 
và nâng cao hình ảnh, vị thế 
của tỉnh trên trường quốc tế.

Về hoạt động ngoại giao 
chính trị, quán triệt sâu sắc 
đường lối đối ngoại độc lập, 
tự chủ, hòa bình, hữu nghị 
của Đảng và Nhà nước ta, Sở 
Ngoại vụ đã chủ động tham 
mưu cho tỉnh tìm kiếm, mở 
rộng và thiết lập quan hệ hợp 
tác với địa phương các nước 
trên thế giới; đồng thời tiếp 
tục củng cố và phát triển 
quan hệ toàn diện với các địa 
phương đã có quan hệ hợp 
tác hữu nghị với Vĩnh Phúc. 
Đến nay, tỉnh đã có quan hệ 
hợp tác hữu nghị với 08 tỉnh, 
thành phố ở phía Bắc của 
nước Cộng hòa DCND Lào 
và tỉnh Chungcheongbuk 
- Hàn Quốc. Ngoài ra, Sở 
còn tham mưu cho tỉnh tiếp 

và làm việc với nhiều đoàn 
khách cấp cao; đoàn công 
tác của Đại sứ quán các nước 
tại Việt Nam; các tổ chức 
quốc tế, tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài; các giáo sư, 
tiến sỹ đến từ nhiều trường 
đại học trên thế giới. Thông 
qua các buổi làm việc, tỉnh 
đã giới thiệu, quảng bá về 
tiềm năng, thế mạnh, chính 
sách ưu đãi, môi trường đầu 
tư nhằm tìm kiếm các cơ hội 
hợp tác; đồng thời tiếp cận 
được các chương trình học 
bổng, giao lưu văn hóa - giáo 
dục, sự hỗ trợ cho các chương 
trình, dự án của tỉnh.

Về công tác ngoại giao 
văn hóa, Sở Ngoại vụ đã chủ 
động tham mưu cho UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 5589/KH-UBND ngày 
16/11/2012 về việc triển 
khai Chiến lược Ngoại giao 
văn hóa trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2012-2015. Các hoạt 
động ngoại giao văn hóa 
được đẩy mạnh thông qua 
các chương trình tiếp đón và 
làm việc với các đoàn khách 
quốc tế, qua các chuyến công 
tác của đoàn lãnh đạo, cán bộ 
tỉnh tại nước ngoài. Các nghi 
lễ khánh tiết, trang phục, quà 
tặng cho các đoàn khách, 
các đối tác nước ngoài được 
chuẩn hóa mang những nét 
đặc trưng văn hóa của tỉnh. 
Nhằm tăng cường tình đoàn 
kết hữu nghị, sự hiểu biết 
và thúc đẩy các hoạt động 
giao lưu văn hóa giữa Vĩnh 
Phúc với các nước trên thế 

Đồng chí: Đào Xuân Hiền
Giám đốc Sở Ngoại vụ
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giới, tỉnh đã tiếp đón nhiều 
đoàn nghệ thuật nước ngoài 
đến giao lưu biểu diễn và 
tìm hiểu văn hóa Vĩnh Phúc, 
tiêu biểu như Chương trình 
giao lưu với Ban nhạc The 
Amigos (Hoa Kỳ) tại trường 
Trung cấp Văn hóa - Nghệ 
thuật tỉnh Vĩnh Phúc (tháng 
4/2014); Chương trình biểu 
diễn âm nhạc kết hợp tặng 
quà cho người già, người 
khuyết tật, trẻ em mồ côi 
của Dàn đồng ca nam Pa-
cific Boychoir (Hoa Kỳ) tại 
Trung tâm Bảo trợ xã hội 
tỉnh (7/2014).

Trong công tác ngoại vụ, 
ngoại giao kinh tế luôn được 
chú trọng. Cùng với các cơ 
quan chuyên môn trong tỉnh, 
Sở Ngoại vụ đã tích cực tìm 
kiếm đối tác đầu tư thông qua 
việc tham mưu cho Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh cử các 
đoàn lãnh đạo đi xúc tiến đầu 
tư tại các nền kinh tế phát 
triển; trở thành cầu nối cho 
nhiều tổ chức, doanh nghiệp 
đến tìm hiểu môi trường, 
chính sách đầu tư; phối hợp 
tổ chức và tham gia các hội 
nghị, hội thảo, hội chợ về 
đầu tư, thương mại, du lịch… 
Hiện có 14 quốc gia và vùng 
lãnh thổ đang đầu tư trên địa 
bàn tỉnh với nhiều Tập đoàn 
lớn trên giới như: Toyota, 
Honda, Piaggio, Daewoo 
Bus… Tính đến nay, toàn 
tỉnh có 165 dự án FDI còn 
hiệu lực, với tổng số vốn đầu 
tư đăng ký là trên 3 tỷ USD.

Trong công tác quản lý 
các hoạt động đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh, Sở đã chủ 
động tham mưu cho tỉnh ban 
hành và chỉ đạo các ngành, 
các cấp triển khai, thực hiện 
nghiêm túc các văn bản pháp 
quy trong lĩnh vực quản lý 

các hoạt động đối ngoại trên 
địa bàn tỉnh theo nội dung 
Quyết định số 689-QĐ/TU 
ngày 9/01/2012 của Tỉnh 
ủy, Quyết định số 21/2013/
QĐ-UBND ngày 28/8/2013 
của UBND tỉnh về việc ban 
hành Quy chế quản lý thống 
nhất các hoạt động đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
và Quyết định số 13/2013/
QĐ-UBND ngày 10/6/2013 
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
về việc ban hành Quy định 
Sử dụng và quản lý hộ chiếu 
ngoại giao, hộ chiếu công vụ 
trên địa bàn tỉnh.

Về công tác xúc tiến viện 
trợ phi chính phủ, hiện nay 
trên địa bàn tỉnh có 16 tổ 
chức phi chính phủ và các 
cơ quan, công ty nước ngoài 
với hơn 30 dự án đã và đang 
được triển khai, tổng giá trị 
giải ngân trong 6 tháng đầu 
năm 2014 đạt trên 1,4 triệu 
đô la Mỹ, tăng lên so với 
cùng kỳ năm trước. Trong 
đó, các dự án tập trung chủ 
yếu trong các lĩnh vực: bảo 
vệ môi trường, động vật 
quý hiếm (tổ chức AAF); 
lĩnh vực giáo dục dạy nghề 
(KFHI, Maryknoll, World 
Together); viện trợ nhân đạo, 
xóa đói giảm nghèo (KFHI, 
PAMWF, GIBTK, The Free 
Wheelchair Missi); phát triển 
cộng đồng (MCC, GRET)... 

Bên cạnh những thông tin 
cập nhật thường xuyên trên 
Bản tin Đối ngoại Vĩnh Phúc 
và website www.songv.vinh-
phuc.gov.vn, công tác thông 
tin và tuyên truyền đối ngoại 
còn được triển khai toàn diện 
với nội dung và hình thức 
ngày càng phong phú, đa 
dạng thông qua các ấn phẩm, 
tập san, tờ gấp, đĩa hình bằng 
các thứ tiếng như Việt, Anh, 

Hàn, Nhật; tham gia các hội 
chợ, triển lãm trong và ngoài 
nước; tiếp đón và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các phóng 
viên, đài truyền hình, hãng 
phim nước ngoài đến tác 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Nhận thức được tầm quan 
trọng của công tác người Việt 
Nam ở nước ngoài, Sở đã tích 
cực, chủ động phối hợp với 
các cơ quan liên quan nghiên 
cứu, đề xuất UBND tỉnh chỉ 
đạo thực hiện tốt công tác 
về người Việt Nam ở nước 
ngoài theo chỉ đạo của Trung 
ương; tham mưu cho UBND 
tỉnh về chính sách, chiến 
lược đối với người Việt Nam 
ở nước ngoài nhằm thu hút 
các nguồn lực kinh tế, khoa 
học kỹ thuật phục vụ cho 
mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, tuyên truyền 
vận động người Việt Nam ở 
nước ngoài tham gia hỗ trợ 
phát triển kinh tế địa phương.  

Với những thành tích đạt 
được trong thời gian qua, Sở 
Ngoại vụ đã vinh dự được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen 
năm 2008, 2009, 2010, 2011; 
2012, tặng Cờ Thi đua xuất 
sắc năm 2013; Bộ Ngoại 
giao tặng Bằng khen năm 
2010, 2011, 2013; Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen 
năm 2013.

Để tiếp tục đáp ứng những 
yêu cầu, đòi hỏi của công tác 
đối ngoại trong tình hình mới, 
khi chỉ còn hơn một năm nữa 
Cộng đồng ASEAN sẽ được 
thành lập đưa Việt Nam hội 
nhập quốc tế sâu rộng hơn, 
trong thời gian tới, Sở Ngoại 
vụ sẽ tập trung triển khai, 
thực hiện tốt một số nội dung 
sau, cụ thể:

Thứ nhất, tuyên truyền 
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đến các ngành, các cấp triển 
khai thực hiện và nghiêm túc 
chấp hành các văn bản pháp 
quy trong lĩnh vực quản lý 
các hoạt động đối ngoại trên 
địa bàn tỉnh. 

Thứ hai, tham mưu với 
tỉnh tăng cường mở rộng quan 
hệ hợp tác với địa phương 
các nước trên thế giới, đặc 
biệt chú trọng đến các địa 
phương có quan hệ hợp tác 
hữu nghị truyền thống; đồng 
thời thúc đẩy quan hệ hợp 
tác với các địa phương của 
một số nước như: Nga, Ita-
lia, Nhật Bản,… nhằm thiết 
lập mối quan hệ hợp tác bền 
vững.

Thứ ba, phối hợp với các 
sở, ban, ngành liên quan tổ 
chức và nâng cao hiệu quả 
các hoạt động xúc tiến đầu 
tư nước ngoài, tìm kiếm cơ 
hội hợp tác và đầu tư ở nước 
ngoài.

Thứ tư, chủ trì phối hợp 
với các ngành liên quan triển 
khai, thực hiện có hiệu quả 
Chương trình xúc tiến viện 
trợ phi chính phủ giai đoạn 
2013 - 2015 của tỉnh; tích 
cực, chủ động kêu gọi các tổ 

chức mới đến triển khai dự 
án ở những vùng khó khăn 
trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu 
năm 2014 công tác xúc tiến 
vận động viện trợ phi chính 
phủ của tỉnh đạt trên 4 triệu 
USD.

Thứ năm, tăng cường 
công tác thông tin tuyên 
truyền đối ngoại, nhằm giới 
thiệu quảng bá hình ảnh, văn 
hoá, môi trường đầu tư, cũng 
như những tiềm năng phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh 
đến với bạn bè trong và ngoài 
nước; tổ chức triển khai, thực 
hiện tốt các Kế hoạch tuyên 
truyền về biển, đảo nhằm bảo 
vệ chủ quyền của Việt Nam 
ở biển Đông và Chương trình 
hành động của Chính phủ về 
tuyên truyền, quảng bá ASE-
AN giai đoạn 2013-2015 và 
sau 2015.

Thứ sáu, chú trọng công 
tác xây dựng, đào tạo đội 
ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ 
để đảm bảo các cán bộ đều 
có phẩm chất đạo đức tốt, có 
trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ tốt, giỏi ngoại ngữ.

Thứ bảy, chủ động phối 
hợp với các cơ quan thuộc 

Bộ Ngoại giao và các đơn 
vị có liên quan triển khai có 
hiệu quả chủ trương, đường 
lối đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước trong thời kỳ mới 
theo tinh thần Nghị quyết 
Ban chấp hành trung ương 
Đảng khóa XI.

Để công tác đối ngoại 
của tỉnh tiếp tục gặt hái được 
nhiều thành công hơn nữa, 
trong thời gian tới, Sở Ngoại 
vụ rất mong nhận được sự 
quan tâm chỉ đạo của lãnh 
đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
và sự phối hợp hiệu quả của 
các ngành, địa phương trong 
tỉnh, đặc biệt toàn thể đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức 
của đơn vị cần phải đồng tâm 
hợp lực, đoàn kết hơn nữa, 
phát huy tinh thần chủ động, 
sáng tạo, trách nhiệm với 
công việc, phát huy nội lực 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao góp phần đưa 
ngành Ngoại giao Việt Nam 
nói chung và Ngoại vụ Vĩnh 
Phúc nói riêng ngày càng 
phát triển, xứng đáng với vai 
trò, vị trí là “người mở đường 
tin cậy”.

một hệ thống các diễn đàn có 
liên quan đến hòa bình và 
hợp tác ở khu vực, cho nên 
ASEAN phải cùng với các 
nước đối tác nêu được tiếng 
nói tích cực và chủ động, 
trách nhiệm của mình đối với 
những vấn đề đặt ra. Chẳng 
hạn như trong vấn đề Biển 
Đông thì nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng của hòa bình, ổn 
định, an ninh, an toàn hàng 
hải; nguyên tắc về tuân thủ 
luật pháp quốc tế, Công ước 

của Liên hợp quốc về Luật 
biển 1982, cũng như Tuyên 
bố về ứng xử của các bên 
ở Biển Đông (DOC), đồng 
thời phải ủng hộ các tranh 
chấp bằng biện pháp hòa 
bình, không được đe dọa 
hay sử dụng vũ lực. ASE-
AN phải phát huy vai trò 
rất quan trọng mà ASEAN 
đã làm được trong thời gian 
vừa qua. Đó là chủ động đề 
xuất và xây dựng, chia sẻ 
các chuẩn mực ứng xử khu 
vực để cho tất cả các nước 
không chỉ ở trong khu vực 

mà các nước đối tác tham 
gia hợp tác ở khu vực Đông 
Nam Á cùng tuân thủ những 
nguyên tắc đã được đặt ra và 
dựa trên nguyên tắc của luật 
pháp quốc tế. Nếu đạt được 
điều đó, ASEAN sẽ phát huy 
được vai trò của mình và 
vượt qua được những thách 
thức đang đặt ra.

PV: Trân trọng cảm ơn 
Thứ trưởng!

Hoàng Hoa/TTXVN (theo: 
dangcongsan.vn)

(tiếp theo trang 6...)
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÙNG QUANG HÙNG TIẾP VÀ LÀM VIỆC 
VỚI GIÁM ĐỐC ỦY BAN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

VIỆT NAM CỦA NHẬT BẢN

Tin đối ngoại

Chiều 24/7/2014, 
đồng chí Phùng 
Quang Hùng - Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã tiếp và làm 
việc với ngài Takeshi Kawa-
hara - Giám đốc Ủy ban Hợp 
tác phát triển hạ tầng Việt 
Nam của Nhật Bản về hợp 
tác đầu tư dự án Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và 
các dự án chăm sóc sức khỏe; 
các dịch vụ y tế quốc tế chất 
lượng cao bằng nguồn vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
Cùng dự có lãnh đạo một số 
sở, ban, ngành trong tỉnh.

Dự án Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến sẽ 
được xây dựng tại xã Quất 
Lưu, huyện Bình Xuyên, 
có diện tích 10ha, quy mô 
từ 800 - 1.000 giường bệnh, 
được quy hoạch theo công 
nghệ tập trung và bán phân 
tán phù hợp với dây chuyền 
của một bệnh viện hiện đại, 
đáp ứng nhu cầu lâu dài với 
tổng giá trị xây dựng và đầu 
tư trang thiết bị khoảng 2.500 
tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay 
chưa thực hiện được do chưa 
có nguồn vốn đầu tư.

Tại buổi tiếp, đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh Phùng 
Quang Hùng bày tỏ vui 
mừng được đón tiếp ngài 
Takeshi Kawahara cùng 
các thành viên là các doanh 
nghiệp của Nhật Bản quan 

tâm đầu tư dự án Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và 
các dự án chăm sóc sức khỏe; 
các dịch vụ y tế quốc tế chất 
lượng cao bằng nguồn vốn 
đầu tư trực tiếp của Nhật Bản 
tại Vĩnh Phúc. Đồng chí cho 
biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Vĩnh Phúc là một dự án quan 
trọng của tỉnh, đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt từ 
năm 2012 nhưng chưa có 
vốn để triển khai xây dựng, 
vì vậy rất cần sự đầu tư sớm 
bằng nguồn vốn trực tiếp 
nước ngoài. Nhân dịp này, 
đồng chí mong muốn ngài 
Takeshi Kawahara sẽ quan 
tâm, báo cáo với Chính phủ 
Nhật Bản tạo điều kiện cho 
Vĩnh Phúc sớm được vay 
các nguồn vốn ưu đãi để xây 
dựng Bệnh viện.

Ngài Takeshi Kawahara 
cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, 
nồng hậu của lãnh đạo tỉnh 
dành cho Đoàn. Ngài cam 
kết sẽ đề xuất với Bộ Y tế 
và Chính phủ Nhật Bản cũng 
như kêu gọi các ngân hàng, 
doanh nghiệp có điều kiện 
về vốn sớm đầu tư dự án xây 
dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Vĩnh Phúc với quy mô hiện 
đại và các trang thiết bị chất 
lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn 
quốc tế. Ngài Takeshi Kawa-
hara mong muốn các cơ quan 
chức năng của tỉnh Vĩnh 
Phúc sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi để dự án được triển khai 
theo đúng dự kiến nếu dự án 
được đầu tư.

Tin, ảnh: Ngọc Vân

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh tiếp ngài Takeshi Kawahara - Giám đốc Ủy ban hợp tác phát triển 

hạ tầng Việt Nam của Nhật Bản
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Tin đối ngoại

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÙNG QUANG HÙNG TIẾP VÀ 
LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN KINDERWORLD – SINGAPORE

C hiều ngày 29/7/2014, đoàn công 
tác của Công ty CP Tư vấn & 
Đầu tư Pegasus (thuộc Tập đoàn 

Kinderworld) và công ty Gammon Capital 
(Singapore) do ông Ricky Tan - Chủ tịch 
HĐQT Tập đoàn làm trưởng đoàn đã đến 
thăm và tìm hiểu về địa điểm thực hiện dự 
án Khu Giáo dục ngoại khóa và du lịch sinh 
thái, Khu phức hợp giáo dục Singapore 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, ngành liên quan. 

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Kinderworld 
được thành lập tại Singapore năm 1986, là 
một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu 
Châu Á mang đến cho học sinh chương trình 
học đa dạng, hiệu quả kết hợp giá trị phương 
Đông với phương pháp giáo dục quốc tế hiện 
đại. Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Pegasus, 
thuộc Tập đoàn Kinderworld được thành lập 
vào năm 2011 là pháp nhân trực tiếp đầu tư 
và phát triển các dự án giáo dục của Tập đoàn 
tại Việt Nam. Trong 14 năm qua, Tập đoàn 
Kinderworld đã có 14 dự án giáo dục tại Việt 
Nam, điển hình là các dự án: Trường mẫu giáo 
Quốc tế Kinderworld - KIK, Trường Quốc tế 
Singapore - SIS, Trường cao đẳng Quốc tế 
Pegasus - PIU, Trường Quốc tế Singapore - 
Đà Nẵng, Trường Quốc tế Singapore - Nam 
Sài Gòn… Thay mặt Tập đoàn Kinderworld, 
Ông Ricky Tan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn 
đã đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả, nhanh 
chóng của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các dự án 
của Tập đoàn. Kinderworld mong muốn tỉnh 
sẽ tạo điều kiện giới thiệu địa điểm, cung cấp 
thông tin liên quan đến quy hoạch để nghiên 
cứu, lập phương án đầu tư. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng 
cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Tập đoàn 
Kinderworld trong chuyến công tác xúc tiến 
đầu tư của tỉnh tại Singapore tháng 7/2014 
vừa qua và hoan nghênh Tập đoàn đã tin 
tưởng lựa chọn đầu tư tại Vĩnh Phúc. Sau khi 
giới thiệu với Đoàn về quy hoạch chung đô 
thị Vĩnh Phúc đến năm 2030; quy hoạch sử 
dụng đất khu đô thị Đại học Vĩnh Phúc, đồng 
chí đã giới thiệu 03 địa điểm ở các huyện, thị 
xã: Phúc Yên, Tam Đảo, Bình Xuyên có điều 
kiện thuận lợi để Tập đoàn xem xét, nghiên 
cứu thực hiện dự án.

Sau buổi làm việc, đại diện các Sở: Xây 
dựng, Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch và 
Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh 
đã đưa Tập đoàn đi thăm thực tế 03 vị trí nêu 
trên. Kết thúc chuyến đi thực địa, Ông Ricky 
Tan đã chính thức khẳng định lựa chọn địa 
điểm tại hồ Đồng Câu, thuộc xã Trung Mỹ, 
huyện Bình Xuyên và xã Ngọc Thanh, thị xã 
Phúc Yên để triển khai các dự án.

Tin, ảnh: Nam Dương

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh và ngài Ricky Tan - Chủ tịch 

Tập đoàn Kinderworld tại buổi làm việc
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Tin đối ngoại

NGHIỆP ĐOÀN DỆT MAY XUẤT KHẨU TỈNH OKAYAMA, 
NHẬT BẢN ĐẾN TÌM HIỂU KHẢ NĂNG HỢP TÁC TRONG 

LĨNH VỰC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI VĨNH PHÚC 

Chiều ngày 28/7, 
đồng chí Phùng 
Quang Hùng - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh có buổi 
tiếp và làm việc với Nghiệp 
đoàn dệt may xuất khẩu tỉnh 
Okayama, Nhật Bản do ngài 
Kazuyoshi Konaka - Chủ 
tịch Nghiệp đoàn làm trưởng 
đoàn đến tìm hiểu khả năng 
hợp tác trong lĩnh vực xuất 
khẩu lao động (XKLĐ) sang 
làm việc tại Nhật Bản.

Đại diện cho đoàn doanh 
nghiệp tỉnh Okayama, ngài 
Kazuyoshi Konaka cho biết 
Nghiệp đoàn dệt may xuất 
khẩu tỉnh Okayama là một 
trong những nghiệp đoàn 
hàng đầu trong lĩnh vực dệt 
may của Nhật Bản, phát triển 
vững mạnh với 92 công ty 
thành viên. Trong chuyến 
thăm tỉnh Vĩnh Phúc lần này, 
Nghiệp đoàn mong muốn tìm 
hiểu khả năng hợp tác giữa 
các doanh nghiệp Nhật Bản 
với Vĩnh Phúc trong việc đưa 
lao động địa phương sang 
học nghề và làm việc tại Nhật 
theo hình thức xuất khẩu lao 
động, du học sinh, thực tập 
sinh. Dự kiến sẽ tuyển dụng 
khoảng 20-30 thực tập sinh, 

100 du học sinh và 1000 lao 
động sang học nghề và làm 
việc tại các công ty.

Đồng chí Phùng Quang 
Hùng hoan nghênh chuyến 
thăm và làm việc của Đoàn 
tại Vĩnh Phúc. Đồng thời 
khẳng định một trong những 
chiến lược trọng tâm trong 
phát triển kinh tế-xã hội 
của tỉnh là tập trung vào 
lĩnh vực XKLĐ, trong đó 
chú trọng thị trường Nhật 
Bản. Hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh có 6 doanh nghiệp FDI 
dệt may đang hoạt động với 
hàng nghìn công nhân nên 
việc lựa chọn, tuyển dụng 

lao động có tay nghề sang 
làm việc sẽ không gặp nhiều 
khó khăn. Tại buổi làm việc, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
Tỉnh đoàn và Sở Lao động, 
Thương binh & Xã hội phối 
hợp, giúp đỡ, cung cấp thông 
tin cho đoàn doanh nghiệp 
tỉnh Okayama, sau đó báo 
cáo, đề xuất phương thức hợp 
tác cụ thể giữa hai bên.

Sau buổi làm việc, Đoàn 
doanh nghiệp tỉnh Okayama 
đã đi thăm một số cơ sở đào 
tạo nghề và công ty may trên 
địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh tiếp ngài Kazuyoshi Konaka - Chủ tịch Nghiệp đoàn dệt may xuất 

khẩu tỉnh Okayama, Nhật Bản
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Tin đối ngoại

PHÓ CHỦ TỊCH VŨ CHÍ GIANG TIẾP QUỸ 
JKA GLOBAL TẠI VIỆT NAM VỀ VIỆC LÀM BOT 

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI VĨNH PHÚC

Chiều 17/7/2014, 
UBND tỉnh tổ 
chức hội nghị bàn 

về phương án xây dựng nhà 
máy xử lý rác thải tại Vĩnh 
Phúc theo hình thức BOT 
do Quỹ JKA Global tại Việt 
Nam làm chủ đầu tư. Đồng 
chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh dự và chủ 
trì hội nghị. Cùng dự có đại 
diện một số sở, ban, ngành 
trong tỉnh; lãnh đạo thành 
phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc 
Yên.

Ông James Choi - Đại 
diện Quỹ JKA Global cho 
biết, do rác thải ở Việt Nam 
mang tính đặc thù riêng nên 
cần thiết phải có công nghệ 
xử lý và tái chế phù hợp. Điều 
quan trọng là phải phân loại 
các vật chất có trong hỗn hợp 
rác đặc thù thành từng loại 
riêng biệt để định hướng tái 
chế. Chính vì vậy, công nghệ 
MBT-CD.08 được Quỹ giới 
thiệu như một phương pháp 
ưu việt để phân loại rác triệt 
để. Ưu điểm của công nghệ 
MBT-CD.08 là phân loại 
rác tự động, khép kín; kiểm 
soát định lượng rác theo ý 
muốn; không phát tán bụi và 

mùi, hạn chế công nhân tiếp 
xúc trực tiếp với chất thải 
và đặc biệt là tái chế, tái tạo 
triệt để 100% chất thải rắn 
đầu vào… Dự kiến tổng chi 
phí xây dựng nhà máy, công 
nghệ là 4 triệu USD với công 
suất xử lý rác thải khoảng 
100 tấn/ngày. Ông James 
Choi hy vọng dự án xây dựng 
nhà máy sẽ sớm được UBND 
tỉnh thông qua, góp phần giải 
quyết vấn đề xử lý rác thải và 
ô nhiễm môi trường trên địa 
bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng 
chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đánh giá 
cao công nghệ xử lý rác thải 

mà Quỹ JKA Global đã giới 
thiệu. Đồng chí cũng chỉ ra 
một số vấn đề mà dự án cần 
xem xét như: xử lý khói bụi 
thoát ra môi trường, công tác 
tổ chức, quản lý dự án, vốn 
đầu tư… và đề nghị lãnh đạo 
các sở, ngành liên quan cùng 
nghiên cứu, đề xuất giải pháp 
phù hợp. Đồng chí mong 
muốn nếu dự án được thông 
qua, sẽ góp phần không nhỏ 
đến sự phát triển kinh tế, bảo 
vệ môi trường, phát triển bền 
vững của tỉnh và hướng đến 
một Việt Nam “xanh”.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Vũ Chí Giang - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
chỉ đạo Hội nghị
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TẠI VĨNH PHÚC

Tin đối ngoại
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Chiều ngày 
23/7/2014, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 

(LHPN) tỉnh Luông-nậm-
thà, nước CHDCND Lào do 
đồng chí Khăm pheng-luông 
lư xay - Tỉnh ủy viên, Chủ 
tịch hội LHPN tỉnh Luông-
nậm-thà làm trưởng đoàn 
đến thăm và làm việc với Hội 
LHPN tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp 
và làm việc với đoàn có các 
đồng chí: Hoàng Thị Thúy 
Lan - UV BTV Tỉnh ủy, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban 
Tổ chức Tỉnh ủy;  đồng chí 
Hồ Thị Thủy - TUV, Phó 
trưởng đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh Vĩnh Phúc khóa 
XIII; đồng chí Hoàng Văn 
Toàn - TUV, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ tỉnh; đồng chí 
Nguyễn Thị Thu Chầm - 

TUV, Chủ tịch Hội LHPN 
tỉnh; lãnh đạo Hội hữu nghị 
Việt - Lào, BTV Hội LHPN 
tỉnh và lãnh đạo một số sở, 
ban, ngành trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
đồng chí Hoàng Thị Thúy 
Lan bày tỏ vui mừng trước 
chuyến thăm và làm việc của 
Hội LHPN tỉnh Luông-nậm-
thà tại Vĩnh Phúc. Đồng chí 
hy vọng, thông qua chuyến 
thăm lần này của Hội LHPN 
tỉnh Luông-nậm-thà, quan 
hệ giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc 
và Luông-nậm-thà sẽ được 
nâng lên một tầm cao mới, 
toàn diện trong nhiều lĩnh 
vực, tiếp tục mối quan hệ hợp 
tác gắn bó, phát huy truyền 
thống cũng như tiềm năng, 
lợi thế để góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh.

Sáng ngày 24/7, Hội 
LHPN tỉnh Luông-nậm-thà 
đã có buổi làm việc với Hội 
LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, trao 
đổi một số vấn đề mà hai bên 
quan tâm, bên cạnh đó chia 
sẻ những mô hình hoạt động 
mang lại hiệu quả thiết thực 
trong công tác Hội. Nhân 
dịp này, đồng chí Nguyễn 
Thị Thu Chầm - Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc 
đã trao tặng quà và 01 dàn 
máy vi tính cho Hội LHPN 
tỉnh Luông-nậm-thà, tỉnh 
còn gặp nhiều khó khăn về 
kinh tế của nước CHDCND 
Lào. Sau buổi làm việc, Hội 
LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã 
dẫn đoàn đi thăm quan một 
số danh lam thắng cảnh trên 
địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm 
việc, đồng chí Khăm pheng-
luông lư xay cảm ơn sự đón 
tiếp ân cần và tình cảm mà 
Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 
dành cho Đoàn. Đồng chí hy 
vọng, chuyến thăm và làm 
việc lần này của Đoàn không 
chỉ góp phần nâng cao hiệu 
quả phát triển công tác Hội 
mà còn góp phần thắt chặt 
hơn nữa mối quan hệ đặc biệt 
giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc - 
Luông-nậm-thà nói chung và 
hội LHPN hai tỉnh nói riêng. 

Tin, ảnh: Bích Huệ

Hội LHPN tỉnh Luông-nậm-thà, nước CHDCND Lào đến thăm và 
làm việc tại LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
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SỞ NGOẠI VỤ: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CƠ QUAN, 
CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Sáng ngày 11/7/2014, 
Sở Ngoại vụ đã tổ 
chức Hội nghị sơ 

kết công tác cơ quan, công 
đoàn 6 tháng đầu năm và 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2014. Dự Hội nghị 
có đ/c Đào Xuân Hiền - Bí 
thư Chi bộ, Giám đốc Sở; các 
đồng chí trong Ban Lãnh đạo 
Sở cùng toàn thể các đồng 
chí cán bộ, công chức, viên 
chức trong Sở.

Trong 6 tháng đầu năm, 
Sở đã tích cực tham mưu cho 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển 
khai tốt công tác đối ngoại 
với tinh thần chủ động, sáng 
tạo, phối hợp chặt chẽ trên 
các kênh ngoại giao chính 
trị, kinh tế, văn hóa. Sở đã 
tham mưu cho tỉnh mở rộng 
và làm sâu sắc hơn mối quan 
hệ hợp tác hữu nghị với địa 
phương các nước trên thế 
giới, đồng thời tăng cường 
quan hệ với Đại sứ quán các 
nước tại Việt Nam và nhiều 
tổ chức quốc tế, tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài khác; 
thực hiện tốt công tác tổ chức 
đón tiếp, quản lý đoàn vào và 
đoàn đi công tác nước ngoài; 
hoạt động xúc tiến viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài 
được đẩy mạnh với hơn 30 

dự án của 16 tổ chức PCPNN 
được triển khai thực hiện trên 
địa bàn tỉnh, tổng giá trị giải 
ngân trong 6 tháng đầu năm 
2014 đạt trên 1,4 triệu USD. 
Công tác thông tin đối ngoại, 
ngoại giao văn hóa được triển 
khai với nhiều nội dung, hình 
thức phong phú, đa dạng. 

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

Hội nghị đã thông qua 
dự thảo báo cáo 6 tháng đầu 

năm đồng thời thảo luận với 
nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi 
nhằm khắc phục những hạn 
chế và đề ra phương hướng 
hoạt động 6 tháng cuối năm 
2014. Kết luận Hội nghị, 
đồng chí Đào Xuân Hiền - 
Giám đốc Sở yêu cầu tất cả 
cán bộ, công chức, viên chức, 
lao động trong Sở cần phải 
nêu cao tinh thần học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, tích cực rèn 
luyện sức khỏe và chú trọng 
việc học ngoại ngữ, nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ để đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của công tác đối 
ngoại trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ 
phát biểu kết luận Hội nghị
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HỘI NGHỊ THAM VẤN VỀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ 
RÁC THẢI KHU VỰC NÔNG THÔN 

TỈNH VĨNH PHÚC

Sáng 8/6/2014, Sở 
Ngoại vụ đã có buổi 
tiếp và làm việc với 

tổ chức GRET tại Việt Nam 
do ông Nguyễn Hữu Ninh 
- Trưởng đại diện tổ chức 
GRET tại Việt Nam làm 
trưởng đoàn bàn về vấn đề 
xử lý rác thải khu vực nông 
thôn tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp và 
làm việc với Đoàn có đồng 
chí Khuất Văn Khanh - PGĐ 
Sở Ngoại vụ chủ trì hội nghị. 
Cùng dự, có lãnh đạo một số 
sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại 
diện tổ chức GRET đã báo 
cáo với toàn thể hội nghị kết 
quả khảo sát, đánh giá thực 
trạng hoạt động của các dịch 
vụ môi trường trong việc thu 
gom, quản lý và xử lý rác 
thải khu vực nông thôn tỉnh 
Vĩnh Phúc. Ông Nguyễn 
Hữu Ninh cũng cho biết, qua 
quá trình khảo sát, tổ chức 
GRET đã rút ra được một số 
vấn đề, khó khăn còn tồn tại 
trong việc quản lý rác thải 
khu vực nông thôn như: đất 
quy hoạch dành cho tập kết 
và xử lý rác thải còn ít; xây 
dựng hệ thống bãi rác đã 
được quan tâm đầu tư, tuy 
nhiên quy hoạch kỹ thuật hạ 
tầng tổng thể nhằm tối ưu 
hóa công năng các công trình 
chưa được chú trọng; một số 
HTX vẫn còn bị động trong 

khâu vận chuyển xử lý; chưa 
có các giải pháp về vệ sinh 
ATLĐ, các dụng cụ BHLĐ 
còn thiếu và chưa có chế độ 
phúc lợi xã hội cho nhân viên 
thu gom, đặc biệt hầu hết họ 
là nữ giới… Qua đó, tổ chức 
GRET đã đề xuất với hội 
nghị ý tưởng phát triển dự án: 
“Tăng cường năng lực quản 
lý và xử lý rác thải khu vực 
nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc” 
nhằm cải thiện tình trạng ô 
nhiễm môi trường khu vực 
nông thôn của tỉnh thông 
qua việc tăng cường năng lực 
giám sát và cải thiện công tác 
quản lý rác thải tại các địa 
phương. 

Kết luận hội nghị, đồng 
chí Khuất Văn Khanh - Phó 
Giám đốc Sở Ngoại vụ đánh 
giá cao kết quả khảo sát của 

tổ chức GRET, thông tin 
nhiều chiều, sát với thực tế, 
phục vụ đắc lực cho việc đề 
xuất ý tưởng dự án mới. Tuy 
nhiên, sau khi thảo luận, lấy 
ý kiến của một số đơn vị như: 
Sở Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn, Sở Tài nguyên 
Môi trường, Sở Khoa học & 
Công nghệ… đồng chí mong 
muốn tổ chức GRET cung 
cấp thêm một số thông tin 
tổng quan về tình hình xử lý 
rác thải nông thôn trên địa 
bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị 
sau hội nghị, tổ chức GRET 
sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ 
tổng hợp ý kiến của các sở, 
ngành liên quan hoàn thành 
báo cáo và ý tưởng dự án để 
trình UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Bích Huệ

Đồng chí Khuất Văn Khanh - PGĐ Sở Ngoại vụ phát biểu tại Hội nghị
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DÀN ĐỒNG CA NAM PACIFIC BOYCHOIR ACADEMY (MỸ) 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TẠI VĨNH PHÚC

Sáng 16/7/2014, Dàn đồng ca nam 
Pacific Boychoir Academy (Mỹ) 
từng đoạt giải thưởng danh giá 

Grammy đã có chuyến thăm, tặng quà và 
biểu diễn tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 
Vĩnh Phúc. Tham dự chương trình có các 
đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành 
trong tỉnh cùng các cán bộ và trẻ em mồ côi, 
trẻ khuyết tật, người già cô đơn của Trung 
tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Dàn đồng ca The Pacific Boychoir Acad-
emy (PBA) được thành lập vào năm 1998 với 
6 cậu bé. Đến nay, dàn đồng PBA đã lên tới 
170 thành viên, nằm trong độ tuổi từ 4-18, 
chia làm 7 dàn hợp xướng. Pacific Boychoir 
Academy nổi tiếng với những giọng hát ở 
nhiều thể loại, giàu biểu cảm, kỹ năng thanh 
nhạc điêu luyện. Pacific Boychoir đã dành 
giải Grammy cho Album nhạc cổ điển xuất 
sắc nhất vào năm 2004 và đặc biệt là “cú 
đúp”: Màn trình diễn hợp xướng xuất sắc 
nhất và Album Cổ điển xuất sắc nhất tại Lễ 
trao giải Grammy 2010. 

Sau khi thăm hỏi và tặng quà cho các đối 
tượng là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và người già 
cô đơn tại Trung tâm bảo trợ xã hội, những 
thành viên ở nhiều lứa tuổi của dàn đồng ca 
đã mang lại những màn trình diễn ấn tượng 
qua các bản nhạc cổ điển, Pop như: Ave-Ma-
ria  (Franz Schubert), Laudate Pueri  (Felix 
Mendelssonhn), Glori (From Heiligmesse), 
The man who sold the world (David Bowie), 
Sweet dreams, All you need is love (Love-

Lennon/McCartney)… Đặc biệt, dàn đồng 
ca đã mang lại không khí thực sự nóng ấm 
khi trình diễn các bản dân ca quốc tế và hai 
bài dân ca phổ biến của Việt Nam là Trống 
Cơm và Bắc Kim Thang.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Tất 
Hiếu - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội 
tỉnh Vĩnh Phúc cảm ơn Dàn đồng ca nam Pa-
cific Boychoir của Mỹ đã đến thăm, giao lưu, 
tặng quà và tổ chức chương trình nghệ thuật 
phục vụ cho các đối tượng xã hội tại Trung 
tâm. Đồng chí cũng mong muốn trong thời 
gian tới Trung tâm BTXH Vĩnh Phúc sẽ tiếp 
tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều 
hơn nữa từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị để 
Trung tâm thực hiện có hiệu quả công tác 
chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ 
xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Đào Tuấn

Dàn đồng ca nam Pacific Boychoir Academy (Mỹ) 
đến giao lưu biểu diễn tại TTBTXH tỉnh

TRAO QUÀ CHO CÁC ĐỐI 
TƯỢNG KHÓ KHĂN TẠI TRUNG 
TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH

Sáng 24/7/2014, Trung tâm Bảo 
trợ xã hội phối hợp với Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh 

Phúc tiếp đón gia đình ông Nguyễn Ngọc 
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Hội nhập và phát triển

Thiệm - là Việt kiều Cộng hòa 
Séc cùng vợ và các con đến 
thăm, tặng quà cho các đối 
tượng khó khăn đang được nuôi 
dưỡng tại Trung tâm.

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ 
xã hội tỉnh đang quản lý 118 đối 
tượng, trong đó có 48 người cao 
tuổi cô đơn; 42 trẻ em mồ côi; 
28 người tâm thần và tàn tật. 
Đến thăm trung tâm, gia đình 
ông Thiệm đã trao quà cho các 
đối tượng với tổng số tiền là 
20.000.000 đồng, trong đó, mỗi 
người cao tuổi cô đơn được nhận 
200.000 đồng; trẻ mồ côi, người 
tâm thần và tàn tật được nhận 
150.000 đồng/người.

Thay mặt Trung tâm Bảo 
trợ xã hội, đồng chí Hoàng Tất 
Hiếu - Giám đốc Trung tâm cảm 
ơn gia đình ông Nguyễn Ngọc 
Thiệm đã đến thăm, giao lưu 
và tặng quà cho các đối tượng 
khó khăn đang được nuôi dưỡng 
tại Trung tâm. Đồng chí cũng 
mong muốn trong thời gian tới 
Trung tâm sẽ tiếp tục nhận được 
sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn 
nữa từ các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân, kiều bào để Trung tâm 
thực hiện có hiệu quả công tác 
chăm sóc, nuôi dưỡng các đối 
tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 
tỉnh.

Tin, ảnh: Trung Dũng

TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH CÔNG 
TÁC NGOẠI GIAO VĂN HÓA 
TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 

QUỐC TẾ

Với xu thế toàn cầu 
hóa và hội nhập 
quốc tế sâu rộng 

như hiện nay, ngoại giao văn 
hóa ngày càng được phát triển 
rộng rãi với nhiều hình thức 
phong phú và có vai trò quan 
trọng hơn trong nền ngoại 
giao của mỗi quốc gia bởi sức 
lan tỏa mạnh mẽ, bền bỉ của 
văn hóa có tác dụng to lớn 

trong việc xây dựng lòng tin, góp phần làm sâu sắc và thắt 
chặt hơn các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa các quốc 
gia. 

Ngày 14/02/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 208/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược 
Ngoại giao văn hóa đến năm 2020. Trong đó xác định ngoại 
giao văn hóa là việc triển khai các hoạt động văn hóa do Nhà 
nước làm chủ đạo nhằm đạt được những mục tiêu chính trị, 
kinh tế, văn hóa phù hợp với yêu cầu chung của công tác đối 
ngoại. Nội hàm của ngoại giao văn hóa bao gồm năm hoạt 
động chính là mở đường, khai thông quan hệ với các nước và 
khu vực chưa có nhiều quan hệ với ta; xúc tiến, tăng cường 
và làm sâu sắc hiểu biết với các quốc gia; quảng bá hình 
ảnh đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế; 
vận động để Việt Nam có nhiều di sản được UNESCO công 
nhận; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu bản sắc 
văn hóa dân tộc. Ngoại giao văn hóa đã trở thành một trong 
ba trụ cột không thể thiếu của nền ngoại giao Việt Nam hiện 
đại, bên cạnh ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị. Ba 
trụ cột này gắn bó, tác động lẫn nhau: 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. 

Nhận thức về vai trò ngày càng quan trọng của công tác 
ngoại giao văn hóa, ngày 16/11/2012, UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

Đồng chí: Đỗ Thị Kim Dung
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
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đã ban hành Kế hoạch số 5589/KH-UBND 
nhằm triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015. Sau gần 
hai năm triển khai, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa 
Thể thao Du lịch và các cơ quan liên quan đã 
tích cực tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công 
nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại, đón 
tiếp các đoàn khách nước ngoài đến tham dự 
tiêu biểu như Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Vĩnh 
Phúc, Triển lãm xúc tiến Du lịch và Hội chợ các 
tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013; tổ chức 
các hoạt động chào mừng nhân dịp kỷ niệm năm 
hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế 
giới như: kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 
- 22/12/2012); 50 năm quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012); 40 năm quan 
hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 
- 21/9/2013). Tại các buổi lễ kỷ niệm, gặp mặt, 
các tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ độc đáo, 
giàu bản sắc dân tộc đã để lại ấn tượng tốt đẹp 
trong mắt các đoàn lãnh đạo cấp cao, các doanh 
nghiệp và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, hoạt động 
giao lưu văn hóa, văn nghệ quốc tế cũng được 
đẩy mạnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết 
hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Vĩnh Phúc 
với các nước trên thế giới. Từ đầu năm 2014 đến 
nay, tỉnh đã tiếp đón hai đoàn văn nghệ của Hoa 
Kỳ đến giao lưu biểu diễn, đó là Chương trình 
giao lưu giữa Ban nhạc The Amigos và trường 
Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh; Chương 
trình biểu diễn văn nghệ kết hợp tặng quà cho 
người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi của 
Dàn đồng ca nam Pacific Boychoir tại Trung 
tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Bên cạnh đó, hoạt động ngoại giao văn hóa 
còn được lồng ghép vào các chương trình tiếp 
đón và làm việc với các đoàn khách nước ngoài 
đến thăm và làm việc tại tỉnh, qua các chuyến 
thăm hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại, 
du lịch của đoàn lãnh đạo, cán bộ tỉnh tại các 
nước như Cộng hòa DCND Lào, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Italia,… nhằm giới thiệu quảng bá 
hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc 
sắc của Vĩnh Phúc nói riêng và đất nước, con 
người Việt Nam nói chung. Các nghi lễ khánh 
tiết, trang phục, quà tặng cho các đoàn khách và 
các đối tác, bạn bè quốc tế đã được chuẩn hóa 

mang những nét đặc trưng về văn hóa của tỉnh 
Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền 
phục vụ hoạt động ngoại giao văn hóa luôn 
được chú trọng. Cùng với việc xuất bản nhiều 
ấn phẩm, tập san, tờ gấp, đĩa hình giới thiệu về 
Vĩnh Phúc bằng các thứ tiếng khác nhau như 
Việt, Anh, Nhật, Hàn…, Sở Ngoại vụ đã tích 
cực tham mưu cho tỉnh tạo điều kiện thuận lợi 
cho các phóng viên, đài truyền hình, các hãng 
phim nước ngoài đến Vĩnh Phúc tác nghiệp 
như Đài truyền hình BS Nihon của Nhật Bản 
đến thực hiện phóng sự về văn hóa ẩm thực và 
du lịch Việt Nam tại xã Vân Hội, Tam Dương; 
Đài truyền hình KBS - Hàn Quốc quay phóng 
sự giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, danh lam 
thắng cảnh của tỉnh, phỏng vấn lãnh đạo tỉnh và 
các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc,… 
Đây thực sự là kênh thông tin hiệu quả nhằm 
tuyên truyền, quảng bá đến bạn bè quốc tế hình  
ảnh  một Vĩnh Phúc phát triển năng động, hiếu 
khách, là điểm đến hấp dẫn, tin cậy của các nhà 
đầu tư và du khách bốn phương.

Thêm vào đó, việc đào tạo đội ngũ cán bộ 
làm công tác ngoại giao văn hóa cũng được tỉnh 
Vĩnh Phúc quan tâm. Hàng năm, Sở Ngoại vụ 
tham mưu cho tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao 
tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận 
thức về vai trò, tầm quan trọng, cách thức triển 
khai công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn 
tỉnh cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành, thị.

Những năm gần đây, mặc dù các hoạt động 

 Ban nhạc The Amigos giao lưu biểu diễn
 tại Vĩnh Phúc
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văn hóa đối ngoại đã diễn ra phong phú, sôi nổi 
hơn so với trước nhưng vẫn tồn tại một số khó 
khăn trong việc triển khai công tác ngoại giao 
văn hóa do nhận thức chung về tầm quan trọng 
của ngoại giao văn hóa của các tầng lớp trong 
xã hội chưa thực sự được nâng cao; biên chế 
còn thiếu cán bộ chuyên trách lĩnh vực ngoại 
giao văn hóa; kinh phí hoạt động còn hạn hẹp; 
sự phối hợp giữa các ngành và cơ quan tham gia 
vào hoạt động ngoại giao văn hóa chưa thực sự 
chặt chẽ.

 Ngoại giao văn hóa là hoạt động và nhiệm 
vụ chung của các tổ chức Đảng, các cơ quan 
nhà nước, các doanh nghiệp, các địa phương, 
mọi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước 
ngoài dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. 
Nói cách khác ngoại giao văn hóa là sứ mệnh 
chung của toàn dân tộc. Muốn thực hiện thành 
công nhiệm vụ quan trọng này, trong thời gian 
tới, chúng ta cần phải chú trọng tăng cường 
nhận thức, tư tưởng cho toàn xã hội về vai trò to 

lớn của ngoại giao văn hóa trong thời đại toàn 
cầu hóa, nhất là trước thềm hình thành cộng 
đồng ASEAN năm 2015 đưa Việt Nam hội 
nhập quốc tế sâu rộng hơn; xây dựng và hoàn 
thiện cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa; 
đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực cho công tác ngoại giao văn hóa; gắn 
kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với công 
tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trước xu thế hội nhập quốc tế đa phương 
theo cả bề rộng và chiều sâu, việc triển khai 
chính sách ngoại giao văn hóa đang trở thành 
một tất yếu đối với tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và 
cả nước nói chung nhằm thực hiện nhiệm vụ 
quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh Việt Nam 
và Vĩnh Phúc đến với bạn bè thế giới, đồng thời 
phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với ngoại giao 
chính trị, ngoại giao kinh tế để thực hiện thắng 
lợi mục tiêu đối ngoại chung, nâng cao vị thế 
của Vĩnh Phúc trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người 
là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy 
sinh vì sự nghiệp giải phóng dân 

tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 
Người đã đi xa nhưng tư tưởng và những lời 
dạy của Người về công tác đối ngoại vẫn luôn 
là kim chỉ nam dẫn đường cho cách mạng 
Việt Nam nói chung, cho sự nghiệp đối ngoại 
của Việt Nam nói riêng và trong việc nâng 
cao khả năng xử lý các vấn đề ngoại giao của 
đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trong mỗi 
bước tiến của dân tộc, những người chiến sĩ 
trên mặt trận đối ngoại lại tìm được những 
triết lý và chỉ dẫn quý báu từ tư tưởng Hồ 
Chí Minh để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đối 
ngoại được Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong toàn bộ nội dung phong phú của tư 
tưởng Hồ Chí Minh thì tư tưởng về ngoại giao 
chiếm một vị trí khá quan trọng. Độc lập tự 
chủ, tự lực, tự cường gắn với đoàn kết và mở 
rộng hợp tác quốc tế là nội dung cốt lõi trong 

tư tưởng của Người. Hồ Chí Minh luôn xác 
định cách mạng Việt Nam có mối liên hệ mật 
thiết với các trào lưu và lực lượng tiến bộ của 
thế giới, việc tăng cường các mối liên hệ và 
hợp tác quốc tế là một trong những điều giúp 
Việt Nam kháng chiến thắng lợi, kiến quốc 
thành công và đóng góp vào thực hiện các 
mục tiêu chung của nhân dân tiến bộ thế giới. 
Bác sớm nêu ra ý tưởng hợp tác cùng có lợi 
với tất cả các nước với tinh thần quốc tế trong 
sáng “bốn phương vô sản đều là anh em”.

Trong hoạt động ngoại giao, Hồ Chủ tịch 
căn dặn: “Người ta cương thì mình phải nhu, 
phải khôn khéo lấy nhu thắng cương thì mới 
là biết mình biết người”. Do đó “dĩ bất biến 
ứng vạn biến” là một phương pháp ngoại giao 
rất đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người 
chỉ rõ: “Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, 
nhưng sách lược của ta thì linh hoạt”. Cái bất 
biến trong hoạt động đối ngoại là chủ quyền 
quốc gia và lợi ích dân tộc. Thực hiện “dĩ bất 

BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG
 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐỐI NGOẠI



21

Hội nhập và phát triển

biến, ứng vạn biến” là nắm vững mục tiêu, 
bản lĩnh vững vàng, quyết đoán khôn khéo, 
mau lẹ và kịp thời để ứng phó thích hợp 
với từng hoàn cảnh, từng tình thế, từng đối 
tượng trong từng trường hợp và vấn đề cụ thể.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức 
chú trọng đến vấn đề đào tạo “con người” 
làm công tác ngoại giao. Trong buổi nói 
chuyện tại Hội nghị Ngoại giao lần 3 (tháng 
1/1964), Bác chỉ ra những phẩm chất mà 
mỗi cán bộ ngoại giao phải có: “Một là, phải 
có quan điểm và lập trường của Đảng làm 
kim chỉ nam. Hai là, phải có tư cách đạo đức 
tốt, không để lợi ích cá nhân lên trên lợi ích 
chung. Ba là, về phương pháp công tác phải 
thận trọng, cảnh giác và giữ bí mật nhà nước. 
Bốn là, phải có tinh thần học hỏi và tự lực cánh 
sinh, tiết kiệm. Năm là, phải học tiếng nước 
ngoài. Công tác ở nước nào cần học tiếng của 
nước đó”. Người thân mật nhắc nhở “ngành 
ngoại giao của ta còn non trẻ, đối với ta cái gì 
cũng mới, cái gì cũng phải học”. Người đặc 
biệt nhấn mạnh “cán bộ ngoại giao từ thấp 
đến cao đều là đại diện cho dân tộc, là hình 
ảnh của đất nước Việt Nam ở nước ngoài”. 
Bởi vậy người cán bộ ngoại giao, trước tiên 
cần rèn luyện lập trường tư tưởng, nắm vững 
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, 
đồng thời cũng phải nắm vững tình hình mọi 
mặt của nước sở tại, nơi mình công tác “phải 
hiểu cả hai bên mới có thể làm tròn nhiệm vụ”.

Bác luôn giáo dục cán bộ “ít lòng tham 
muốn vật chất”; không vì cảnh nghèo mà 
thay lòng đổi dạ, không vì kẻ thù có sức 
mạnh mà nhu nhược, khuất phục. Bác mong 
muốn: “mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi 
ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân 
lên trên hết, trước hết”. Bác căn dặn mỗi 
cán bộ làm công tác đối ngoại, dù ở vị trí 
nào cũng phải luôn nghĩ mình là đại diện 
cho đất nước, do đó từng hành động, lời 
nói phải làm sao cho đúng mực, phải luôn 
có ý thức giữ gìn thể diện của quốc gia.

Đoàn kết nội bộ cũng là mối quan tâm 
của Bác, do đó Bác thường nói: “đó là vấn 
đề đoàn kết nội bộ. Ra ngoài, muốn công 
tác tốt, trước hết nội bộ phải đoàn kết chặt 
chẽ... Phải thực hiện dân chủ nội bộ, đẩy 
mạnh phê bình và tự phê bình, có tinh thần 
giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Người 

phụ trách cơ quan và người phụ trách 
từng bộ phận phải gương mẫu mọi mặt về 
công tác, đạo đức, tiết kiệm và đoàn kết”.

Bác Hồ thường căn dặn chúng ta phải biết 
tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết 
kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân 
mình; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, 
nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to; “không xa 
xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”, không 
phô trương hình thức. Bác nói: làm công tác 
ngoại giao, tuy phải có phần hình thức cho coi 
được, song nội dung vẫn là quan trọng hơn. Cái 
đẹp của hình thức là ở chỗ sạch sẽ, gọn gàng, 
giản dị, chứ không phải ở chỗ xa hoa, lãng 
phí. Cần làm sao không tốn kém mà lịch sự.

Tư tưởng của Bác, tấm gương đạo đức 
cách mạng và những lời dạy của Bác đã và 
đang tiếp sức cho những người làm công 
tác đối ngoại phấn đấu để hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xứng 
đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước 
trong quá trình hội nhập và phát triển.

Điều đầu tiên mà tất cả các cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức ngành ngoại giao 
cần phải làm theo lời Bác dạy đó là luôn có ý 
thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cá 
nhân trong sáng, lành mạnh; nói đi đôi với làm; 
hành động có văn hóa; trung thực, gương mẫu 
trong lối sống, sinh hoạt cá nhân; có tinh thần 
đấu tranh, xây dựng và đoàn kết, thống nhất 
trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng chống 
tham nhũng, lãng phí quan liêu. Khắc sâu lời 
dạy của Bác về vấn đề đạo đức cách mạng, 
người cán bộ làm công tác đối ngoại trước hết 
phải có lòng yêu nước nhiệt thành, lập trường 
tư tưởng vững vàng, luôn luôn đặt quyền lợi 
đất nước lên trên. Phải nắm bắt được tình hình 
của nước mình, nhất là các chính sách lớn của 
Đảng và Nhà nước. Nêu cao trách nhiệm, tận 
tụy với công việc được giao, phấn đấu vượt 
qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Trong khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi người cán 
bộ đối ngoại phải thể hiện được những phẩm 
chất cơ bản là nhạy bén, tinh tế, chủ động, linh 
hoạt, bản lĩnh, mềm mỏng và nhất quán. Khi 
đọc các văn bản ngoại giao, phải chú ý để hiểu 
được các ý mới, chi tiết mới, ngụ ý của đối 
phương. Khi trao đổi ý kiến, phải nắm được 
nội dung ý kiến của đối phương, nhanh chóng 
làm sáng tỏ ý hay những điều trình bày còn 
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thiếu, không rõ ràng. Thấm nhuần nguyên tắc 
cơ bản của công tác đối ngoại là: Nắm vững 
lợi ích dân tộc, độc lập, tự chủ, không chịu sức 
ép, tác động của bất cứ ai, cố gắng tìm mẫu số 
chung về lợi ích, thi hành chính sách cân bằng, 
không ngã theo bên này chống lại bên kia.

Phải biết vận dụng phương pháp, phong 
cách và nghệ thuật ngoại giao của Bác trong 
khi làm công tác đối ngoại. Đó là phương 
pháp dự báo và nắm đúng thời cơ, một yếu 
tố quan trọng của Ngoại giao tâm công và 
“dĩ bất biến ứng vạn biến”. Đó là phong 
cách ngoại giao với tư duy độc lập, tự chủ 
và sáng tạo, ứng xử linh hoạt, thể hiện giản 
dị, dễ cảm hóa và thuyết phục, ngắn gọn, 
hàm súc và dễ hiểu. Đó là nghệ thuật vận 
dụng nhuần nhuyễn “năm cái biết” - biết 
mình, biết người, biết thời thế, biết dừng, 
biết biến và nhân nhượng có nguyên tắc.

Người cán bộ đối ngoại cũng đòi hỏi phải 
có tư duy đổi mới, năng động sáng tạo, thường 
xuyên sâu sát công việc; giữ vững nguyên 
tắc, kỷ cương, quy định; giải quyết công 
việc khách quan, công tâm, có lý, có tình. 

Có trình độ diễn đạt chính xác, thuyết phục 
và có duyên. Nhà đối ngoại cũng luôn phải 
là người lịch thiệp, nhã nhặn nhất. Khi làm 
việc nên thận trọng từ lời nói đến cách viết. 
Không ngừng học tập để nâng cao nghiệp 
vụ kỹ năng ngoại giao, đặc biệt là trình độ 
ngoại ngữ để đáp ứng tốt nhu cầu công việc.

Dũng cảm cũng là phẩm chất thực sự cần 
trong nghề đối ngoại. Trên hết, cán bộ đối 
ngoại phải trung thực với đất nước mình, vì 
quyền lợi của đất nước mà luôn nói thật quan 
điểm, nhận xét, kiến giải của mình trước các 
vấn đề quốc tế và trong nước, dù việc nói 
thật đó có thể bất lợi cho bản thân. Bác đã đi 
xa, nhưng những lời dạy ân cần, sâu sắc của 
Người vẫn mãi là kim chỉ nam đối với ngành 
Ngoại giao, các cán bộ làm công tác đối ngoại 
luôn ghi nhớ những phẩm chất cơ bản của 
người làm công tác đối ngoại: “bản lĩnh, linh 
hoạt, chủ động, mềm mỏng và nhất quán”.

Tổng hợp: Đào Tuấn

“MỤC ĐÍCH CỦA CON NGƯỜI SỐNG KHÔNG PHẢI CHỈ 
ĐỂ KIẾM TIỀN”

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp bà Nam Suk Kyung đó là một người phụ nữ Hàn Quốc 
ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn rất xinh đẹp với nụ cười thân thiện luôn nở trên môi. Tiếp 
xúc và tìm hiểu về công việc của bà, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, trái tim nhân hậu 
của bà, người đã có hơn 11 năm gắn bó với công tác từ thiện tại Việt Nam.

Phóng viên (PV): Xin chào bà Nam, xin 
bà cho biết lý do vì sao bà lựa chọn Việt 
Nam, trong đó có Vĩnh Phúc là nơi để thực 
hiện các dự án từ thiện của mình?

Bà Nam Suk Kyung: Sau khi tốt nghiệp 
đại học tại Hàn Quốc, tôi từng làm giảng 
viên. Năm 45 tuổi, nhiều lần tôi suy nghĩ và 
nhận ra rằng mục đích của con người sống 
không phải chỉ để kiếm tiền, nó không mang 
lại nhiều ý nghĩa và niềm hạnh phúc. Khi đó 
tôi muốn tới một đất nước, nơi mà vẫn còn 
nhiều khó khăn để thực hiện hoạt động từ 
thiện. Tôi đã đi du lịch ở rất nhiều nước và tôi có ấn tượng đặc biệt với đất nước Việt Nam. 

Bà Nam Suk Kyung - nguyên đại diện cho tổ chức KFHI 
tặng sách giáo khoa cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc
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Người dân ở đây bình dị và thân thiện, cuộc 
sống sinh hoạt, văn hóa có nhiều nét tương 
đồng với đất nước Hàn Quốc chúng tôi. Do 
vậy, gia đình tôi quyết định đến Việt Nam 
để sinh sống và giúp đỡ những con người có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Lần đầu tiên tôi biết đến Vĩnh Phúc qua 
một người quen là bác sỹ và ông đã nói cho 
tôi biết những vấn đề khó khăn tại tỉnh, về 
cuộc sống ở nông thôn Việt Nam. Khi bắt 
đầu kế hoạch hỗ trợ tôi giống như là gặp vận 
may bởi vì lúc đó mối quan hệ của Việt Nam 
và Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn. Tất cả 
mọi người dân Hàn Quốc đều dành sự quan 
tâm tới Việt Nam và có rất nhiều các tổ chức, 
cá nhân muốn tài trợ và giúp đỡ Việt Nam 
như: tổ chức KOICA, Công ty Eland, Ngân 
hàng Ngoại tệ, Ngân hàng Woori bank và 
đứng đầu là Công ty Ung Jin Hàn Quốc…

PV: Trước đây bà đã từng là Trưởng 
đại diện của tổ chức KFHI tại Việt Nam 
- người bạn thân thiết của nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc, vậy bà có thể giới thiệu vài nét 
về tổ chức KFHI và những đóng góp của 
tổ chức trong những năm qua?

 Bà Nam Suk Kyung: Khi mới sang Việt 
Nam, tôi làm ở tổ chức KFHI (Korea Food 
for the Hungry International). Đây là một tổ 
chức phi chính phủ của Hàn Quốc được thành 
lập với mục đích hỗ trợ nhân đạo, không 
nhằm mục đích lợi nhuận, hoạt động trên 
các lĩnh vực phát triển cộng đồng, đào tạo 
dạy nghề. Năm 2006, chúng tôi Ký kết thỏa 
thuận hợp tác với UBND tỉnh Vĩnh Phúc với 
nội dung hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân trên 
địa bàn tỉnh. Từ đó, chúng tôi bắt đầu giúp đỡ 
các trường tiểu học còn nhiều khó khăn như 
trường tiểu học Hoa Sơn, Xuân Hòa, Quang 
Yên…; xây dựng thư viện, nhà ăn bán trú, 
tặng cặp sách, sách giáo khoa, hỗ trợ lắp đặt 
nước sạch tại nhiều huyện. Chúng tôi mong 
muốn rằng những hoạt động này sẽ phần nào 
giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn cải thiện cuộc sống sinh hoạt, giảm chi 

phí cho gia đình đồng thời có điều kiện học 
tập được tốt hơn.

Với suy nghĩ và mong muốn có một nơi 
đào tạo và dạy nghề cho những thanh thiếu 
niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng 
tôi đã mạnh dạn xây dựng dự án Trung tâm 
dạy nghề Việt - Hàn và xin hỗ trợ từ tổ chức  
KFHI cùng các nhà tài trợ khác để xây dựng 
và thành lập Trung tâm. Tại đây, chúng tôi 
mở các hoạt động huấn luyện nghề (tin học, 
sửa chữa và lắp ráp máy tính, làm bánh,…), 
dạy tiếng Hàn cho thanh niên và sinh viên 
tại tỉnh. Chúng tôi đã triển khai dự án cho 
vay bò sinh sản Cowbank, viện trợ nhân đạo 
khẩn cấp như: viện trợ gạo, quần áo, chăn, 
màn… cho những gia đình nghèo khó. Tôi 
thật sự đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc 
và thân thiết như anh em với những người 
dân tỉnh Vĩnh Phúc. Việc giúp đỡ nhau là rất 
tốt nhưng cùng nhau chia sẻ tấm lòng cũng 
như niềm vui thì quý giá biết bao và tôi sẽ 
không thể nào quên được.

PV: Được biết, hiện nay bà đang làm 
việc cho tổ chức PAMWF do ông Jang Du 
Young là chồng bà làm Trưởng đại diện 
của tổ chức tại Việt Nam, xin bà cho biết 
trong thời gian tới, tổ chức sẽ tập trung 
triển khai các dự án viện trợ nào?

Bà Nam Suk Kyung: Trong hơn 10 năm 

Bà Nam Suk Kyung (đứng ngoài cùng từ trái sang) tại 
buổi ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức PAMWF 
và Sở Ngoại vụ về thực hiện dự án trợ giúp các đối tượng 

bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
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sinh sống ở Việt Nam, nhờ các mối quan hệ 
với các cơ quan, tổ chức xã hội như: Sở Ngoại 
vụ, Hội chất độc màu da cam, Hội người tàn 
tật tỉnh; tôi được biết tới gia đình của những 
người tàn tật và hoàn cảnh khó khăn của họ. 
Tôi thực sự cảm động và thấy đau lòng trước 
những số phận bị khiếm khuyết, họ không 
có niềm hy vọng cũng như không có nụ cười 
và hạnh phúc thực sự, phải phụ thuộc vào 
gia đình, không thể tự lập trong mọi hoàn 
cảnh. Tôi nghĩ: “Tôi đã thấy điều mình cần 
phải làm ngay từ bây giờ”. Trở về Hàn Quốc 
trong kỳ nghỉ phép năm 2013, tôi tranh thủ 
nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp để có thể 
giúp đỡ cho những người tàn tật đó, khi trở 
lại Việt Nam tôi đã bắt đầu công việc mới với 
tổ chức PAMWF.

Được thành lập vào năm 2006 tại Hàn 
Quốc, PAMWF hoạt động với mục tiêu hỗ 
trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết 
tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em 
có cuộc sống tốt hơn, hòa nhập cộng đồng 
với tiêu chí “Chúng tôi cũng có thể làm 
được”. Chính thức vào hoạt động tại Vĩnh 
Phúc tháng 10/2013, chúng tôi đã triển khai 
một số hoạt động như đưa đoàn tình nguyện 
của Daebong - Hội bảo trợ người tàn tật Hàn 
Quốc đến thăm và trao quà tại trường Tiểu 
học Minh Quang II và Hội bảo trợ người tàn 
tật và trẻ mồ côi huyện Tam Dương. Tại đây 
đoàn đã hỗ trợ xây dựng nhà để xe cho học 
sinh trường tiểu học Minh Quang, tặng kính 
lão cho người già, hỗ trợ 11 trẻ em khuyết 
tật và trẻ mồ côi huyện Tam Dương đi thăm 
quan Lăng Bác, vườn Bách Thú; thăm và 
tặng quà: gạo, quạt điện và đồ dùng học tập 
cho 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 

Với mong muốn hỗ trợ người dân nghèo 
và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 
tỉnh, trong 10 năm tới (2014 - 2023), chúng 
tôi dự kiến 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. 

PV: Vậy bà có kiến nghị, đề xuất gì với 
tỉnh Vĩnh Phúc trong việc hỗ trợ Tổ chức 
triển khai các chương trình, dự án?

Bà Nam Suk Kyung: Tôi nghĩ rằng các 
vấn đề nên được quan tâm ở đất nước bạn 
chính là giáo dục, y tế đặc biệt là giúp đỡ các 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 
tàn tật, mồ côi cha hoặc mẹ. Đây cũng chính 
là một trong những động lực để tôi lập kế 
hoạch và giúp đỡ lâu dài tại đất nước các bạn.

Trong thời gian làm việc tại Vĩnh Phúc, 
tổ chức PAMWF đã nhận được sự quan tâm, 
giúp đỡ của Lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, 
ban, ngành và các tổ chức xã hội để triển 
khai, thực hiện tốt các chương trình dự án. 
Đặc biệt tỉnh đã tạo điều kiện cho chúng tôi 
có 02 phòng làm việc tại Trung tâm Bảo trợ 
Xã hội tỉnh.

Tuy nhiên hiện nay, tổ chức chúng tôi 
đang gặp phải một số vấn đề khó khăn về thủ 
tục hành chính, tôi cảm thấy lo lắng và trăn 
trở. Hy vọng rằng mọi vấn đề sẽ sớm được 
giải quyết để tổ chức sớm thực hiện được tất 
cả các dự án giúp đỡ những người khuyết tật, 
người có hoàn cảnh khó khăn.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự 
giúp đỡ của UBND tỉnh, Sở ngoại vụ, Sở Lao 
động, Thương binh & Xã hội, Sở Xây dựng, 
Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc,… 
Tôi yêu tất cả quý vị và chúc quý vị gặp 
nhiều may mắn và hạnh phúc.

Xin cảm ơn bà! Chúc bà có sức khỏe tốt 
và tiếp tục có nhiều dự án chia sẻ, giúp đỡ 
những người có hoàn cảnh khó khăn để cuộc 
sống của họ được trở nên tốt hơn. 

Thực hiện: Nguyễn Thơm
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Việt Nam và Lào 
vốn là hai dân tộc 
có mối quan hệ 

hợp tác, truyền thống, gắn 
bó từ lâu đời và không ngừng 
được vun đắp phát triển trong 
quá trình bảo vệ và xây dựng 
đất nước. Mặc dù là tỉnh 
không có chung đường biên 
giới với các địa phương của 
Lào, song nhận thức rõ mối 
tình Lào - Việt keo sơn gắn 
bó, ngay từ những năm tháng 
chiến tranh cho đến nay, 
Vĩnh Phúc đã không ngừng 
chú trọng đến mối quan hệ 
đặc biệt này và ngày càng 
phát triển toàn diện trên 
nhiều lĩnh vực.

Được sự cho phép của 
hai Đảng, Chính phủ hai 
nước Việt Nam - Lào, tỉnh 
Vĩnh Phúc (tức Vĩnh Phú 
trước đây) đã chính thức có 
quan hệ kết nghĩa với tỉnh 
Luông-nậm-thà vào ngày 
23/11/1979. Từ đó đến nay, 
Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ 
động mở rộng thiết lập quan 
hệ giao lưu, hợp tác, hữu 
nghị với các địa phương của 
Lào và đã chính thức có quan 
hệ đồng chí, anh em cùng 
với 8 địa phương gồm: tỉnh 
Luông-nậm-thà, U-đôm-xay, 
Luông-pha-băng, Phông-
xa-lỳ, Bò-kẹo, Khăm-muộn, 
Hủa-phăn và Thủ đô Viêng-
chăn. Mối quan hệ hợp tác, 
giúp đỡ giữa Vĩnh Phúc với 

các địa phương của Lào được 
diễn ra trên tất cả mọi lĩnh 
vực về kinh tế, văn hóa - 
xã hội, giáo dục đào tạo và 
thường xuyên có những cuộc 
tiếp xúc, trao đổi đoàn, hỗ trợ 
cùng giúp nhau phát triển, 
mang lại hiệu quả thiết thực 
cho cả hai bên.

Tính riêng trong 6 tháng 
đầu năm 2014, Vĩnh Phúc 
và các tỉnh bạn đã tổ chức 
trao đổi nhiều đoàn cán bộ, 
lãnh đạo cấp cao, trong đó 
phải kể đến Đoàn cán bộ cấp 
cao của nước CHDCND Lào 
do đồng chí Phó Thủ tướng 
Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt 
làm trưởng đoàn đã đến thăm 
và làm việc tại Vĩnh Phúc 
trong 2 ngày 08-09/01/2014. 
Đồng thời, Vĩnh Phúc đã cử 
2 đoàn cán bộ của tỉnh sang 

thăm các tỉnh bạn trong đó 
có đoàn Lãnh đạo tỉnh do 
đồng chí Hà Hòa Bình - Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh dẫn đầu, dự lễ khánh 
thành Trung tâm Hội nghị 
tỉnh Luông-nậm-thà và thăm 
một số tỉnh của Lào từ ngày 
22-25/6/2014 và đoàn Lãnh 
đạo Sở Ngoại vụ đi kiểm tra 
tình hình thực hiện dự án xây 
dựng trường PTTH Viêng-
phu-kha sử dụng nguồn vốn 
tài trợ của Chính phủ Việt 
Nam giao tỉnh Vĩnh Phúc 
triển khai tại Luông-nậm-thà 
trong 05 ngày từ 15/5/2014.

Cũng trong 6 tháng đầu 
năm 2014, tỉnh Vĩnh Phúc 
đã đồng ý hỗ trợ thêm 05 
suất học bổng học cao học 
tại Việt Nam cho các cán bộ 
tỉnh Luông-nậm-thà. Ngoài 

VĨNH PHÚC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG 
HỢP TÁC HỮU NGHỊ VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO

Đoàn Lãnh đạo cấp cao nước CHDCND Lào do đồng chí Phó Thủ 
tướng Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt làm trưởng đoàn trong chuyến thăm và 

làm việc tại Vĩnh Phúc tháng 1/2014
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ra, theo Bản ghi nhớ đã ký 
giữa Lãnh đạo hai tỉnh năm 
2013, hiện tỉnh đang triển 
khai các thủ tục cần thiết để 
hỗ trợ một lớp 40 học sinh 
học Cao đẳng và Trung cấp 
tại tỉnh trong năm 2014. Tính 
đến nay, tổng số sinh viên và 
cán bộ của các tỉnh Bắc Lào 
sang học tập tại Việt Nam và 
tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn 
kinh phí tài trợ của tỉnh Vĩnh 
Phúc là 60 người (gồm có 18 
thạc sỹ, 37 đại học và 05 cao 
đẳng). Trong số đó, có 05 
sinh viên đã tốt nghiệp và trở 
về nước.

Cùng với các hoạt động 
hợp tác về giáo dục đào tạo, 
tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã triển 
khai nhiều hoạt động hỗ trợ, 
giúp đỡ các tỉnh Bắc Lào để 
xây dựng cơ sở vật chất như: 

Trường Chính trị, Cung Văn 
hóa hữu nghị, trường Phổ 
thông, trường Mầm non và 
nhiều công trình khác với 
tổng kinh phí hỗ trợ trong 
lĩnh vực này là trên 61 tỷ 
đồng. 

Xuất phát từ tình đồng 
chí chung một chiến hào, 
cùng với nhân dân cả nước, 
Đảng bộ và nhân dân Vĩnh 
Phúc đã không ngừng gắn 
bó, vun đắp tình anh em láng 
giềng đoàn kết với các bạn 
Lào trong xây dựng và phát 
triển đất nước. Bên cạnh các 
hoạt động hợp tác giúp đỡ 
nhau cùng phát triển, hàng 
năm hai bên cũng có nhiều 
hoạt động trao đổi, giao lưu 
văn hóa, gửi thư chúc mừng 
nhân dịp Tết cổ truyền của 
Việt Nam và Tết cổ truyền 

Bun-Pi-Mây của các bạn Lào 
cũng như dịp Kỷ niệm những 
ngày lễ lớn của mỗi dân tộc. 
Thông qua những hoạt động 
đó đã góp phần khẳng định 
mối quan hệ sâu sắc giữa 
Vĩnh Phúc với các tỉnh Bắc 
Lào ngày càng trở nên thắm 
thiết và bền vững. Tiếp tục 
với các chương trình hợp 
tác toàn diện, tin tưởng rằng 
trong thời gian tới Vĩnh Phúc 
và các địa phương của Lào 
sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
xã hội của mỗi bên đồng thời 
góp phần tô thắm mối quan 
hệ truyền thống Việt - Lào 
anh em.

Thực hiện: Thu Hiền

ĐẶC SẮC LỄ HỘI TẮM BÙN BORYEONG, HÀN QUỐC

Ngoài cảnh sắc 
thiên nhiên hùng 
vĩ và quyến rũ, 

Hàn Quốc còn là điểm đến 
của nhiều du khách nhờ 
những lễ hội độc đáo, rực rỡ 
sắc màu. Trong số rất nhiều 
lễ hội ở xứ sở kim chi, lễ 
hội bùn Boryeong có lẽ là lễ 
hội thu hút số lượng lớn du 
khách quốc tế nhiều nhất và 
cũng được coi là lễ hội tắm 
bùn lớn nhất thế giới. 

Lễ hội tắm bùn Boryeong 
là một sự kiện thường niên 
diễn ra vào mùa hè tại bãi 

biển Daecheon, Boryeong, 
một thành phố thuộc tỉnh 

Nhìn ra thế giới
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Chungcheongnam, miền 
trung của Hàn Quốc, nơi có 
đường bờ biển dài nhất trên 
bờ tây của Hàn Quốc. Lễ 
hội này lần đầu tiên được tổ 
chức năm 1998. Năm nay lễ 
hội tắm bùn Boryeong lần 
thứ 17 được diễn ra từ ngày 
18/7/2014 đến 27/7/2014 đã 
thu hút hàng triệu lượt du 
khách từ khắp nơi trên thế 
giới đến thăm. Đây thực sự 
là sự kiện độc đáo được chờ 
đợi nhất trong năm tại xứ sở 
kim chi. 

Hàn Quốc là đất nước 
vốn được biết đến với nhiều 
thương hiệu mỹ phẩm nổi 
tiếng trên toàn thế giới. Từ 
lâu, bùn đã được sử dụng 
nhiều trong ngành công 
nghiệp mỹ phẩm ở nơi đây. 
Tác dụng chính của các 
mỹ phẩm từ bùn là hút và 
loại bỏ chất cặn bã trên da, 
do đó giúp cải thiện làn da 
bằng nhiều khoáng chất có 
trong bùn. Bùn lấy từ các bãi 
biển gần Boryeong không bị 
nhiễm khuẩn bởi nước bẩn 

và có rất nhiều khoáng chất 
làm đẹp da. Mỹ phẩm bùn 
Boryeong có chứa rất nhiều 
khoáng chất, bentonites và 
germaniums, tất cả đều được 
lấy từ bùn tự nhiên. Nhằm 
quảng bá các loại sản phẩm 
này, người ta đã sáng kiến tổ 
chức lễ hội Bùn Boryeong. 
Lễ hội càng ngày càng trở 
nên nổi tiếng đối với người 
dân Hàn Quốc và du khách 
nước ngoài, đặc biệt là với 
người nước ngoài đang sinh 
sống, học tập và làm việc tại 
Hàn Quốc. 

Trong thời gian diễn ra lễ 
hội, rất nhiều điểm thu hút 
du khách được dựng lên ở bãi 
biển Daecheon như: ao tắm 
bùn, cầu trượt bùn, nhà tù 
bùn và thi trượt bùn. Người 
ta còn làm ra bùn màu để tô 
vẽ cơ thể. Một sân khấu lớn 
được dựng lên trên bãi biển 
để biểu diễn ca nhạc, các 
cuộc thi và nhiều trò chơi 
vui nhộn khác. Dọc theo bờ 
biển là các khu chợ, nơi bày 
bán các mỹ phẩm sản xuất 

từ bùn Boryeong. Có nhiều 
cửa hiệu làm đẹp và phục hồi 
sức khỏe cung cấp các dịch 
vụ như matxa, châm cứu và 
các dịch vụ chăm sóc khác 
sử dụng các chế phẩm chất 
lượng từ bùn.

 Trong suốt thời gian 
diễn ra lễ hội, du khách thập 
phương đổ về vùng này để 
tận hưởng những lợi ích của 
bùn Boryeong và vui chơi 
giải trí. Đắm mình trong bùn 
và không khí tuyệt vời của 
lễ hội, du khách sẽ được tận 
hưởng các trò chơi như đấu 
vật trong bùn, trượt bùn và 
tắm trong một bể cực lớn 
đầy bùn nữa. Du khách nào 
muốn tận hưởng cảm giác 
mạnh hơn có thể thử tham 
gia khóa đào tạo về bùn trên 
biển, hoặc thư giãn trong khu 
vực matxa bằng bùn. Ngoài 
ra còn có các sự kiện khác 
như diễu hành trên đường 
phố, đua thuyền buồm, triển 
lãm các sản phẩm từ bùn, 
trưng bày và bán các đặc 
sản địa phương. Khi đã đến 
bãi biển này thì bạn không 
còn lựa chọn nào khác ngoài 
việc trát lên mình đầy bùn. 
Nếu bạn không trát bùn lên 
người, thì bạn sẽ bị nhốt vào 
nhà tù bằng bùn trên bãi 
biển. Lễ hội được khép lại 
bằng những màn pháo hoa kỳ 
thú. Vào buổi tối du khách sẽ 
được thưởng thức những bữa 
tiệc trên bãi biển trong không 
gian sôi động của âm nhạc và 
những màn pháo hoa rực rỡ.

T/h: Đào Tuấn
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BÁC VŨ KHOAN VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN NGOẠI GIAO
CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Nước chủ nhà 
thường tổ chức các 
buổi biểu diễn văn 

nghệ để giới thiệu văn hóa 
nước mình, đồng thời để tỏ 
lòng mến khách đôi khi điểm 
vài tiết mục hát múa dân tộc 
của nước đoàn đến thăm. Vấn 
đề là nội dung, chất lượng và 
liều lượng làm sao cho thích 
hợp. Đương nhiên những tiết 
mục “đinh” phải mang đậm 
bản sắc dân tộc song chẳng 
nên tham trình diễn những 
tiết mục dài lê thê, khó hiểu, 
làm cho khách mỏi mệt mà 
nên xen lẫn những tiết mục 
hiện đại, sôi động. Còn 
những tiết mục cốt để “khoe” 
rằng ta cũng hiểu biết nền 
văn hóa của khách thì cũng 
chẳng nên lạm dụng vì làm 
sao ta có thể trình diễn hay 
hơn nghệ sỹ của họ được? 

Về thời lượng buổi biểu 
diễn thì không nên tham lam, 

quá kéo dài. Sở dĩ đề cập 
chuyện này vì tôi đã từng 
vấp phải những thiên hướng 
như vậy mỗi khi xét duyệt 
các chương trình nghệ thuật. 
Tôi nhớ mãi Cấp cao ASEM-
5: anh em Bộ Văn hóa đã 
chuẩn bị tiết mục các em 
thiếu nhi múa hát trước mặt 
các vị trưởng đoàn ngồi trên 
Đoàn Chủ tịch. Thấy cảnh 
các cháu mồ hôi nhễ nhại, 
son phấn chảy ròng ròng, các 
tiết mục cũng không có gì 
là “đặc sắc dân tộc” cả nên 
tôi đã đề nghị bố trí một dàn 
kéo violon ăn mặc lịch sự, 
biểu diễn một bài nhạc Việt 
Nam, một bài kinh điển của 
Betthoven vừa nhẹ nhàng, 
vừa lịch lãm, vừa thể hiện sự 
giao thoa văn hóa Đông-Tây 
đúng với tinh thần Á-Âu. 

Quà tặng trong ngoại 
giao cũng phải mang sắc 
thái dân tộc, đồng thời phải 
bảo đảm chất lượng cao. Mặt 
khác khi tặng quà cần nắm 
được truyền thống và luật lệ 
của mỗi nước. Một thời ta 
hay tặng đồ sơn mài, nhiều 
khi là hàng chợ; chất lượng 
nghệ thuật rất thấp đã đành, 
chất lượng về mặt kỹ thuật 
vô cùng tồi. Một lần tôi gặp 
Thượng nghị sỹ Mỹ thuộc 
Đảng Cộng hòa M’Caine; khi 
chia tay, ông đề nghị tôi nán 
lại một chút rồi đi vào phòng 
bên lấy ra một bức tranh sơn 
mài Việt Nam đã cong vênh 
rồi nói: các bạn nên chú ý 
chất lượng quà tặng, tôi hiểu 
Việt Nam thì không sao, nếu 

là người khác thì không hay! 
Thật tình tôi ngượng chín cả 
mặt, chỉ còn biết hứa sẽ để ý 
việc này. 

Luật lệ ở một số nước rất 
ngặt nghèo trong việc nhận 
quà biếu của nước ngoài. 
Khi đi tiền trạm cho anh Sáu 
Dân sang thăm Singapore 
để bình thường hóa quan hệ 
vào năm 1991, lễ tân của bạn 
dặn tôi rằng, các ông đừng 
mang theo tặng phẩm vì sau 
khi nhận chúng tôi phải làm 
thủ tục nộp hết cho Bộ Tài 
chính, muốn giữ lại thì phải 
bỏ tiền ra mua nên rất phiền 
toái! Đối với những nước 
như vậy thì cùng lắm chỉ nên 
tặng quyển sách tranh phong 
cảnh hay tranh nghệ thuật 
nước ta là đủ, còn đối với 
những nước phương Đông 
như Trung Quốc, Nhật hay 
Hàn Quốc thì lại nên có quà, 
chủ yếu là những đồ thủ công 
mỹ nghệ đẹp bền, còn đối 
với các nước theo đạo Hồi 
thì chớ tặng tranh vẽ người, 
động vật. 

Nói chung, trong lễ tân 
ngoại giao, để bảo đảm cho 
mọi việc trôi chảy có lẽ cần 
tuân thủ hai phương châm cơ 
bản; một là, phải có kế hoạch 
rất tỉ mỉ và phải kiểm tra kỹ 
lưỡng từng ly từng tí một, 
xểnh ra là “sai một ly đi một 
dặm”, có thể để lại những hệ 
quả khôn lường; hai là, cố dự 
liệu nhiều phương án khác 
nhau, kể cả tình huống xấu 
nhất, bất ngờ nhất để có sẵn 

Nguyên Phó Thủ tướng 
Vũ Khoan

(tiếp theo kỳ trước...)
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phương án xử lý. 
Nếu kể ra những chuyện 

cười ra nước mắt về lễ tân mà 
tôi đã gặp phải trong đời để 
rút ra những phương châm 
ngắn gọn nói trên có lẽ phải 
mất hàng trăm, hàng nghìn 
trang giấy. Để xả hơi, tôi xin 
kể ra đôi ba chuyện. 

Năm 1973 tôi theo Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn 
Duy Trinh qua Moscow sang 
Paris dự lễ ký kết Hiệp định 
về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam. Khi 
ra sân bay Vnukovo, chúng 
tôi ngồi mãi trên máy bay 
nhưng không thấy cất cánh 
mà bên sân bay Orly sẽ có 
rất nhiều quan chức, phóng 
viên, bà con Việt kiều... tập 
hợp để đón đoàn; sang chậm 
có thể gây ra những sự đồn 
đoán bất lợi. Ông Trinh bảo 
tôi xuống máy bay xem có 
chuyện gì trục trặc; khi tôi 
xuống thì các ông lãnh đạo 
Đại sứ quán cứ lảng đi, một 
mực không muốn nói chuyện 
với tôi. Phải gặng hỏi mãi 
mới biết anh cán bộ lãnh sự 
của ĐSQ đi lấy hộ chiếu tại 
ĐSQ Pháp tới nay vẫn chưa 
thấy ra sân bay và không biết 
làm cách nào liên lạc được 
(lúc đó chưa có điện thoại 
di động). Tôi lên máy bay 
báo cáo ông Trinh về ngọn 
nguồn. Lần đầu tiên trong 
đời tôi thấy “giận tím mặt” là 
thế nào! 

Thứ trưởng Ngoại giao 
Liên Xô Firubin trực tiếp gọi 
điện thoại hỏi Đại sứ Pháp thì 
được trả lời rằng, đã cấp visa 
từ sáng sớm rồi; còn ông Phó 
Ban thứ nhất Ban Đối ngoại 

TW Đảng Rakhmanin chỉ thị 
cho công an kiểm tra xem có 
xe ngoại giao nào mang số 84 
là số của ĐSQ Việt Nam bị 
nạn không thì được trả lời là 
không. Ông Rakhmanin phải 
lên máy bay nói chuyện trên 
trời dưới đất với ông Trinh để 
ông ấy đỡ sôi me. Hàng tiếng 
sau mới thấy anh cán bộ lãnh 
sự ĐSQ hớt hải chạy ra đưa 
vội hộ chiếu cho đoàn. Hóa 
ra anh ta đi nhầm sân bay, 
thay vì ra sân bay Vnukovo 
thì anh ta đã ra sân bay quốc 
tế Sheremetievo cách đó hơn 
100 km mà đường mùa đông 
đầy tuyết phải mất hàng 
tiếng đồng hồ mới sửa được 
sự nhầm lẫn tai hại của mình! 

Câu chuyện tầy đình này 
càng cho thấy bao giờ cũng 
phải nắm rất rõ địa chỉ nơi 
mình đến. 

Trong lần đi dự Hội nghị 
quốc tế thông qua Định ước 
để bảo đảm cho Hiệp định 
Paris về chấm dứt chiến tra-
nh, lập lại hòa bình ở Việt 
Nam tôi lại gặp trục trặc với 
ĐSQ ta ở Moscow. Số là lúc 
đó sắp đến Tết ta, ông Trinh 
yêu cầu mang theo 5 cành 
đào để tặng cho 2 Đoàn cũng 
như cơ quan đại diện ngoại 
giao miền Bắc và miền Nam, 
bà con Việt kiều ở Paris. 
Đích thân tôi mang những 
cành đào đó lên máy bay 
ở Hà Nội nhưng đến Paris 
chỉ còn 3 cành! Vậy đi đâu 
mất 2 cành, chẳng nhẽ rơi ra 
ngoài trời à? Tôi bèn đánh 
telex sang Moscow hỏi; quả 
nhiên ĐSQ ở đó đã tự ý lấy 2 
cành cho 2 cơ quan đại diện 
ở Liên Xô mà không hề báo 

cáo Đoàn. 
Lại nữa, sang tới nơi thấy 

mất vali của một đồng chí 
đại tá của ta sẽ từ Paris vào 
Sài Gòn để tham gia Ban liên 
hiệp đình chiến. Hỏi ra mới 
biết ĐSQ ta ở Moscow đã 
lấy nhầm vali của anh ta vì 
nghĩ rằng đó là hành lý của 
một anh cùng tên đi nhờ máy 
bay! Để kịp cho đồng chí đại 
tá rời Paris đành phải mua 
quần áo mới. 

Năm 1991 sau khi Bộ 
trưởng Nguyễn Mạnh Cầm 
và tôi sang thăm Trung Quốc, 
Bộ trưởng Ngoại giao Trung 
Quốc Tiền Kỳ Tham sang 
đáp lễ. Đây là chuyến thăm 
đầu tiên của Ngoại trưởng 
Trung Quốc sang ta. Đương 
nhiên ta rất coi trọng chuyến 
thăm, vả lại quan hệ Việt - 
Trung còn đang trong quá 
trình bình thường hóa trở lại 
sau hơn một chục năm sóng 
gió, do đó ta càng chuẩn bị 
chu đáo. Dè đâu đang hội 
đàm thì điện tắt phụt, Nhà 
khách 12 Ngô Quyền lại 
không chuẩn bị sẵn máy nổ 
nên phải dừng hội đàm mất 
một lúc khá lâu, chúng tôi 
tái cả người, không biết bạn 
có hiểu lầm không? Sau đận 
đó đành phải cách chức anh 
chàng phụ trách Nhà khách. 

Những chuyện như vậy 
thì không sao có thể lường 
trước được; bí quyết chỉ là 
phải hết sức tỉ mỉ, kiểm tra 
đi kiểm tra lại nhiều lần đối 
với mọi việc, dù là nhỏ nhất, 
cố hình dung và dự tính các 
tình huống khác nhau trong 
khả năng có thể; nếu xẩy ra 
những tình huống bất ngờ thì 
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nhanh trí xoay xở mà thôi. 
Đó là những chuyện sơ 

xuất của ta, còn phía bạn 
cũng có khi sơ xuất. Đã từng 
xảy ra trường hợp bạn cử 
quốc ca của chính quyền Sài 
Gòn đón đoàn miền Nam của 
ta chỉ vì ở xa, không có thông 
tin, ta lại chưa có cơ quan đại 
diện tại chỗ, không có đoàn 
tiền trạm sang. 

Những nghi thức lễ tân có 

khi phản ánh thái độ chính trị 
nhưng có khi chỉ là sơ xuất kỹ 
thuật, vô tình hay do thông lệ 
của bạn khác của ta, ta chẳng 
nên quá câu nệ ảnh hưởng 
đến quan hệ ở tầm quốc gia. 
Trên thực tế đã từng xẩy ra sự 
căng thẳng chỉ vì nghi thức lễ 
tân không khớp nhau do mỗi 
nước có luật lệ và tình huống 
khác nhau. 

Có lẽ Bộ Ngoại giao ta 
nên tổ chức cho anh chị em 

trong ngành, nhất là các 
đồng chí đã nghỉ hưu viết lại 
những mẩu chuyện “cười ra 
nước mắt” ấy không chỉ để 
cười vui mà chủ yếu để các 
thế hệ hiện nay và mai sau 
rút kinh nghiệm. 

Cám ơn ông Vũ Khoan 
đã “bật mí” nhiều “bí kíp” 
của công tác lễ tân ngoại 
giao.

Hồng Lê (sưu tầm)

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, 
HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

1. Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy 
tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận 
và sử dụng ở nước ngoài, gồm:

1.1. 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hóa 
lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (có 
thể in từ Cổng thông tin điện tử về Công tác 
lãnh sự - Bộ Ngoại giao: lanhsuvietnam.gov.
vn).

1.2. Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng 
minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá 
trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp 
hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy 
thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc 
giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với 
trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. 
Giấy tờ này không cần phải chứng thực.

1.3. Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng 
nhận lãnh sự.

1.4. 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị 
được chứng nhận lãnh sự.

1.5. 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người 
nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và 
yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

2. Đối với việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy 
tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận 
và sử dụng ở Việt Nam, gồm:

2.1. 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hóa 
lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK.

2.2. Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng 
minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá 
trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp 

hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy 
thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc 
giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với 
trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. 
Giấy tờ này không cần phải chứng thực.

2.3. Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp 
pháp hóa lãnh sự (đã được cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan 
khác được ủy quyền thực hiện chức năng 
lãnh sự của nước ngoài chứng nhận).

2.4. 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị 
được hợp pháp hóa lãnh sự.

2.5. 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị 
được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt 
hoặc tiếng Anh (nếu giấy tờ, tài liệu đó 
không được lập bằng các thứ tiếng này). Bản 
dịch không phải chứng thực. Người nộp hồ 
sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác 
của bản dịch.

2.6. 01 bản chụp bản dịch gấy tờ, tài liệu.
2.7. 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người 

nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và 
yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực 
của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận 
lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu 
cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất 
trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có 
liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu 
này.

T/h: Nguyễn Thạch
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I. Đoàn vào:
Trong tháng 6 & 7 có 45 lượt vào, gồm:
1. Từ ngày 12/6 - 02/7: Đoàn khách gồm 

03 người nước ngoài (02 người quốc tịch 
Bungary và 01 người quốc tịch Thụy Sỹ) đi 
khảo sát tại vườn quốc gia Tam Đảo.

2. Ngày 8/6: Đoàn gồm 02 phóng viên 
hãng truyền hình SBC (quốc tịch Hàn Quốc) 
vào quay phim buổi lễ khánh thành cầu Vĩnh 
Thịnh.

3. Ngày 27/6: Đoàn gồm 02 người nước 
ngoài (01 người quốc tịch Mỹ và 01 người 
quốc tịch Hà Lan) vào làm việc tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh.

4. Ngày 02/7: Đoàn khách gồm 02 người 
(quốc tịch Canada) vào làm việc với Lãnh 
đạo và tổ công tác của Sở NN&PTNT.

5. Ngày 03/7: Đoàn khách gồm 02 người 
quốc tịch Singapore thăm quan Thư viện tỉnh 
và Thư viện huyện Vĩnh Tường.

6. Ngày 03/7: GS.BS Peter Banys (quốc 
tịch Mỹ) cố vấn kỹ thuật cấp cao của Tổ chức 
FHI 360 vào làm việc tại Sở LĐTB&XH.

7. Ngày 10/7: Bà Sadie Jane Maddocks 
(quốc tịch Anh) chuyên gia giảng dạy của 
nhà Xuất bản Trường Đại học Oxford vào 
làm việc với Sở GD&ĐT tại Khách sạn Thái 
Dương.

8. Từ ngày 14/7-18/9: Đoàn khách gồm 
03 người nước ngoài (02 người quốc tịch Đức 
và 01 người quốc tịch Thụy Điển) vào điều 
tra thực địa tại thị xã Phúc Yên.

9. Ngày 16/7: Đoàn gồm 02 người nước 
ngoài (01 người quốc tịch Anh và 01 người 
quốc tịch Thụy Sỹ) vào thăm Trung tâm trợ 
giúp nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (gọi 
tắt là Trung tâm Da cam) .

10. Từ ngày 22-26/7: Đoàn gồm 19 người 
(quốc tịch Nhật Bản) vào thăm Trung tâm trợ 

giúp nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (gọi 
tắt là Trung tâm Da cam).

11. Ngày 22/7: Đoàn gồm 03 người nước 
ngoài (02 người quốc tịch Ấn Độ và 01 
người quốc tịch Mỹ) vào làm việc với Trung 
tâm Khuyến nông - Khuyến ngư của Sở 
NN&PTNT để đánh giá giống lúa lai TH3-5 
tại tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó đi thăm nông dân 
tham gia trình diễn lúa TH3-5 tại huyện Vĩnh 
Tường.

12. Ngày 25/7: Đoàn gồm 05 người nước 
ngoài (04 người quốc tịch Hàn Quốc và 01 
người quốc tịch Singapore) thăm Trung tâm 
Hy vọng Lập Thạch.

II. Đoàn ra
Trong tháng 6&7 có 34 lượt ra, gồm:
Trong tháng 6&7/2014 có 34 lượt cán bộ 

công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, 
trong đó có 18 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 
11 lượt sử dụng  tài trợ của nước ngoài và các 
cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh, 05 lượt kinh phí 
tự túc. 

Trong số các đoàn ra của tháng 6&7 có 03 
Lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài (Ông 
Phùng Quang Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh 
dẫn đầu đi xúc tiến đầu tư du lịch tại Malay-
sia, Singapore, Indonesia; Ông Hà Hòa Bình 
- PCT UBND tỉnh dẫn đầu đi thăm hữu nghị 
và bàn giao dự án xây dựng Trung tâm Hội 
nghị tỉnh Luông-nậm-thà, nước CHDCND 
Lào; Ông Lê Duy Thành - PCT UBND tỉnh 
đi nghiên cứu kinh nghiệm quản lý tài chính 
tại Hungary và CHLB Đức ); 01Huấn luyện 
viên đi tập huấn tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 
vận động viên đi tập huấn tại Sơn Tây, Trung 
Quốc; 01 cán bộ của Thành Đoàn Vĩnh Yên 
tham gia Chương trình giao lưu Thanh niên 
Việt Nam - Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

T/h: Nguyễn Thạch 

Nhật ký đối ngoại tháng 6&7
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Thư giãn

Truyện cười song ngữ Anh - Việt Stone and  
Stone - Breaker Bò ăn cỏ

Họa sĩ : - Bức tranh đó vẽ một 
con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.

Khách : - Có thấy cỏ đâu ?
Họa sĩ : - Con bò ăn hết rồi.
Khách : - Thế còn con bò đâu ?
Họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng con 

bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó 
sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?

Artist : “That, sir, is a cow 
grazing”

Visitor : “Where is the grass ?”
Artist : “The cow has eaten it”
Visitor : “But where is the cow ?”
Artist : “You don’t suppose she’d 

be fool enough to stay there after 
she’d eaten all the grass, do you ?”

ĐẤT NƯỚC TÔI YÊU
Bùi Quang Thùy

Tôi yêu đất nước Triệu voi
Việt - Lào gắn bó đời đời bên nhau

Cùng chung lý tưởng từ lâu
 Quyết giành độc lập mạnh giàu tự do.
 Đã cùng đánh Pháp, Pháp thua
 Đánh Mỹ, Mỹ cút đánh cho ngụy nhào

Trường Sơn vực thẳm non cao
Yêu nhau mấy núi cũng trèo quản chi

Hơn nửa thế kỷ qua đi
Chiến công lừng lẫy tiếp ghi sử vàng

 Non sông xây dựng đàng hoàng
 Xây tình hữu nghị ngày càng thắm tươi
 Trường Sơn bát ngát xanh tươi

Mê Kông dào dạt muôn đời tình ta.
(sưu tầm)


