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Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc xúc tiến đầu tư 
tại Ấn Độ

Từ ngày 04 đến ngày 15 tháng 9 năm 
2014, đoàn công tác của tỉnh tổ chức các 

hoạt động xúc tiến đầu tư tại 3 nước: Cộng hòa 
Ấn Độ, các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất 
và Cộng hòa Nam Phi. Đồng chí Phạm Văn 
Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ấn 
Độ là quốc gia đầu tiên theo lịch trình chuyến 
công tác xúc tiến đầu tư. 

Ngày 04/9/2014, đoàn công tác của tỉnh 
Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với Đại sứ quán 
Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ. Tiếp Đoàn có 
ông Nguyễn Thanh Tân - Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ cùng các 
bộ phận của Đại sứ quán. Tại buổi làm việc, Đại 
sứ Nguyễn Thanh Tân đã chào mừng đoàn công 
tác đến Ấn Độ và thông tin tóm tắt về quan hệ 
Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian qua.

Việt Nam và Ấn Độ có tình hữu nghị truyền 
thống lâu đời. Mối quan hệ đó bắt nguồn từ xa 
xưa trong lịch sử của hai dân tộc, được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Thủ tướng Jawarhalal Nerhu dày 
công vun đắp và được các thế hệ lãnh đạo của 
cả hai nước không ngừng phát triển. Ngày nay, 
mối quan hệ đó đã trở thành quan hệ đối tác 
chiến lược, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm cấp 
Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng vào tháng 11/2013, Việt Nam và 
Ấn Độ đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp 

cao và các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, 
Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân 
trong thời gian tới. Phía Việt Nam hoan nghênh 
chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sắp tới 
của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee dự 
kiến vào cuối năm nay. Đại sứ cũng khẳng định 
chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi 
trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống 
và đối tác chiến lược với Ấn Độ; ủng hộ chính 
sách Hướng Đông của Ấn Độ và việc Ấn Độ 
tăng cường kết nối với khu vực Đông Nam Á. 
Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ mở đường bay 
thẳng tới Ấn Độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
hơn nữa cho các hoạt động kinh tế, thương mại, 
văn hóa và du lịch giữa hai nước, phấn đấu đưa 
kim ngạch thương mại hai nước đạt 7 tỷ USD 
vào năm 2015 và 15 tỷ USD vào năm 2020.

Đại sứ Nguyễn Thanh Tân bày tỏ mong 
muốn, trong thời gian tới, sẽ tăng cường liên hệ 
chặt chẽ hơn nữa giữa các đầu mối của Đại sứ 
quán và tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đẩy mạnh công 
tác thu hút nguồn vốn đầu tư của Ấn Độ vào 
Vĩnh Phúc. 

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí 
Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông 
tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua, đặc biệt 
nhấn mạnh những lợi thế của tỉnh là phát triển 
công nghiệp, dịch vụ và du lịch; sự chỉ đạo 
quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh nhằm hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp đầu tư thành công tại Vĩnh 
Phúc. Đến hết tháng 8/2014, Vĩnh Phúc đã thu 
hút 167 dự án FDI đến từ 14 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. 
Ấn Độ đã có hai dự án của công ty Minda đầu 
tư vào Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư 6 triệu 
USD, song kết quả đó còn chưa tương xứng với 
tiềm năng đầu tư của các doanh nghiệp Ấn Độ. 
Đồng chí Phạm Văn Vọng cảm ơn Đại sứ quán 
Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ đã hỗ trợ kịp 
thời với cơ quan đầu mối của tỉnh trong việc kết 
nối, xây dựng chương trình và tổ chức hội thảo 
xúc tiến đầu tư của tỉnh vào ngày 05/9/2014. 
Đồng chí cũng đề nghị phía Đại sứ quán cung 

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội thảo xúc tiến 

đầu tư tại New Delhi, Ấn Độ 
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cấp đầu mối liên hệ để tiếp tục hỗ trợ tỉnh nhằm 
đẩy mạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp 
và hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh 
Phúc trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định 
chuyến công tác đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc tại 
Ấn Độ sẽ là nền móng cho các hoạt động xúc 
tiến đầu tư của tỉnh tại Ấn Độ trong những năm 
tiếp theo.

Tiếp theo chương trình hoạt động của đoàn 
công tác của tỉnh tại Ấn Độ, ngày 05/9/2014, 
được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại 
Cộng hòa Ấn Độ, Liên đoàn Các tổ chức xuất 
khẩu Ấn Độ (FIEO), tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 
Hội thảo Xúc tiến đầu tư với chủ đề “Cơ hội, 
kinh doanh và hợp tác đầu tư tại Vĩnh Phúc” 
tại thủ đô New Dehli. Đại sứ quán Việt Nam 
tại Cộng hòa Ấn Độ có ông Trần Quang Tuyến 
- Tham tán Công sứ, ông Bùi Trung Thướng - 
Bí thư thứ 3 và một số cán bộ của Đại sứ quán 
tham dự và hỗ trợ Đoàn trong công tác tổ chức 
Hội thảo. Liên đoàn Các tổ chức xuất khẩu Ấn 
Độ (FIEO) có ông Ajay Sahai - Tổng Giám 
đốc, Chủ tịch Hội đồng FIEO và một số lãnh 
đạo FIEO cùng tham dự. Hội thảo đã thu hút 
được hơn 60 doanh nghiệp và tổ chức của Ấn 
Độ đến tham dự. 

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Ông Ajay Sa-
hai - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng FIEO 
đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của 
Hội thảo đối với các doanh nghiệp Ấn Độ, coi 
đây là cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp Ấn Độ tìm hiểu thông tin về môi trường 
đầu tư, kinh doanh của Việt Nam nói chung và 
của Vĩnh Phúc nói riêng. Ông Ajay Sahai cũng 
thông tin tình hình quan hệ hai nước ngày càng 
phát triển trên nhiều lĩnh vực, các doanh nghiệp 
của Ấn Độ cũng đang có nhu cầu tìm hiểu 
thông tin về Việt Nam để đầu tư ra nước ngoài, 
cũng như đẩy mạnh các hoạt động giao dịch với 
doanh nghiệp Việt Nam. Ông Ajay Sahai mong 
muốn tiếp sau Hội thảo này, trong thời gian tới, 
tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tổ chức các buổi gặp 
mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh 
các hoạt động đầu tư, giao dịch của Ấn Độ vào 
Việt Nam và ngược lại.

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc, 
đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh đã phát biểu chào mừng các doanh nghiệp, 

các nhà đầu tư đã đến tham dự Hội thảo XTĐT 
của tỉnh, đồng thời trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ 
hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng 
hòa Ấn Độ, Liên đoàn Các tổ chức xuất khẩu 
Ấn Độ (FIEO) đã giúp tỉnh tổ chức hội thảo tại 
New Delhi. Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Vọng 
đã giới thiệu tóm tắt về môi trường đầu tư, kinh 
doanh của tỉnh Vĩnh Phúc cho các nhà đầu tư 
Ấn Độ và khẳng định tỉnh Vĩnh Phúc luôn đồng 
hành với các nhà đầu tư và xác định thành công 
của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. 
Nhân dịp này, đồng chí Phạm Văn Vọng đã trân 
trọng mời lãnh đạo Liên đoàn Các tổ chức xuất 
khẩu Ấn Độ (FIEO) và các nhà đầu tư Ấn Độ 
sớm đến tìm hiểu thực tế điều kiện cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh 
trong thời gian sớm nhất. 

Sau bài phát biểu của đồng chí Phạm Văn 
Vọng, đồng chí Bùi Minh Hồng - Chánh Văn 
phòng UBND tỉnh đã có bài phát biểu về những 
lợi thế so sánh, lĩnh vực kêu gọi đầu tư, chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ các nhà đầu tư thông qua 
cơ chế giải quyết thủ tục hành chính “một cửa 
liên thông” thực hiện tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ 
Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Bài phát biểu đã thu hút được sự quan tâm 
của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ, thể 
hiện qua rất nhiều ý kiến, câu hỏi của các doanh 
nghiệp Ấn Độ đặt ra ngay tại Hội thảo trong 
phiên thảo luận. Hầu hết các nhà đầu tư đều 
quan tâm đến đầu tư vào các lĩnh vực: sản xuất 
thép, kinh doanh sợi vải, sản xuất xe máy 3 
bánh, lĩnh vực công nghệ thông tin… Các câu 
hỏi của các doanh nghiệp đã được đại diện Đại 
sứ quán Việt Nam và đồng chí Trưởng đoàn 
công tác Vĩnh Phúc trả lời cụ thể.

Hội thảo XTĐT của tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 
tại New Delhi, Ấn Độ đã thành công tốt đẹp với 
số lượng các nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ 
tham dự vượt dự kiến của Ban tổ chức và để lại 
ấn tượng sâu sắc đối với các nhà đầu tư Ấn Độ, 
đồng thời mở ra một hướng mới đối với hoạt 
động xúc tiến đầu tư của tỉnh trong những năm 
tiếp theo. Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tiếp 
tục chương trình XTĐT tại Các Tiểu Vương 
quốc Ả Rập thống nhất và Cộng hòa Nam Phi 
từ ngày 07 đến ngày 15 tháng 9 năm 2014./.

Trần Hoài Dương 
(Theo vinhphuc.gov.vn)
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LỄ TRAO TẶNG HUY CHƯƠNG HỮU NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ 

NƯỚC CHDCND LÀO CHO CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC

Nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

(2/9/1945 - 2/9/2014) và 52 năm thiết lập mối 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 
- 5/9/2014), ngày 4/9/2014, đoàn cán bộ cấp 
cao tỉnh Luông-nậm-thà do đồng chí Phím-
mạ-sỏn Lương-khăm-ma - Ủy viên T.Ư Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư kiêm Tỉnh 
trưởng tỉnh Luông-nậm-thà đến thăm, làm 
việc và trao tặng Huy chương Hữu nghị của 
Chính phủ nước CHDCND Lào cho các tập 
thể, cá nhân của tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp và 
làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phùng 
Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Nguyễn Thế Trường - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại 
biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh;  Nguyễn Văn 
Trì - UV BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Dương Thị Tuyến - UV BTVTU, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; Đặng Quang Hồng - nguyên 
UV BTVTU, nguyên Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phím-
mạ-sỏn Lương-khăm-ma nhấn mạnh trong 
những năm qua mối quan hệ hữu nghị hợp 
tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào 
và hai tỉnh Vĩnh Phúc - Luông-nậm-thà đã 
không ngừng được xây dựng, vun đắp và phát 
triển. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều 
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng 
và phát triển của tỉnh Luông-nậm-thà như hỗ 
trợ xây dựng nhiều công trình trọng điểm; hỗ 
trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho tỉnh... Nhân dịp này, thừa ủy 
quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CH-
DCND Lào, đồng chí Phím-mạ-sỏn Lương-
khăm-ma đã trao tặng Huy chương Hữu nghị 
cho 03 tập thể và 06 cá nhân của tỉnh Vĩnh 
Phúc vì những thành tích trong việc thúc đẩy 
mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Vĩnh 
Phúc - Luông-nậm-thà nói riêng và Việt Nam 
- Lào nói chung.

Thay mặt các tập thể và cá nhân được 
trao tặng Huy chương, đồng chí Nguyễn Thế 
Trường bày tỏ sự vinh dự và cảm ơn Đảng,  
Chính phủ nước CHDCND Lào đã trao tặng 
Huy chương cao quý. Đồng thời khẳng định 
sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố, phát triển tình đoàn 
kết, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai 
nước anh em Việt - Lào nói chung và hai tỉnh 
Vĩnh Phúc - Luông-nậm-thà nói riêng mãi 
mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cũng tại buổi hội đàm giữa hai bên, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng hoan 
nghênh chuyến thăm Vĩnh Phúc của đoàn 
lãnh đạo cấp cao tỉnh Luông-nậm-thà. Thông 
báo khái quát với Đoàn về những thành tựu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời 
gian qua, đồng chí nhấn mạnh một số giải 
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong cải cách 
thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, kiềm chế 
lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, từ đó tăng 
thêm niềm tin của các nhà đầu tư tại Vĩnh 
Phúc. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng 
phát triển y tế, giáo dục, dịch vụ, du lịch và 
xây dựng quy hoạch đưa Vĩnh Phúc trở thành 
thành phố phát triển xanh, bền vững.

Thay mặt cho Đoàn, đồng chí Phím-mạ-
sỏn Lương-khăm-ma đánh giá cao những 

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng 
đoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Luông-nậm-thà  trong 
Lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị của Thủ tướng

Chính phủ nước CHDCND Lào tổ chức tại Vĩnh Phúc
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thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh 
Phúc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng 
chí cho rằng, đây sẽ là những kinh nghiệm 
quý báu cho tỉnh Luông-nậm-thà trong quá 
trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 
của mình. Nhân dịp này, đồng chí trân trọng 
mời tỉnh Vĩnh Phúc cử các đoàn đại biểu cấp 
cao, lãnh đạo các sở, ngành sang thăm tỉnh 

Luông-nậm-thà và mong muốn tỉnh tiếp tục 
tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh trong việc xây dựng 
cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và quan 
tâm tới việc kêu gọi các doanh nghiệp sang 
khảo sát thực tế, đầu tư sản xuất kinh doanh 
tại tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

On the occasion of celebrating 69 years 
of Vietnam’s Independence Day (1945/9/02 
- 2014/9/02) and 52 years of diplomatic re-
lation establishment between Vietnam and 
Laos (1962/9/5 - 2014/9/05), on 2014/9/04 
the delegation of high ranking leaders from 
Luangnamtha (Laos) led by Mr. Phimmasone 
Luongkhanma - member of Laos People’s 
Revolutionary Central Party Committee, 

Secretary of Luangnamtha Party Commit-
tee cum Governor - paid a visit to Vinh Phuc 
and awarded the Friendship Medal of Laos’ 
Government to departments and individuals 
of Vinh Phuc. Working with the delegation, 
there were Mr. Phung Quang Hung - Deputy 
Secretary of Vinh Phuc’s Party Committee, 
Chairman of Provincial People’s Committee; 
Mr. Nguyen The Truong - Deputy Permanent 
Secretary, Head of Vinhphuc’s 13th National 
Assembly Delegation; Mr. Nguyen Van Tri - 
Member of the Standing Board of Vinh Phuc 
Party Committee, Vice Chairman of People’s 
Council; Ms. Duong Thi Tuyen - Member 
of the Standing Board of Vinh Phuc Party 
Committee, Vice Chairwoman of People’s 
Committee; Mr. Dang Quang Hong - former 
Member of the Standing Board of Vinh Phuc 
Party Committee, former Vice Chairman of 
People’s Committee; leaders of some provin-
cial departments, organizations and agencies. 

THE GOVERNMENT OF LAOS PDR AWARDED VINH PHUC’S 
INDIVIDUALS AND DEPARTMENTS FRIENDSHIP MEDAL

Vinh Phuc’s departments and individuals received
the Friendship Medal

Các tập thể, cá nhân được tặng Huy 
chương Hữu nghị của Chính phủ nước CH-
DCND Lào vì những thành tích trong việc 
xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu 
nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào 
nói chung và hai tỉnh Vĩnh Phúc - Luông-
nậm-thà nói riêng:

1. UBND tỉnh;
2. Văn phòng Tỉnh ủy;
3. Sở Ngoại vụ;
4. Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên TƯ 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

5. Đồng chí Nguyễn Thế Trường - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh;

6. Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Ủy viên 
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

7. Đồng chí Hà Hòa Bình - Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

8. Đồng chí Dương Thị Tuyến - Ủy viên 
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

9. Đồng chí Đặng Quang Hồng - nguyên 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.
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Speaking at the Ceremony, Mr. Phimma-
sone Luongkhanma emphasized that in re-
cent years the friendship and comprehensive 
cooperation between the two countries and 
the two provinces have continuously been 
built up and developed. Especially, Vinh 
Phuc province has made significant contri-
butions to the construction and development 
of Luangnamtha province such as donating 
projects of developing important infrastruc-
tures; supporting courses of training and 
education; and fostering high quality human 
resource. On this occasion, being authorized 
by the Prime Minister of Laos, Mr. Phimma-
sone Luongkhanma awarded the Friendship 
Medal to 03 departments and 06 individuals 
who have significant contribution to promote 
the special solidarity and relationship of Vinh 
Phuc and Luangnamtha in particular, Viet-
nam and Laos in general. 

On behalf of Medal receivers, Mr. Nguyen 
The Truong expressed his honor and grate-
fulness to the Party, Government and people 
of Laos for being awarded the noble Medal. 
He emphasized to continuously make efforts 
to consolidate and develop the solidarity and 
comprehensive cooperation between the two 
countries in general and the two provinces in 
particular. 

At the meeting, Chairman Phung Quang 
Hung welcomed the visit of the delegation. 
He also had a brief introduction about the 
achievements of Vinh Phuc’s socio - eco-
nomic development in recent years and 
highlighted some solutions to overcome 
difficulties in the reform of administrative 
procedures, investment attraction, inflation 
control, social security that can increase the 
trust of investors in Vinh Phuc. In the coming 
time, the province will focus on developing 
healthcare, education, services, tourism, etc 
to turn Vinh Phuc into the city of green and 
sustainable development. 

On behalf of the delegation, Mr. Phimma-
sone Luongkhanma highly appreciated the 
achievements of Vinh Phuc’s Party committe 
and people in recent years. He said that these 
are valuable experiences for Luangnamtha’s 
socio - economic development. On this occa-
sion, he cordially invited Vinh Phuc leaders 
to visit Luangnamtha province and desired 
that Vinh Phuc will continue to help Lu-
angnamtha in building infrastructure, train-
ing human resource as well as attract Vinh 
Phuc’s businesses to come, survey and invest 
in Luangnamtha. 

By Nguyen Thom

List of organizations and individu-
als received the Friendship Medal of Laos 
PRD for their contribution to the establish-
ment and development of special friendship 
between Vietnam and Laos in general, Vinh 
Phuc and Luong-nam-tha:

Three organizations:
1. Vinh Phuc People’s Committee
2. Office of Provincial Party Committee 
3. Department of Foreign Affairs
Six individuals:
1. Mr. Pham Van Vong - Member of Viet 

Nam Communist Party, Secretary of Vinh 
Phuc Party Committee, Chairman of Peo-
ple’s Council

2. Mr. Nguyen The Truong - Deputy Per-
manent Secretary of the Provincial Party 

Committee cum Head of 13th National As-
sembly Delegation 

3. Mr. Nguyen Van Tri - Member of the 
Standing Board of Vinh Phuc Party Commit-
tee, Vice Chairman of People’s Council

4. Mr. Ha Hoa Binh - Member of the 
Standing Board of Vinh Phuc Party Commit-
tee, Vice Permanent Chairman of People’s 
Committee

5. Ms. Duong Thi Tuyen - Member of the 
Standing Board of Party Committee, Vice 
Chairwoman of People’s Committee 

6. Mr. Dang Quang Hong - former Mem-
ber of the Standing Board of Vinh Phuc Party 
Committee, former Vice Chairman of Peo-
ple’s Committee.
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Lễ công bố chính thức Dự án tài trợ tu bổ đình Cam Giá - Vĩnh Tường

Sáng 14/8/2014, đồng chí Phùng Quang 
Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ngài 
Kawahara Takeshi - Giám đốc Ủy ban Hợp 
tác phát triển hạ tầng Việt Nam của Nhật 
Bản và đại diện Ngân hàng quốc tế Nhật Bản 
(JBIC) về vấn đề tài chính để triển khai dự án 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng dự, 
có lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.
Tại buổi làm việc, ngài Kawahara Takeshi 

cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh đã dành thời 
gian đón tiếp Đoàn. Đồng thời giới thiệu về 
khả năng tài chính cũng như năng lực đầu tư 
của Ủy ban Hợp tác phát triển hạ tầng trong 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết 
bị y tế, đào tạo đội ngũ y, bác sỹ và cán bộ 
quản lý, điều hành cho dự án của bệnh viện.
Sau khi khái quát về quy hoạch xây dựng 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh với quy mô 150 triệu 
USD, Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang 
Hùng đề nghị Ủy ban Hợp tác phát triển hạ 
tầng giới thiệu các nhà đầu tư có uy tín trong 
các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý thi công xây 
dựng, đầu tư trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn 
nhân lực quản lý, điều hành và sớm xây dựng 

cơ chế vay hợp lý, thuận lợi để tỉnh tiếp cận 
được nguồn vốn. Sau buổi làm việc, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên 
quan gửi báo cáo kết quả tính khả thi của dự 
án cho nhà đầu tư Nhật Bản; khẩn trương 
hoàn thiện đề án tổng thể về nội dung các 
công nghệ cũng như kế hoạch vay vốn có bảo 
lãnh để thực hiện dự án theo đúng lộ trình.

Tin, ảnh: Nam Dương

Sáng 12/8/2014, Sở Văn hóa Thể thao 
và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán 

Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND huyện Vĩnh 
Tường tổ chức Lễ công bố Dự án tài trợ tu bổ 
đình Cam Giá - thôn Cam Giá, xã An Tường, 
huyện Vĩnh Tường. Dự buổi lễ, có ngài Terry 
White - Tham tán Văn hóa Thông tin, Đại sứ 
quán Hoa Kỳ; ông Phạm Định Phong - Chánh 
Văn phòng Cục di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; về phía tỉnh Vĩnh Phúc 
có bà Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đại 
diện một số sở, ban, ngành trong tỉnh cùng 
lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường và chính 
quyền địa phương.
Đình Cam Giá là một trong ba ngôi đình của 

xã An Tường được Nhà nước xếp hạng di tích 
lịch sử cấp quốc gia, được xây dựng từ đầu thế 
kỷ XIX, chứa đựng những giá trị của kiến trúc 
gỗ cổ dân gian với đặc trưng là kiến trúc mộc 
ngõa liên hoàn, phản ánh đời sống văn hóa 
tinh thần phong phú của người dân Vĩnh Phúc 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÙNG QUANG HÙNG TIẾP VÀ 
LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

VIỆT NAM CỦA NHẬT BẢN

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh và ngài Kawahara Takeshi - 
Giám đốc Ủy ban Hợp tác phát triển hạ tầng Việt Nam 

của Nhật Bản tại buổi làm việc
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nói riêng và vùng đồng bằng sông Hồng nói 
chung. Với nhiều họa tiết chạm khắc tiêu biểu 
cho giai đoạn chuyển giao giữa phong cách 
kiến trúc từ thời Hậu Lê sang thời Nguyễn. 
Trải qua những biến cố thăng trầm, đến nay, 
ngôi đình đã xuống cấp nặng, nhiều cấu kiện 
kiến trúc gỗ bị mối mọt ảnh hưởng đến sự an 
toàn của di tích và nhu cầu sinh hoạt văn hóa 
tín ngưỡng của nhân dân địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Thị 

Tuyến cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 
1300 di tích, danh thắng là di sản văn hóa, đã 
và đang được thống kê lưu giữ, bảo tồn. Tuy 
vậy, trong số đó có nhiều di tích đang trong 
tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. 
Do điều kiện ngân sách, kinh phí, mặt bằng 
kinh tế của tỉnh và của nhân dân còn hạn hẹp, 
khó khăn nên chưa thể tu bổ, tôn tạo, trùng tu 
lại được. Thông qua Quỹ Đại sứ bảo tồn Văn 
hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ, đình Cam Giá 
nhận được nguồn vốn hỗ trợ tu bổ, nâng cấp. 
Đây còn là cơ hội, điều kiện tốt để tăng cường 
sự hợp tác, nghiên cứu tìm hiểu trên lĩnh vực 
văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng giữa 
hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời 
kỳ hội nhập phát triển. Đây cũng là cơ hội, 
điều kiện để các cơ quan chuyên môn ngành 
di sản văn hóa Vĩnh Phúc được nâng cao trình 
độ nghiệp vụ với sự giúp đỡ của các chuyên 
gia cao cấp, các nghệ nhân giàu kinh nghiệm ở 

Trung ương và các địa phương. UBND tỉnh sẽ 
quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận 
lợi nhất trong quá trình thực hiện dự án. Bên 
cạnh đó, chính quyền huyện Vĩnh Tường, xã 
An Tường và nhân dân địa phương cần chủ 
động phối hợp, giúp đỡ đơn vị thi công dự án 
trong quá trình giải phóng mặt bằng, tháo dỡ, 
trùng tu và đóng góp kinh phí để công trình 
hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.
Ngài Terry White cho biết, Quỹ Đại sứ bảo 

tồn Văn hóa là chương trình duy nhất của 
chính phủ Hoa Kỳ cung cấp các khoản tài trợ 
để hỗ trợ những dự án bảo tồn di sản quan 
trọng. Quỹ được thành lập từ năm 2001, hỗ 
trợ các nước bảo tồn di sản văn hóa và thể 
hiện sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với các nền 
văn hóa khác. Đến nay Quỹ đã tài trợ trên 
800 dự án tại 120 quốc gia với tổng số tiền 
46 triệu đô la. Riêng Việt Nam đã nhận được 
tài trợ cho 13 dự án, kể từ năm 2001, mỗi dự 
án đã đóng góp vào việc tu bổ, bảo tồn những 
phương diện khác nhau trong vốn di sản 
phong phú của Việt Nam. Việc hỗ trợ tu bổ, 
bảo tồn công trình đình Cam Giá sẽ góp phần 
gìn giữ một trong những di sản văn hóa có 
giá trị kiến trúc, lịch sử và tâm linh của Vĩnh 
Phúc nói riêng và của Việt Nam nói chung. 
Ngài cũng nhấn mạnh, khi được hoàn thành 
vào năm tới, dự án cũng sẽ góp phần đánh dấu 
20 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt 
Nam - Hoa Kỳ. Thay mặt cho Quỹ Đại sứ bảo 
tồn văn hóa, ngài Terry White công bố khoản 
tài trợ trị giá 40.000 USD để tu bổ và bảo tồn 
đình Cam Giá.
Dự án tu bổ di tích đình Cam Giá sẽ được 

Ban Quản lý di tích, Sở Văn hóa Thể thao 
và Du lịch thực hiện. Dự kiến sẽ tiến hành 
vào quý IV/2014 và hoàn thành vào cuối năm 
2015.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đại diện Quỹ Đại sứ bảo tồn văn hóa và đại diện
 Ban quản lý di tích - Sở VH, TT & DL ký biên bản 

ghi nhận khoản tài trợ 40.000USD
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The official launching Ceremony of the Project “Re-
store and Preserve the Cam Gia Communal House 

in Vinh Tuong District”
On the morning of 8/12/2014, Vinh Phuc De-

partment of Culture, Sports and Tourism in col-
laboration with U.S Embassy and Vinh Tuong 
People’s Committee held the Ceremony to offi-
cially present the Project “Restore and Preserve 
the Cam Gia Communal House in An Tuong 
Commune, Vinh Tuong District”. Attending the 
Ceremony, there were Mr. Terry White - U.S. 
Embassy’s Counselor for Public Affairs; Mr. 
Pham Dinh Phong - Head of cultural vestige Of-
fice, Ministry of Culture, Sports and Tourism; 
Mrs. Duong Thi Tuyen - Vice Chairwoman of 
Vinh Phuc People’s Committee; leaders of some 
provincial departments and local authorities.

Cam Gia Communal House, one of the three 
communal houses in An Tuong commune, was 
listed by the Ministry of Culture, Sports and 
Tourism as the “national level historical, cultural 
vestige”. The House was built in the early 19th 
century that contains the values of traditional 
wooden architecture with the feature of combin-
ing wooden architecture and brick-building archi-
tecture, reflecting the cultural and spiritual life of 
people in Vinh Phuc in particular and people in 
the Red River Delta area in genereal. In Cam Gia 
Communal House, there are many carved design 
typically presenting for the transitional period of 
the late Le dynasty’s architectural style to Nguy-
en’s dynasty. Through the long time of history, 
today, the Communal House has been seriously 
deteriorated, including many architectural struc-
tures of wood which were damaged by termite 
affecting the safety of the House and the demand 
for religious and cultural activities of local peo-
ple.

Speaking at the Ceremony, Mrs. Tuyen said that 
at present Vinh Phuc has 1,300 historical, cultural 
vestiges in the statistical and preserved list. How-
ever, many of them are in bad conditions due to 
the lack of provincial budget, expense and eco-
nomic ground so that they have not been reno-
vated and improved. Through the U.S Ambas-
sador’s Fund for Cultural Preservation (AFCP), 
Cam Gia Communal House will be preserved and 
restored. This is also a good chance to strengthen 

the cooperation and research in cuture, customs 
and religion between the two countries in the 
period of integration and development. Through 
this project, with the help of senior experts and 
experienced artisans, cultural heritage agencies of 
Vinh Phuc province will have a good opportunity 
to improve their qualifications. Simultaneously, 
Mrs. Tuyen emphasized that Vinh Phuc People’s 
Committee will create the most favorable condi-
tions for the project’s implementation. In addi-
tion, she required the authorities of Vinh Tuong 
ditstrict and An Tuong commune as well as local 
people to actively coordinate and assist the con-
struction unit and contribute fund for the project 
to be completed as scheduled. 

According to Mr. Terry White, the U.S Ambas-
sador’s Fund for Cultural Preservation (AFCP) is 
the unique program established by the U.S. Gov-
ernment in 2001 in order to provide aiding capital 
for important cultural heritage preservation pro-
jects. Through this Fund, the United States also 
shows the respect to other cultures. Since then, 
the AFCP has supported more than 800 cultural 
preservation projects in 120 countries worldwide 
with the total fund of US$ 46 million. Since 2001 
Vietnam has received 13 projects each of which 
has contributed to the restoration and conserva-
tion for different aspects in the plentiful herit-
age of Vietnam. The project will contribute to 
preserve one of the cultural heritages having the 
value of architecture, history and spirit of Vinh 
Phuc in particular and Vietnam in general. He 
also stressed that when it is completed, the pro-
ject will also contribute to the 20th ceremony of 
diplomatic relations between Vietnam and the 
United States. On behalf of the Ambassador’s 
Fund for Cultural Preservation, Mr. Terry White 
announced a grant of $ 40,000 to restore and pre-
serve the Cam Gia Communal House. 

This project will be implemented by the His-
torical Management Board of Vinh Phuc Culture, 
Sports and Tourism Department. It is expected to 
be carried out in the forth Quarter of 2014 and 
completed in the end of 2015.

By Trung Dung
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SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC: CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY 
THÀNH LẬP NGÀNH NGOẠI GIAO (28/8/1945 – 28/8/2014) 

Sáng ngày 28/8/2014, 
Sở Ngoại vụ tổ chức 

Gặp mặt nhân kỷ niệm 69 
năm ngày thành lập ngành 
Ngoại giao (28/8/1945 - 
28/8/2014) nhằm ôn lại 
truyền thống của ngành và 
các thành tựu trong công tác 
đối ngoại của tỉnh. Tham dự 
buổi gặp mặt có các đồng chí 
Lãnh đạo Sở cùng toàn thể 
cán bộ công nhân viên chức 
trong Sở.

Trong không khí vui tươi 
của ngày kỷ niệm thành lập 
ngành Ngoại giao, Lãnh đạo 
và cán bộ Sở đã được nghe 
thư chúc mừng của Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Phạm Bình Minh gửi 
tới toàn thể các lãnh đạo, cán 
bộ công tác tại các cơ quan 
ngoại vụ địa phương. Nhìn lại 
chặng đường 69 năm trưởng 
thành và phát triển, ngành 
Ngoại giao đã đạt được nhiều 
thành tựu to lớn, hoàn thành 
xuất sắc trọng trách mà Đảng 
và Nhà nước giao phó, góp 
phần quan trọng trong công 
cuộc bảo vệ và xây dựng đất 
nước. Trong đó, phải kể đến 
sự đóng góp ngày càng quan 
trọng và toàn diện của các địa 

phương vào thành tựu chung 
của ngành Ngoại giao trong 
mọi lĩnh vực chính trị, kinh 
tế, văn hóa, công tác biên 
giới lãnh thổ, biển đảo, công 
tác người Việt Nam ở nước 
ngoài và thông tin đối ngoại 
trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế ngày càng sâu rộng.

Tiếp tục phát huy truyền 
thống của ngành, đồng chí 
Đào Xuân Hiền - Giám đốc 
Sở đánh giá cao những nỗ 
lực, cố gắng mà cán bộ ngoại 
vụ Vĩnh Phúc đã đạt được 
trong thời gian qua. Đồng 
thời yêu cầu toàn thể đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức của đơn vị tiếp tục đoàn 

kết, đồng tâm hợp lực, phát 
huy tinh thần chủ động, sáng 
tạo, trách nhiệm với công 
việc. Bên cạnh đó, cần phải 
tích cực rèn luyện sức khỏe 
và nâng cao trình độ ngoại 
ngữ, chuyên môn nghiệp vụ 
tiếp tục góp phần đưa ngành 
Ngoại giao Việt Nam nói 
chung và Ngoại vụ Vĩnh 
Phúc nói riêng ngày càng 
phát triển trên con đường hội 
nhập.

Nhân dịp này, Sở đã tổ 
chức nhiều hoạt động chào 
mừng như thi đấu thể thao, 
hội thi nấu ăn và tham gia 
hiến máu nhân đạo. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng cán bộ Sở tại 
buổi gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành Ngoại giao
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VĨNH PHÚC: 
TẬP HUẤN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Tin đối ngoại

Sáng 22/8/2014, Sở 
Ngoại vụ tổ chức 
lớp tập huấn “Chủ 

quyền biển đảo Việt Nam” 
cho 150 đồng chí là lãnh đạo, 
cán bộ các sở, ban, ngành, 
các tổ chức chính trị - xã 
hội; UBND, phòng GD-ĐT, 
phòng VH-TT các huyện, 
thành, thị và các trường ĐH, 
CĐ trên địa bàn tỉnh. Tham 
dự và giảng bài tại lớp tập 
huấn có Đại sứ, Tiến sĩ Đỗ 
Hòa Bình - nguyên Đại sứ 
Việt Nam tại CHLB Đức, 
chuyên gia Luật pháp quốc tế.

Phát biểu khai mạc lớp 
tập huấn, đồng chí Đỗ Thị 
Kim Dung - PGĐ Sở Ngoại 
vụ nhấn mạnh: “Quản lý, bảo 
vệ và phát triển bền vững 
biển, đảo Việt Nam là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính 
trị, trước mắt và lâu dài, là 
nhiệm vụ trọng yếu của toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân. 
Giữ gìn biển đảo quê hương 
chính là hành động đấu tranh 
để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định, 
an ninh trật tự nhằm xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương cũng như cả 
nước nói chung”. 

Tại lớp tập huấn, Đại 
sứ, Tiến sĩ Đỗ Hòa Bình đã 
truyền đạt cho học viên 4 
chuyên đề về biển Đông bao 
gồm: các nội dung khái quát 
về biển Đông, vùng biển của 
Việt Nam trên biển Đông, 
tình hình biển Đông thời gian 
gần đây và những chủ trương, 
chính sách và định hướng giải 

quyết vấn đề biển Đông của 
Đảng và Nhà nước ta. Đồng 
chí nhấn mạnh, đây là những 
nội dung hết sức quan trọng 
nhằm khẳng định chủ quyền 
và quyết tâm giữ vững chủ 
quyền quốc gia trên biển của 
Việt Nam. Thông qua lớp tập 
huấn này, giúp cho học viên 
có thêm những kiến thức về 
biển đảo Việt Nam, từ đó có 
những hành động thiết thực, 
cụ thể nâng cao hơn nữa tinh 
thần đoàn kết, ý thức trách 
nhiệm trong công cuộc bảo 
vệ chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc. Mỗi học 
viên sẽ là tuyên truyền viên 
tích cực tới các cán bộ, công 
chức, viên chức trong cơ quan 
và mọi tầng lớp nhân dân 
cũng như cộng đồng quốc tế 
về chủ quyền biển, đảo của 
Việt Nam.

Cũng tại lớp tập huấn này, 
Sở Ngoại vụ đã trưng bày 
một số tư liệu, bản đồ lịch sử, 
những tài liệu xác thực chứng 
minh chủ quyền biển, đảo 
của Việt Nam và những hình 
ảnh về hoạt động của Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
Vĩnh Phúc hướng về Hoàng 
Sa, Trường Sa.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đại sứ, Tiến sĩ Đỗ Hòa Bình - nguyên Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, 
chuyên gia Luật pháp quốc tế giảng bài tại lớp tập huấn
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Tin đối ngoại

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN SỞ NGOẠI VỤ LẦN THỨ III, 
NHIỆM KỲ 2014 - 2017

Được sự nhất trí của Chi bộ Sở Ngoại 
vụ và Ban Thường vụ Đoàn khối các 

cơ quan tỉnh, chiều ngày 22/8/2014, Chi đoàn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội 
Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2017. 
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Xuân 
Hiền - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ; 
đồng chí Đỗ Thị Kim Dung - Phó Giám đốc 
Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở; đồng chí Dương 
Thị Ngọc - Bí thư Đoàn khối các cơ quan 
tỉnh. Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí 
là lãnh đạo các phòng chuyên môn và trung 
tâm thuộc Sở cùng toàn thể đoàn viên trong 
Chi đoàn. 

Tại Đại hội, các đại biểu và đoàn viên 
đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014; 
phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2017. 
Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm, 
chỉ đạo của cấp ủy, Ban Giám đốc Sở và 
BTV Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Chi đoàn 
Sở Ngoại vụ đã tham gia tích cực các phong 
trào thanh niên do Đoàn khối cấp trên phát 
động. Chi đoàn xây dựng, tổ chức được nhiều 
chương trình hành động vì cuộc sống cộng 
đồng, an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao có ý nghĩa thiết 
thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ như: triển khai 
cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo 
lời Bác”; Tích cực tham gia các hoạt động 
“uống nước nhớ nguồn”, phong trào quyên 
góp “nhân đạo từ thiện”, tham gia ủng hộ 
chương trình “ngọn đèn tri ân”… Các hoạt 
động của Chi đoàn đã tạo điều kiện cho đoàn 
viên phát huy sức trẻ năng động, sáng tạo 
đóng góp cho xã hội, đồng thời nâng cao nhận 
thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ ngày nay. Đặc 
biệt, Chi đoàn cũng đẩy mạnh thực hiện các 
phong trào thi đua, vận động đoàn viên xung 

kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, 
chuyên môn của cơ quan, qua đó góp phần 
xây dựng tổ chức Đoàn, cơ quan vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Xuân 
Hiền ghi nhận những thành tích của Chi đoàn 
Sở trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt 
hoạt động của Chi đoàn trong thời gian tới, 
đồng chí nhấn mạnh Chi đoàn cần tiếp tục 
phát huy những thành tích đã đạt được, xây 
dựng kế hoạch công tác và chương trình hoạt 
động bám sát thực tế, gắn liền với công tác 
chuyên môn. Đồng chí yêu cầu các đoàn viên 
thanh niên cần phát huy những điểm mạnh, 
tích cực học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, 
chủ động, sáng tạo trong công việc để tiếp thu 
được tinh hoa văn hóa các nước trên thế giới, 
đồng thời truyền tải văn hóa Việt Nam tới bạn 
bè quốc tế thông qua nhiều kênh thông tin.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa 
mới, nhiệm kỳ 2014 - 2017 gồm 05 đồng chí 
do đồng chí Đào Đặng Hòa làm Bí thư. 

                              Tin, ảnh: Trung Dũng 

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Sở Ngoại vụ và đồng chí Dương Thị Ngọc - Bí thư 

Đoàn khối các cơ quan tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng 
BCH và đoàn viên Chi đoàn Sở Ngoại vụ



12

Tin đối ngoại

LỄ KHÁNH THÀNH LỚP VI TÍNH CÙNG NHAU HY VỌNG

Nhằm thúc đẩy môi 
trường giáo dục công 

nghệ thông tin cho học sinh 
tại các trường THCS, ngày 
26/8/2014, tại trường THCS 
Hồng Châu - huyện Yên Lạc, 
Tổ chức Global Civic Shar-
ing (GCS) - Hàn Quốc và 
Trung tâm hợp tác Việt - Hàn 
phối hợp với UBND huyện 
Yên Lạc tổ chức Lễ khánh 
thành “Lớp vi tính cùng 
nhau hy vọng” cho trường 
THCS Hồng Châu do Công ty TNHH Bảo 
hiểm nhân thọ Samsung tài trợ. Dự buổi lễ có 
đồng chí Đỗ Thị Kim Dung - PGĐ Sở Ngoại 
vụ Vĩnh Phúc; ông Choi Eui Gyo - Trưởng 
đại diện tổ chức GCS Hàn Quốc; đại diện 
lãnh đạo UBND huyện Yên Lạc, UBND xã 
Hồng Châu cùng toàn thể giáo viên và học 
sinh trong trường.

Từ tháng 12/2013, công ty TNHH Bảo 
hiểm nhân thọ Samsung đã triển khai hỗ trợ 
các trường THCS còn thiếu về điều kiện giáo 
dục công nghệ thông tin thông qua dự án có 
tên là Lớp vi tính cùng nhau hy vọng. Tính 
đến cuối tháng 8/2014, Samsung đã tài trợ 
phòng học vi tính cho 21 trường tại Hà Nội, 
Vĩnh Phúc và Hải Dương. Phòng học vi tính 

tại trường THCS Hồng Châu được trang bị 
gồm 25 bộ bàn ghế, 25 bộ máy tính, 01 máy 
in, 01 máy chiếu, 02 máy điều hòa. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Choi Eui Gyo 
cho biết Lớp vi tính cùng nhau hy vọng là dự 
án được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa 
công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Samsung, 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và 
tổ chức phi chính phủ GCS. Ông mong rằng, 
Ban Giám hiệu nhà trường sẽ quản lý, vận 
hành khai thác phòng học vi tính thực sự hiệu 
quả để giúp các em rèn luyện phát triển tri 
thức từ đó đạt được nhiều thành tích hơn trong 
học tập cũng như trong cuộc sống và giúp dự 
án thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Lớp vi tính cùng nhau hy vọng tại trường THCS Hồng Châu - Yên Lạc
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Tin đối ngoại

Công ty TNHH Jahwa 
Vina là doanh nghiệp 

có 100% vốn đầu tư của Hàn 
Quốc đã và đang hoạt động 
rất thành công trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc trong lĩnh 
vực sản xuất chất bán dẫn, 
các linh kiện điện tử và các 
thiết bị công nghệ thông tin. 
Chính thức đi vào hoạt động 
từ tháng 02/2010, trong hơn 
4 năm qua, công ty Jahwa 
Vina không chỉ tạo công ăn 
việc làm cho lao động địa 
phương mà còn thực hiện rất 
nhiều các hoạt động từ thiện, 
giúp đỡ cho các đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh.

Ngày 24/8/2014, lãnh đạo 
và cán bộ nhân viên của Công 
ty đã đến thăm hỏi, động viên 
người già, người khuyết tật và 
các em nhỏ đang được nuôi 
dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ 
xã hội (BTXH) tỉnh. Nhân 
dịp này, Công ty đã tặng 06 
chiếc tủ quần áo và phát quà 
cho các đối tượng bảo trợ xã 
hội tại đây với tổng giá trị quà 

tặng là 15 triệu đồng. “Cứ hai 
tháng một lần, công ty chúng 
tôi lại tổ chức đi thăm hỏi, 
tặng quà cho các đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn được 
nuôi dưỡng tại Trung tâm. 
Đây cũng là dịp để lãnh đạo, 
cán bộ, công nhân viên trong 
công ty cùng giao lưu và vui 
chơi thể thao với thanh thiếu 
niên của Trung tâm, vừa rèn 
luyện thể chất vừa góp phần 
tăng thêm tình cảm đoàn kết, 
gắn bó giữa mọi người với 
nhau hơn”, chị Đặng Thị Anh 
- Chủ tịch Công đoàn Công 
ty Jahwa Vina cho biết.

 Bên cạnh những hoạt  

động diễn ra định kỳ tại 
Trung tâm BTXH tỉnh, Công 
ty Jahwa Vina còn thể hiện 
trách nhiệm của mình với 
cộng đồng địa phương qua 
nhiều hoạt động ý nghĩa như 
tặng bò cho các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, tặng xe 
đạp cho học sinh, xây dựng 
nhà tình nghĩa... Những hoạt 
động này thực sự đã góp phần 
sẻ chia, xoa dịu khó khăn cho 
những người kém may mắn 
trên địa bàn tỉnh, giúp họ 
hướng tới một cuộc sống tốt 
đẹp hơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

CÔNG TY TNHH JAHWA VINA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 
TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH

Công ty TNHH Jahwa Vina thăm và tặng quà cho các đối tượng tại 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
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Tin đối ngoại

TIN ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC
1. Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bộ trưởng Ngoại 
giao Cu-ba 

Chiều ngày 10/9, tại Trụ 
sở Trung ương Đảng, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đã tiếp thân mật đồng chí 
Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-
gia - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bộ trưởng Ngoại giao Cộng 
hòa Cu-ba, sang thăm và 
làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng khẳng 
định mối quan hệ Việt Nam 
- Cu-ba là quan hệ mẫu mực, 
đặc biệt thủy chung, trong 
sáng, hiếm có trên thế giới. 
Hai Đảng, hai nhà nước sẽ 
tiếp tục tăng cường quan hệ 
hợp tác trên tất cả các mặt: 

chính trị, kinh tế, văn hóa, 
khoa học kỹ thuật, y tế… để 
bổ sung thế mạnh cho nhau 
cùng phát triển. Đồng thời, 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng nhờ đồng chí Bru-
nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia 
chuyển đến đồng chí Ra-un 

Cax-tơ-rô, lãnh tụ Phi-đen 
Cax-tơ-rô và các đồng chí 
lãnh đạo khác của Đảng và 
Nhà nước Cu-ba lời thăm 
hỏi sâu sắc và lời chào đồng 
chí, anh em thân thiết nhất.

2. Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Sinh Hùng tiếp 
Đại sứ Trung Quốc 

Chiều 10/9, tại Trụ sở 
Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp 
Đại sứ Trung Quốc Hồng 
Tiểu Dũng tới chào nhân 
dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ 
công tác tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Sinh Hùng chúc 
mừng Đại sứ Hồng Tiểu 
Dũng nhận nhiệm vụ tại 
Việt Nam. Chủ tịch hy vọng, 
trong nhiệm kỳ công tác của 
mình, Đại sứ sẽ nỗ lực thúc 
đẩy quan hệ hợp tác toàn 
diện giữa hai Đảng, hai Nhà 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia,  
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cu-ba

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp  Đại sứ Trung Quốc
 Hồng Tiểu Dũng
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nước và nhân dân hai nước. 
Khẳng định chủ trương nhất 
quán của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân Việt Nam là hết 
sức coi trọng quan hệ láng 
giềng hữu nghị, hợp tác toàn 
diện với Trung Quốc. Thông 
qua Đại sứ Hồng Tiểu Dũng, 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Sinh Hùng gửi lời thăm hỏi 
Chủ tịch Quốc hội Trung 
Quốc Trương Đức Giang và 
trân trọng gửi lời mời Chủ 
tịch Quốc hội Trung Quốc 
sang Việt Nam tham dự Đại 
hội đồng Liên minh Nghị 
viện Thế giới IPU 132 tại Hà 
Nội vào năm 2015.

Tại buổi tiếp, Đại sứ 
Hồng Tiểu Dũng cũng mong 
muốn Quốc hội hai nước 
tiếp tục đẩy mạnh quan hệ 
hợp tác, khẳng định trong 
nhiệm kỳ của mình sẽ thúc 
đẩy mạnh mẽ quan hệ Quốc 
hội hai nước, góp phần vào 
việc củng cố niềm tin cậy 
lẫn nhau giữa hai Đảng, hai 
Nhà nước. Đại sứ Hồng Tiểu 
Dũng khẳng định sẽ làm hết 
sức mình để thúc đẩy quan 
hệ đối tác chiến lược toàn 
diện Trung Quốc - Việt 
Nam tiếp tục phát triển phù 
hợp với lợi ích cũng như sự 
phát triển của mỗi nước.

3. Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm 
Bình Minh tiếp Thứ trưởng 
Ngoại giao Tòa thánh Va-
ti-căng 

Chiều ngày 10/9/2014, 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 
Tòa thánh Va-ti-căng, ông 
Ăng-toan Ca-mi-lê-ri (An-
toine Camilleri) đã đến chào 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh 
nhân dịp ông dẫn đầu đoàn 
Tòa thánh tham dự Cuộc 
họp Vòng V nhóm Công 
tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa 
thánh tại Hà Nội từ ngày 10-
11/9/2014.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Phạm Bình Minh khẳng 
định Nhà nước và Chính phủ 
Việt Nam thực hiện nhất 
quán chính sách tôn trọng 
và bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của người 
dân; luôn khuyến khích và 
tạo điều kiện cho các tôn 
giáo, trong đó có Công giáo 
phát huy những giá trị tích 
cực của mình để đóng góp 
vào công cuộc xây dựng 
đất nước. Phó Thủ tướng, 

Bộ trưởng Phạm Bình Minh 
đề nghị Tòa thánh tiếp tục 
quan tâm, khuyến khích 
cộng đồng Công giáo Việt 
Nam chấp hành tốt các chủ 
trương, chính sách của Nhà 
nước, tham gia tích cực vào 
công cuộc xây dựng và bảo 
vệ đất nước, thực hiện đường 
hướng “sống phúc âm giữa 
lòng dân tộc”. 

4. Tổng thống Ấn Độ 
đến Việt Nam, thúc đẩy 
quan hệ đối tác chiến lược

Sáng 15/9/2014, Tổng 
thống Ấn Độ Pranab 
Mukherjee cùng đoàn đại 
biểu cấp cao Nhà nước Ấn Độ 
đã đến thăm Việt Nam theo 
lời mời của Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang. Chuyến 
thăm nhằm thúc đẩy quan hệ 
hữu nghị truyền thống và đối 
tác chiến lược giữa hai nước. 
Hai bên sẽ rà soát việc triển 
khai các kết quả đạt được 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông
 Ăng-toan Ca-mi-lê-ri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Va-ti-căng
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trong các chuyến thăm của 
lãnh đạo cấp cao hai nước, 
đặc biệt là chuyến thăm 
của Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang tháng 10/2011 và 
chuyến thăm của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng tới 
Ấn Độ tháng 11/2013. Tổng 
thống Mukherjee và Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang 
sẽ có cuộc hội đàm chính 
thức và chứng kiến Lễ ký 
kết một số văn kiện hợp tác. 
Đặc biệt, Tổng thống Ấn Độ 
Pranab Mukherjee cùng với 
Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang tham gia trồng cây Bồ 
đề lưu niệm tại Khu di tích 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

5. Phó Thủ tướng Vũ 
Văn Ninh thăm, làm việc 
tại Hoa Kỳ.

Ngày 14/9, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Văn 
Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo 
liên ngành Hội nhập quốc 
tế về kinh tế, dẫn đầu đoàn 
công tác Việt Nam đã sang 
thăm và làm việc tại Hoa 
Kỳ.

Trong khuôn khổ làm 
việc từ ngày 15 tới ngày 
19/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn 
Ninh thảo luận với các đối 
tác Hoa Kỳ về những vấn đề 
quan tâm trong đàm phán 
Hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), hướng 
tới sớm kết thúc đàm phán, 
đồng thời thúc đẩy hợp tác 
kinh tế, thương mại và đầu 
tư giữa hai nước. Trong thời 

gian làm việc tại Thủ đô 
Washington DC, Phó Thủ 
tướng Vũ Văn Ninh có các 
cuộc gặp với các vị: Chủ tịch 
Ủy ban Tài khóa và Ngân 
sách Hạ viện Hoa Kỳ David 
Camp, Chủ tịch Ủy ban Tài 
chính Thượng viện Hoa Kỳ 
Ron Wyden, Bộ trưởng Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ Penny 
Pritzker, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Jack Lew, đại diện 
Thương mại Hoa Kỳ Mi-
chael Froman và gặp Giáo 
sư Jeffrey J.Schott - chuyên 
gia về TPP của Viện Kinh tế 
Quốc tế Peterson. Ngoài ra, 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh 
cũng gặp gỡ với nhóm học 
giả thuộc Mạng lưới chuyên 
gia Việt Nam tại Hoa Kỳ, dự 
Hội nghị bàn tròn với Cộng 
đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, 
làm việc cùng Nhóm doanh 
nghiệp dệt may, giày dép 
Hoa Kỳ. Tại thành phố Bos-
ton (tiểu bang Massachu-
setts), Phó Thủ tướng Vũ 
Văn Ninh sẽ dành một ngày 
để làm việc với Nhóm học 
giả của Đại học Harvard, 
gồm các ông Thomas Valle-
ly, David Dapice  và Dwight 
Perkins.

6. Chủ tịch Hạ viện Aus-
tralia bắt đầu thăm chính 
thức Việt Nam

Thực hiện Thỏa thuận 
cấp cao giữa Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Quốc hội Liên 
bang Australia, tối 12/9, Chủ 

tịch Hạ viện Australia Bron-
wyn Bishop đã tới Hà Nội, 
bắt đầu thăm chính thức Việt 
Nam từ ngày 12 đến 14/9.  
Bà Bronwyn Bishop là một 
luật sư được bầu vào Thượng 
viện Australia và kinh qua 
các chức vụ Bộ trưởng Hành 
Chính công, các Vấn đề liên 
bang và Chính quyền địa 
phương; Bộ trưởng Đô thị 
và Chiến lược Khu vực của 
Đảng đối lập; Bộ trưởng Y 
tế rồi Bộ trưởng Tư nhân 
hóa và Quan hệ Liên bang/
Tiểu bang. Bà Bishop từ 
nhiệm khỏi Thượng viện 
và được bầu vào Hạ viện 
vào tháng 3 năm 1994. Sau 
cuộc bầu cử Chính phủ của 
Thủ tướng Howard vào năm 
1996, bà được bổ nhiệm 
làm Bộ trưởng Công nghiệp 
Quốc phòng, Khoa học và 
Nhân sự rồi giữ chức vụ Bộ 
trưởng Chăm sóc Người cao 
tuổi; Bộ trưởng các Vấn đề 
của Cựu chiến binh. Tháng 
12 năm 2009, bà được bổ 
nhiệm là Bộ trưởng đặc biệt 
của Liên bang của Đảng 
Đối lập và giữ vị trí này đến 
năm 2010. Bà Bishop được 
bầu làm Chủ tịch Hạ viện 
Australia tại phiên họp đầu 
tiên của Quốc hội thứ 44 của 
Australia, trở thành Chủ tịch 
Hạ viện thứ 29 của Austral-
ia.

T/h: Trung Dũng
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DỊCH EBOLA: NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG, 
CÁCH PHÒNG BỆNH

Hiện nay, đại dịch Ebola đang diễn 
biến ngày càng phức tạp, hoành hành 

ở nhiều quốc gia Châu Phi. Điều đáng lo 
ngại là đến nay các nhà khoa học hàng đầu 
thế giới vẫn chưa thể tìm ra loại vắc xin để 
chống lại loại virus chết người này. Những 
hình ảnh gây sốc về cảnh các nhân viên y tế 
hàng ngày đi thu lượm xác người tử vong vì 
virus Ebola bị vứt bỏ trên các đường phố Tây 
Phi cho thấy, dịch bùng phát vẫn đang diễn 
tiến ngoài tầm kiểm soát. Tổ chức Y tế thế 
giới cho biết tính đến ngày 5/9, trên thế giới 
đã có gần 4.000 người nhiễm, trong đó hơn 
2.000 người đã tử vong do nhiễm virus Ebola 
kể từ khi dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi hồi 
tháng 3 năm nay. Bệnh do virus Ebola (Ebola 
virus disease), từng được biết đến là bệnh sốt 
xuất huyết do virus Ebola (Ebola haemor-
rhagic fever), là bệnh nguy hiểm dễ gây tử 
vong ở người. Tỷ lệ tử vong do Ebola virus 
disease (EVD) lên đến 90%. Dịch bệnh EVD 
được phát hiện lần đầu tại những bản làng xa 
xôi hẻo lánh tại khu vực Trung và Tây Phi, 
gần rừng nhiệt đới. Virus Ebola xuất hiện lần 
đầu tại Sudan và Cộng hòa Công Gô vào năm 
1976. Tại Công Gô, virus được phát hiện ở 
một ngôi làng ven sông Ebola, vì vậy người 
ta đặt tên là virus Ebola. Tại châu Phi, dơi ăn 
quả được xem là các vật chủ tự nhiên của vi 
rút này.

Virus Ebola lây truyền từ người sang 
người do tiếp xúc trực tiếp với máu, các chất 
tiết trong cơ thể của người mắc bệnh, hoặc 
các vết xước trên da hay niêm mạc của người 
lành tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm với 
các chất tiết của người nhiễm virus (quần 
áo, ga trải giường nhiễm bẩn hay kim tiêm 
đã qua sử dụng). Người mắc bệnh do virus 
Ebola thường xuất hiện các triệu chứng sau: 
sốt đột ngột, mệt mỏi kéo dài, đau cơ, đau 
đầu, đau họng. Tiếp theo là các triệu chứng 
nôn, ỉa chảy, phát ban, suy thận, suy gan. Một 

số trường hợp bị chảy máu trong nội tạng và 
chảy máu ngoài. Thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 
21 ngày. Hiện chưa có phương pháp điều trị 
đặc hiệu cho bệnh này và cũng chưa có vắc 
xin phòng bệnh. Bệnh nhân cần được bù nước 
với các dung dịch điện giải qua đường uống 
hay truyền tĩnh mạch. 

Trong bối cảnh chưa có biện pháp điều trị 
hiệu quả và chưa có vắc xin cho người, việc 
nâng cao nhận thức về các yếu tố nguy cơ gây 
nhiễm Ebola và các biện pháp bảo vệ cá nhân 
là cách duy nhất để giảm nhiễm bệnh và tử 
vong ở người.

Ở các vùng dịch bệnh Ebola, thông điệp về 
giáo dục cộng đồng để giảm nguy cơ lây bệnh 
tập trung vào những yếu tố sau:

1. Giảm nguy cơ lây bệnh từ động vật 
hoang dã sang người qua tiếp xúc với dơi ăn 
quả hoặc khỉ/linh trưởng nhiễm bệnh và ăn 
thịt sống của chúng. Khi xử lý động vật cần 
mang găng và quần áo bảo hộ thích hợp. Các 
sản phẩm từ động vật (máu và thịt) cần được 
nấu kỹ trước khi ăn.

2. Giảm nguy cơ lây bệnh từ người sang 
người trong cộng đồng do tiếp xúc trực tiếp 
hoặc tiếp xúc gần với người bệnh, nhất là với 
dịch cơ thể của người bệnh. 

3. Cần tránh tiếp xúc cơ thể gần với bệnh 
nhân Ebola. 

4. Nên mang găng tay và trang thiết bị bảo 
vệ cá nhân thích hợp khi chăm sóc cho người 
bệnh tại nhà. 

5. Rửa tay thường xuyên sau khi đi thăm 
bệnh nhân ở bệnh viện, cũng như sau khi 
chăm sóc người bệnh tại nhà.

6. Những cộng đồng bị Ebola cần thông tin 
cho người dân về tính chất của bệnh và về các 
biện pháp kiềm chế dịch bệnh, bao gồm việc 
mai táng người chết. Những người bị chết do 
Ebola cần được mai táng kịp thời và an toàn.

7. Các trang trại lợn ở châu Phi có thể đóng 
vai trò tăng qui mô dịch bệnh do sự có mặt 
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của dơi ăn quả ở những trang trại này. Cần 
áp dụng các biện pháp an toàn sinh học thích 
hợp để hạn chế lây nhiễm. 

Cách phòng chống lây nhiễm tại cơ sở 
y tế

Không phải lúc nào cũng xác định được 
bệnh nhân Ebola sớm do các triệu chứng ban 
đầu thường không đặc hiệu. Do đó, các nhân 
viên y tế cần áp dụng các biện pháp phòng 
chống trước mọi bệnh nhân, bất kể chẩn đoán 

là gì, ở mọi lúc và mọi nơi. Những biện pháp 
này bao gồm vệ sinh tay, vệ sinh đường hô 
hấp, sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân (theo 
nguy cơ phát tán hoặc tiếp xúc khác với vật 
liệu nhiễm), thực hành tiêm chích an toàn và 
thực hành mai táng an toàn.

Ngoài những biện pháp cơ bản nêu trên, 
nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ 
hoặc chắc chắn nhiễm vi rút Ebola cần áp 
dụng thêm những biện pháp phòng chống lây 
nhiễm khác để tránh mọi phơi nhiễm với máu 
và dịch cơ thể của bệnh nhân và tránh tiếp xúc 
trực tiếp không có biện pháp bảo vệ với môi 
trường ô nhiễm. Khi tiếp xúc gần (trong vòng 
1 mét) với bệnh nhân Ebola, nhân viên y tế 
cần mang trang bị bảo vệ mặt (tấm chắn hoặc 
khẩu trang y tế và kính bảo hộ), áo choàng 
dài sạch không cần vô trùng và găng (găng 
vô trùng đối với một số thủ thuật). Mẫu bệnh 
phẩm lấy từ động vật và người nghi nhiễm 
Ebola cần được vận chuyển bởi nhân viên 
được đào tạo và xử lý tại phòng thí nghiệm có 
trang bị thích hợp.

Tổng hợp: Trung Dũng

Các bác sĩ đang chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm 
virus Ebola

TỔ CHỨC GCS VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG 
ĐẦU TIÊN TẠI VĨNH PHÚC

The Global Civic Shar-
ing (GCS) là tổ chức 

phi chính phủ quốc tế cam 
kết thúc đẩy phát triển bền 

vững thông qua việc hỗ trợ 
người nghèo ở các nước đang 
phát triển và nâng cao vị thế 
xã hội dân sự. GCS thành lập 
năm 1998 có trụ sở chính tại 
Hàn Quốc. GCS hiện đang 
có các chương trình hoạt 
động tại Việt Nam, Mông 
Cổ, Đông Timor, Myanmar, 
Rwanda và Kenya. Tại Việt 
Nam, GCS đã hoạt động ở Hà 
Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh,... 

GCS chủ yếu hoạt động 
trong lĩnh vực xây dựng năng 

Lễ ký kết văn bản thỏa thuận thực hiện dự án phòng học máy tính
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Công tác phi chính phủ

lực ở các nước đang phát triển 
thông qua việc hỗ trợ người 
dân để giúp đỡ sự phát triển 
cho một xã hội dân sự toàn 
cầu, hỗ trợ các hoạt động của 
tình nguyện viên bằng việc 
giáo dục họ thông qua việc 
kết hợp với những thử thách 
mà con người đang gặp khó 
khăn, hoạt động về nghiên 
cứu và vận động chính sách 
phát triển bền vững cho việc 
xóa đói giảm nghèo, mở rộng 
chia sẻ dân sự toàn cầu. 

Tại Việt Nam, từ năm 
2005, Bộ Giáo dục & Đào tạo 
đã chính thức đưa môn tin học 
là môn tự chọn cho học sinh 
khối Trung học cơ sở. Tuy 
nhiên hiện nay, việc học và 
tiếp cận công nghệ thông tin 
đối với học sinh vùng nông 
thôn còn gặp nhiều khó khăn. 
Trên địa bàn huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc mặc dù các 
trường Trung học cơ sở đều 
đã được đầu tư trang thiết bị 
phòng học vi tính nhưng còn 
thiếu và chất lượng phòng 
máy chưa đáp ứng được yêu 
cầu sử dụng của các em học 
sinh. Do đó việc đầu tư trang 
thiết bị phòng học vi tính cho 
các trường Trung học cơ sở tại 
thời điểm này là rất cần thiết 
nhằm đáp ứng nhu cầu phát 
triển giáo dục toàn diện. 

Chính vì thế, căn cứ Bản 

thỏa thuận ký ngày 9 tháng 9 
năm 2013 giữa Công ty TNHH 
Bảo hiểm nhân thọ Samsung 
Hàn Quốc, Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị Việt Nam và 
Tổ chức GCS Hàn Quốc về 
hỗ trợ hợp tác phát triển giáo 
dục tại Việt Nam thông qua 
việc đầu tư hỗ trợ trang thiết 
bị phòng học vi tính cho các 
trường THCS các huyện ngoại 
thành Hà Nội, một số tỉnh lân 
cận Hà Nội giai đoạn 2013 - 
2017; ngày 21/5/2014, tổ chức 
GCS cùng Ban Điều phối viện 
trợ nhân dân phối hợp với 
Trung tâm Xúc tiến viện trợ 
phi chính phủ - Sở Ngoại vụ 
tổ chức thăm và khảo sát 02 
trường THCS: Hồng Châu và 
Liên Châu thuộc huyện Yên 
Lạc. Căn cứ theo số liệu nội 
dung phiếu khảo sát do Ban 
Giám hiệu các trường đã cung 
cấp cũng như tình hình thăm 
thực tế tại 2 trường nêu trên, 
đoàn khảo sát đã thống nhất 
lựa chọn trường THCS Hồng 
Châu đủ điều kiện tiếp nhận 
và thực hiện dự án Phòng 
học vi tính năm 2014. Dự án 
“Lớp vi tính cùng nhau hy 
vọng” được thực hiện bắt đầu 
từ tháng 8/2014. Hoạt động 
chính của dự án là trang bị 
phòng máy vi tính mới cho 
trường; giám sát và đánh giá 
quá trình giảng dạy tin học 

cho học sinh tại trường; tổ 
chức các chương trình thúc 
đẩy giáo dục Công nghệ thông 
tin (tổ chức cuộc thi “Kỹ năng 
sử dụng CNTT”); hỗ trợ thúc 
đẩy hoạt động giảng dạy môn 
tin học của các trường; tổ chức 
họp tổng kết hàng năm giữa 
các bên và các cơ quan, đơn 
vị liên quan để đánh giá, đề ra 
kế hoạch hoạt động của những 
năm tiếp theo.

Dự án này được thực hiện 
nhằm thúc đẩy môi trường 
giáo dục công nghệ thông 
tin, khuyến khích nhu cầu sử 
dụng, khai thác công nghệ 
thông tin của học sinh tại các 
trường Trung học cơ sở vùng 
nông thôn. Dự án có tổng 
kinh phí thực hiện khoảng: 
420.000.000 đồng (tương 
đương 20.000 USD) bao gồm 
trang thiết bị: 25 cây CPU, 25 
màn hình samsung, 25 bộ bàn 
ghế, 02 máy điều hòa, 01 bộ 
máy chiếu, 01 máy in, 01 ổn 
áp li oa, hệ thống mạng LAN 
- Internet. Toàn bộ sản phẩm 
này được mua tại Việt Nam, 
100% mới nguyên đai nguyên 
kiện theo tiêu chuẩn của nhà 
sản xuất. Kinh phí đầu tư do 
Công ty TNHH Bảo hiểm 
nhân thọ Samsung Hàn Quốc 
tài trợ. 

Thực hiện: Huyền Trang
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Con số đối ngoại

NĂM QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO: 
CHẶNG ĐƯỜNG ĐOÀN KẾT, GẮN BÓ, THỦY CHUNG

Là hai nước láng giềng núi sông liền 
một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa 

hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc 
trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và 
giữ nước, đặc biệt mối quan hệ truyền thống 
tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân 
hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phom-vi-hẳn 
đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của 
hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước 
dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá 
của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển 
chung của hai nước trên con đường phát triển 
đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh 
phúc.

Nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-
5/9/2014), nhìn lại chặng đường hào hùng 
lịch sử đã qua, chúng ta có thể tự hào về quá 
trình hình thành và phát triển của mối quan 
hệ đặc biệt, hiếm có này. Trong thời kỳ đấu 
tranh chống ách thống trị của chủ nghĩa thực 
dân cũ, hai nước đã thành lập Liên quân Việt 
- Lào để cùng chung sức chiến đấu chống kẻ 
thù chung. Những chiến sĩ quân tình nguyện 
Việt Nam đầu tiên đã sang Lào cùng chiến 
đấu sát cánh bên lực lượng vũ trang Pa-thét 
Lào. Quyết tâm, hy sinh xương máu và sự 

phối hợp chặt chẽ giữa những người con ưu 
tú của hai dân tộc đã góp phần đưa sự nghiệp 
kháng chiến chống thực dân của hai nước đi 
đến thắng lợi vẻ vang với việc ký Hiệp định 
Genève 1954 về Đông Dương.

Thời kỳ sau đó, tinh thần đoàn kết Việt 
Nam - Lào lại càng được vun đắp và tôi luyện 
hơn khi hai nước tích cực hỗ trợ nhau trên các 
mặt trận quân sự và đối ngoại, làm thất bại âm 
mưu phá hoại và tiến hành chiến tranh do chủ 
nghĩa thực dân mới gây ra. Ngày 5/9/1962, 
Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan 
hệ ngoại giao, mở ra một giai đoạn mới trong 
lịch sử quan hệ hai nước. Liên minh chiến 
đấu của quân và dân hai nước ngày càng được 
tăng cường và dãy Trường Sơn hùng vĩ với 
hai nửa Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây 
đã trở thành hình ảnh sinh động của mối quan 
hệ keo sơn “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ 
nửa” trong những năm tháng gian khổ nhưng 
cũng đầy vinh quang, cùng góp phần to lớn 
giúp nhân dân và các lực lượng vũ trang hai 
nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác 
mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975 tại 
Việt Nam và Chiến thắng ngày 2/12/1975 tại 
Lào.

Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng 
đất nước trong hòa bình và quá độ đi lên 
CNXH, quan hệ hai nước chuyển từ quan hệ 
đoàn kết trong chiến đấu chống kẻ thù chung 
sang quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và 
hợp tác toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào. Ngày 18/7/1977, hai nước ký Hiệp 
ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện. Hiệp ước 
này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở 
pháp lý vững chắc cho việc tăng cường và mở 
rộng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 
trong thời kỳ mới; tạo cơ sở để hai bên tiến 
tới ký kết hàng loạt các thỏa thuận hợp tác sau 

52
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này. Sau chiến tranh, Việt Nam đã cử nhiều 
đoàn chuyên gia sang giúp nước bạn  ổn định 
đời sống, khôi phục sản xuất và phát triển 
kinh tế. Quan hệ hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ đó 
được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; đề 
cao ý chí tự lực, tự cường, hợp tác bình đẳng 
và cùng có lợi.

Trong công cuộc đổi mới của mỗi nước 
ngày nay, cả hai nước Việt Nam và Lào đều 
giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử về kinh tế, xã hội, đối ngoại. Quan 
hệ hợp tác gắn bó giữa bên cũng được đẩy 
mạnh và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Quan 
hệ chính trị giữa hai nước đã và đang phát 
triển trên một nền tảng sâu rộng và ngày càng 
vững chắc. Đến nay, các cuộc tiếp xúc cấp 
cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, 
Chính phủ và địa phương hai bên được tiến 
hành thường xuyên; Ủy ban liên Chính phủ 
thường niên được duy trì và củng cố. Giao 
lưu giữa các tổ chức, các tầng lớp nhân dân 
ngày càng tăng cường với hình thức ngày 
càng phong phú.

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác kinh tế Việt 
Nam - Lào trong những năm gần đây ngày 
càng khởi sắc, bước đầu tạo nền tảng vật chất 
để liên kết và củng cố mối quan hệ đặc biệt 
giữa hai nước. Nhờ các chính sách ưu tiên, ưu 
đãi hợp lý của cả hai bên nên thương mại Việt 
Nam - Lào tăng trưởng đều trong những năm 
gần đây. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 
giữa hai nước liên tục tăng theo từng năm, 
trung bình 30 - 40%/năm, từ mức chỉ đạt 45 
triệu USD/năm vào đầu những năm 1990 đã 
lên mức 490 triệu USD/năm vào những năm  
2000. Hai bên đang phấn đấu tăng kim ngạch 
lên 2 tỷ USD vào năm 2015. Về lĩnh vực đầu 
tư, Việt Nam tập trung đầu tư có hiệu quả tại 
Lào trên nhiều lĩnh vực như thủy điện, khai 
khoáng, giao thông vận tải, trồng cây công 
nghiệp… 

Không chỉ giới hạn trong hợp tác kinh 
tế, hợp tác trên các lĩnh vực khác cũng được 
quan tâm thúc đẩy. Hợp tác giáo dục, đào tạo 

đã và đang là lĩnh vực được hai bên ưu tiên và 
được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. 
Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh 
vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
Hợp tác giữa các địa phương giáp biên được 
chú trọng thúc đẩy, với việc hình thành các 
khu kinh tế và giao lưu buôn bán qua các cửa 
khẩu quốc tế và quốc gia. Hợp tác an ninh - 
quốc phòng tiếp tục duy trì tốt với mức độ tin 
cậy cao.

Cùng với sự hợp tác trong khuôn khổ song 
phương, tình đoàn kết anh em giữa Việt Nam 
và Lào còn được thể hiện rõ nét tại các diễn 
đàn khu vực và quốc tế như tổ chức Liên 
Hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN),  Tổ chức hợp tác kinh tế chiến 
lược ba dòng sông (ACMECS), Tiểu vùng 
Mê Công mở rộng (GMS), hợp tác bốn nước 
Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam 
(CLMV), tam giác phát triển Việt Nam - Lào 
- Campuchia,… góp phần nâng cao uy tín và 
vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Chặng đường mà hai nước đã gắn bó cùng 
nhau từ trong đấu tranh giành độc lập dân tộc 
cho đến công cuộc xây dựng và phát triển đất 
nước trong thời bình là một minh chứng hùng 
hồn cho mối quan hệ truyền thống lâu đời, đặc 
biệt, thủy chung, trong sáng, gắn bó máu thịt, 
hiếm có trong quan hệ quốc tế. Những thay 
đổi không ngừng của tình hình thế giới trong 
thời đại toàn cầu hóa hiện nay không làm suy 
chuyển mối quan hệ Việt - Lào, ngược lại mối 
quan hệ ấy ngày càng phát triển sâu sắc, bền 
chặt hơn, khẳng định quyết tâm phấn đấu kế 
thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan 
hệ hữu nghị thủy chung gắn bó và sự hợp tác 
toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và 
nhân dân hai nước Việt - Lào mãi mãi xanh 
tươi, đời đời bền vững, góp phần tích cực vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN 
ở mỗi nước, cũng như vào nền hòa bình, ổn 
định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên 
thế giới.

Tổng hợp: Ngọc Ánh

Con số đối ngoại
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Tìm hiểu công tác lãnh sự

CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG 
VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 quy định 
về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh.

Trong đó tại Điều 4, Điều 5, Chương II của Quyết định 13/2013/QĐ-UBND quy định rõ 
cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và trách nhiệm của người được cấp hộ 
chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ như sau:

Điều 4. Cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tổ chức thực hiện việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, 

hộ chiếu công vụ theo Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:
1. Quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

tỉnh theo Quy định này và các quy định khác nêu tại Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 
tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, 
hộ chiếu công vụ.

2. Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan báo cáo UBND tỉnh các 
biện pháp tăng cường quản lý và xử lý vi phạm trong sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, 
hộ chiếu công vụ.

Điều 5. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
1. Chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến đi công tác nước 

ngoài phù hợp với Quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, 
trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

2. Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản hộ chiếu; khi bị mất hộ chiếu phải khai báo theo quy 
định tại Điều 13 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ.

3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến 
công tác ở nước ngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ quản lý, trừ trường hợp có lý do 
chính đáng do Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định.

4. Khi chuyển cơ quan công tác ra ngoài tỉnh, phải báo cáo Sở Ngoại vụ và cơ quan quản 
lý hộ chiếu nơi chuyển đến để các cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý hộ chiếu theo Quy 
định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục 
đích cá nhân.

T/h: Nguyễn Thạch
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NHAÄT KYÙ ÑOÁI NGOAÏI 
                       THAÙNG 8/2014
I. Đoàn vào:

Trong tháng 8 có 35 lượt khách nước ngoài 
vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

1. Trong tháng 8 từ 4/8-16/11/2014 đoàn 
tình nguyện gồm 03 người (quốc tịch Brunei) 
đến thăm và làm việc tại Trung tâm Hy vọng 
Lập Thạch.

2. Ngày 8/8/2014, ông Patrick Baker (quốc 
tịch Anh) vào làm việc với Ban Quản lý Dự 
án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Vĩnh Phúc.

3. Từ 10/8-31/11/2014 đoàn thực tập sinh 
Trường Đại học Southern Luzon gồm 04 
người (quốc tịch Philippines) vào giảng dạy 
tiếng anh tại trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

4. Ngày 18/8/2014 đoàn khách gồm 18 
người (Nhật Bản) vào làm việc tại Hội Nạn 
nhân chất độc da cam/dioxin.

5. Ngày 18/8/2014, ông Lee Park Beon  
(Hàn Quốc), nhà tài trợ cho chương trình học 
bổng Vision vào trao học bổng cho các em 
học sinh tại huyện Tam Đảo

6. Từ ngày 22-25/8/2014 đoàn gồm 06 
người sinh viên tình nguyện Hàn Quốc vào 
tiến hành một số hoạt động nhân đạo tại tỉnh  
(với sự phối hợp và hỗ trợ của Tổ chức PAM-
WF Hàn Quốc).

7. Ngày 28/8/2014, ông Steven Von Eije 
- Cố vấn dự án tại Việt Nam (quốc tịch: Hà 
Lan) vào làm việc tại Trung tâm Khuyến 
nông - Khuyến ngư Vĩnh Phúc; huyện Tam 
Đảo; huyện Tam Dương.

8. Từ ngày 25-29/8/2014, bà Hirose Tsub-
asa (quốc tịch: Nhật Bản) vào làm việc tại 
Trung tâm Dịch vụ việc làm.

II. Đoàn ra:

 Trong tháng 8 có 31 lượt ra, gồm: cán bộ 
công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, 
trong đó có 24 lượt sử dụng ngân sách nhà 
nước, 06 lượt sử dụng tài trợ của nước ngoài 
và các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh, 01 lượt 
kinh phí tự túc.

Trong số các đoàn ra tháng 8 có 02 Lãnh 
đạo tỉnh đi công tác nước ngoài (ông Nguyễn 
Thế Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy; ông Hà Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ); 01 cán bộ 
của Thư viện tỉnh tham dự đại hội Thư viện 
tại Pháp; 03 vận động viên tham dự giải bắn 
cung thiếu niên quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc.

Tổng hợp: Nguyễn Thạch 
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NÉT VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

Nét văn hóa ẩm thực của đất nước Triệu voi 
rất đa dạng và chứa đựng trong nó những đặc 
trưng riêng. Những đặc trưng ấy có thể là cách 
dùng gia vị, cách chế biến, cách trình bày cho 
đến cách thưởng thức các món ăn, từ những 
món ăn đơn giản, thường ngày tới những món 
ăn sử dụng trong các dịp lễ tết. Chính những 
đặc trưng ấy đã trở thành yếu tố tạo nên nét 
đẹp trong văn hóa ẩm thực rất riêng của nhân 
dân Lào.

Ẩm thực Lào khá đa dạng, điển hình có 
thể kể tên những món như: Gà nướng, lạp, lạp 
xưởng, thịt heo nướng, cá hấp lá chuối, gà (cá) 
nấu me, rau luộc, rau sống, cơm (xôi)… Ngoài 
ra còn có các món ăn mang hương vị vừa quen 
lại vừa lạ. Quen vì các nguyên liệu không quá 
khó tìm nhưng lạ vì cách chế biến tinh tế và rất 
đặc trưng. Ẩm thực Lào đặc sắc bởi các loại 
thực phẩm không đắt tiền, nét mộc mạc trong 
chế biến, không cầu kì… nhưng cũng chính vì 

thế mà nó giữ lại gần như nguyên vẹn hương 
vị của món ăn. Về phong cách ăn uống, người 
dân Lào không giống như người phương Tây 
ngồi bàn cao khi ăn, bày riêng từng món một 
mà người Lào thích ngồi xổm trên nền nhà 
và bày các thức ăn lên cùng một lúc để dùng. 
Quan niệm piep - là cha mẹ, là bề trên sẽ gắp 
miếng thức ăn đầu tiên để khai tiệc. Khách đến 
viếng thăm, dùng bữa cũng tuân theo những 
quy tắc của họ như không được ngồi ăn khi 
những người khác đã đứng dậy và luôn để lại 
một ít thức ăn trong đĩa để thể hiện phép lịch 
sự. Nếu không để lại thức ăn gia chủ sẽ nghĩ 
mình đón tiếp không chu đáo, khách không đủ 
no, chủ nhà sẽ bị mất thể diện. 

Dưới đây là một số ẩm thực đặc sắc của đất 
nước Triệu voi.

Tam Maak Hung: Nói đến ẩm thực Lào 
phải nhắc đến Tam Maak Hung, món ăn được 
xem là đặc sản mang đậm phong vị của người 
dân Lào. Món nộm chay nổi tiếng này có 
nguyên liệu gồm dưa muối, đu đủ, đậu đũa, cà 
dĩa giã rồi trộn chung với cùng hàng chục gia 
vị đem đến cho thực khách một cảm nhận rất 
lạ. Đây là món ăn dân dã, phổ thông và ít khi 
thiếu trong các bữa ăn của người Lào.

Cơm nếp: Nhắc đến đặc sản hay giản dị 
hơn là những món ăn dân dã, người Lào luôn 
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tự hào và coi gạo nếp, lạp là những món ăn 
truyền thống, mang đến sự may mắn, không 
thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt 
là các ngày lễ tết. Người Lào đặc biệt thích ăn 
cơm nếp. Sau khi nấu chín, người ăn sẽ nắm 
cơm thành từng viên nhỏ, sau đó chấm vào 
nước chấm riêng và dùng tay để ăn. Cách ăn 
mộc mạc này, theo người dân Lào, người ăn 
mới cảm nhận được hết hương thơm và vị ngọt 
tự nhiên của từng hạt gạo. Đặc biệt, ở Lào lúa 
gạo không chỉ là thực phẩm hằng ngày mà 
còn được liên tưởng với những người phụ nữ. 
Tương truyền, nữ thần lúa đã hiến dâng mình 
cho ngọn lửa và sau khi chết, tro của nữ thần đã 
giúp cho dân làng được một mùa bội thu, tránh 
được thiên tai nạn đói trong suốt một năm đó. 
Ở một số làng bản người Phuan, hài cốt của 
các bà tổ bà sơ được giữ trong ngôi tháp nhỏ 
xây giữa ruộng lúa của gia đình, họ thờ cúng 
rất trang nghiêm và dành một ngày nhất định 
để tưởng nhớ đến nữ thần ấy.

Cơm lam: Cơm lam là loại cơm đặc trưng 
của người Lào và một số dân tộc thiểu số vùng 
Tây Bắc và Tây Nguyên nước ta. Cơm lam được 
nấu từ gạo, chủ yếu là gạo nếp. Lấy gạo bỏ vào 
một chiếc ống nứa một đầu hở, sau đó dùng lá 

chuối bịt kín lại rồi đốt trên bếp lửa. Ống nứa 
dùng nấu cơm lam phải còn tươi, không quá 
non cũng không quá già để khi cơm chín, hạt 
cơm quyện thêm chút vị ngọt và mùi vị đặc 
trưng của tre, nứa. Cơm lam thường được ăn 
cùng với thịt gà hay thịt lợn rừng nướng. Tuy 
nhiên, ngon nhất là khi ăn cùng với muối vừng. 

Món nướng của Lào: Người Lào đặc biệt 

thích ăn các món nướng, tất cả những thực 
phẩm mà có thể nấu được bằng cách nướng thì 
họ đều sử dụng, từ thịt, cá đến cả rau củ và gia 
vị. Cơm lam cũng là một món được chế biến 
bằng hình thức này. Có rất nhiều cách nướng 
từ đưa trực tiếp thực phẩm lên lửa hay vùi trong 
than hồng đến nướng bằng lò nướng hay chảo 
điện. Nhưng người Lào vẫn thích nướng thực 
phẩm bằng cách cho vào ống nứa, ống vầu hay 
ống bương, để tạo mùi vị thơm ngon cũng như 
màu sắc đặc trưng rất riêng của xứ sở này.

Lạp: Lạp tiếng Lào có nghĩa là may mắn, 
là món ăn truyền thống trong lễ hội của người 
Lào và cũng là món ăn dân tộc gần gũi nhất 
của họ. Được làm từ thịt động vật, thường là 
thịt bò, thịt hươu hoặc có thể là thịt trâu, cá. 
Thịt được băm nhuyễn với rau bạc hà thái nhỏ 
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và nước cốt chanh, không dùng đường, vị chua 
cay. Người ta thường dùng Lạp chung với các 
loại rau như húng lủi, ngò gai. Lạp là món ăn 
đãi tiệc, thường được bày ra trong những dịp 
đặc biệt hoặc cho những vị khách danh dự.

Rêu: Rêu ở tảng đá, bờ sông, khe suối được 
làm sạch, giã nhuyễn, thêm các gia vị rồi ép 
thành từng lá mỏng dính. Rêu chiên có màu 
xanh đậm đặc trưng, ăn rất giòn và đậm đà. Đây 
là món ăn quý để đãi khách của người Lào.

Về gia vị, các món ăn của người Lào có đặc 
điểm chung là dùng nhiều gia vị, như gừng, 
me, lá chanh… và nhiều loại ớt khô rất cay. 
Vị chính trong các món ăn hầu hết đều có rất 
nhiều ớt. Chỉ riêng ớt có hàng chục món: từ 
ớt chiên giòn, ớt muối chua, ớt sa tế, ớt hầm, 
ớt luộc… Ở mỗi vùng cũng có các món ăn 
đặc trưng, có các tên gọi khác nhau và được 
chế biến theo đặc trưng của từng vùng, nhưng 
không thể không có vị cay của ớt. Các món 
ăn tiêu biểu của người Lào là sự pha trộn giữa 
cay và ngọt, được trung hòa thêm thảo mộc. 
Một thành phần quan trọng của ẩm thực đó là 
các loại nước chấm dùng kèm các món ăn và 
các cách pha chế nước chấm khá cầu kỳ như 
văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Các 

loại mắm cá (pa dek) và mắm Cheo gồm da 
trâu, ớt nướng, tỏi nướng, riềng nướng, đường 
cùng nhiều gia vị thảo mộc trộn lẫn hoặc mắm 
Muok gồm lòng cá trộn ớt, sả, hành củ… được 
người Lào sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng 
ngày.

Về đồ uống, người Lào có Lau Lao, Fan-
thong (gần giống với rượu cần), NamSa (trà 
pha nhạt), cà phê… và đặc biệt là món dừa 
nướng. Dừa để nguyên trái nướng vừa phải, lột 
vỏ rồi ướp lạnh. Nước dừa nướng có vị ngọt và 
thơm rất lạ, cơm dừa dẻo ăn rất ngon. Nước dừa 
được tìm thấy hầu hết trong các loại thức uống 
vì người Lào có thói quen hay pha trộn nước 
dừa với các loại thức uống khác. Lau Lao - một 
loại rượu nhẹ làm từ cơm nếp lên men uống với 
chút chanh và Pepsi. Theo tập quán, trong các 
bữa tiệc lễ hội, vài người ngồi uống Lau Lao 
cùng một lúc bằng những cái ống dài hút rượu 
từ một bình sứ. Cà phê Lào thì tuyệt vời, đa số 
được trồng từ cao nguyên Bolovens màu mỡ ở 
Nam Lào. Người Lào thích uống cà phê đậm 
và ngọt, vì thế người ta hay cho thêm đường 
và sữa đặc vào cà phê. Cà phê thường được 
pha từng ly, uống kèm với một cốc Nam Sa, 
một thứ Trà Tàu pha nhạt. Lào cũng có thương 
hiệu bia riêng, bia Lào dễ uống và dễ dàng tìm 
thấy ở hầu hết quán ăn hay nhà hàng trên khắp 
đất nước. Bia Lào từng được Asia Mazagine 
bầu chọn là loại bia ngon nhất Châu Á mà du 
khách đi du lịch Lào không thể bỏ qua.

Tổng hợp: Đào Tuấn
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1. Thái độ đón tiếp: 
Để cho việc đón tiếp đạt kết quả tốt, tức là 

đạt mục đích yêu cầu đón tiếp của ta, đáp ứng 
yêu cầu của khách, công tác lễ tân cần được tiến 
hành thật chu đáo, đúng luật pháp và tập quán 
quốc tế, phù hợp với từng loại đối tượng theo 
phương châm chung: hữu nghị, trọng thị, chu 
đáo, an toàn. 

2. Công việc chuẩn bị: 
Thông thường quy trình đón tiếp bao gồm 

các bước sau: 
2.1 Nắm thông tin chính xác về đoàn 

khách: để có được thông tin đầy đủ và chính 
xác về các mặt như: tính chất đoàn, mục đích 
chuyến thăm, cấp bậc trưởng đoàn, thành phần 
đoàn, thời gian và địa điểm đến, những điều cần 
chú ý trong giao tiếp ứng xử… 

2.2 Lập đề án - kế hoạch cho từng hoạt 
động: 

a. Xác định mục đích, yêu cầu đón tiếp, mức 
độ và thành phần đón tiếp như: ai đón tại nơi 
khách đến sân bay, sân ga, bến cảng, địa giới 
(thông thường, cơ quan đón cử lãnh đạo thấp hơn 
một hoặc hai cấp so với trưởng đoàn phía bạn); 
ai đón tiếp tại trụ sở làm việc, khách sạn (thông 
thường lãnh đạo ngang cấp với trưởng đoàn bạn). 

b. Xây dựng kế hoạch đón tiếp càng cụ thể 
càng tốt 

+ Chuẩn bị vật chất: ăn ở, đi lại, hội đàm, 
tham quan, giải trí, chiêu đãi, tặng phẩm… 

+ Kế hoạch đón tiếp tại sân bay, tại địa giới, 
sân ga, bến cảng… (có tặng hoa không? khi nào, 
ở đâu, tặng ai, ai tặng, chuẩn bị bao nhiêu xe ô 
tô, xếp khách ngồi xe thứ mấy, ngồi với ai, có 
phiên dịch trong xe không?); 

+ Dự kiến chương trình hoạt động; 
+ Liên hệ các cơ quan chức năng (sân bay, 

công an, báo chí, y tế) để phối hợp kế hoạch về 

lễ tân; 
+ Phân công thực hiện và kiểm tra đôn đốc;                                                                                                                          
2.3 Một số lưu ý: 
Khi chủ nhà đón tại nhà khách/khách sạn: 

sau khi bắt tay chào hỏi, tặng hoa xong thì mời 
khách vào phòng khách ít phút. Tại phòng khách, 
chủ nhà chủ động thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng 
chuyến thăm, giới thiệu những người có mặt, 
thông báo sơ bộ chương trình chuyến thăm rồi 
mời khách về phòng nghỉ. Tâm lý chung của 
khách là muốn được nghỉ ngơi, thay trang phục 
sau chặng đường dài. 

Về phòng tiếp khách: Phải thoáng khí, sáng 
sủa, sạch sẽ, trang trí lịch sự. Phòng tiếp khách 
nên để ghế kiểu salon; phòng hội đàm/làm 
việc thì kê bàn kiểu hội đàm. Trong phòng tiếp 
khách, nên bố trí để chủ và khách ngồi hướng 
ra phía cửa chính (khách ngồi bên tay phải chủ 
nhà, kiểu 1+). Trong phòng làm việc/hội đàm 
thì bố trí hai đoàn ngồi đối diện nhau. Trường 
hợp đông người có thể bố trí hàng ghế phía sau. 
Trên bàn làm việc/hội đàm, trước mặt mỗi người 
nên có bảng tên (có ghi tên và chức danh), giấy 
trắng, bút, nước lọc… 

Tổng hợp: Thanh Hà

CẢI TIẾN PHƯƠNG CHÂM ĐÓN TIẾP KHÁCH 
NƯỚC NGOÀI

Một số nội dung nên tham khảo
- Một số lưu ý khi tiếp xúc với người 

nước ngoài. 
- Bắt tay không hề đơn giản. 
- Lễ tân ngoại giao trong hội đàm. 
- Cờ và nguyên tắc treo cờ 
- Khái niệm về lễ tân ngoại giao 
- Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy 
- Các kiểu tiệc chiêu đãi 
- Vị trí danh dự 
- Tặng quà, tặng hoa 
- Nguyên tắc của lễ tân ngoại giao.
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Thư giãn

Truyện cười song ngữ Anh - Việt

Răng khôn 

Wisdom teeth

Một ngày kia, một người đàn ông bước vào một phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn 
là bao nhiêu. 

“Tám mươi đô la”, nha sĩ nói.
 “Đó là một con số vô lý”, người đàn ông nói. “Có cách nào rẻ hơn không?” 
“Ồ”, nha sĩ nói, “nếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống còn 60 đô la”. 
“Như vậy vẫn còn quá đắt”, người đàn ông nói. 
“Được rồi”, nha sĩ nói. “Nếu tôi tiết kiệm thuốc tê và chỉ lôi toạt răng ra với một cái kềm 

thì tôi có thể  tính giá 20 đô la”. 
“Không”, người đàn ông rên rỉ, “như vậy 

vẫn còn quá nhiều”.
 “Hừm”, nha sĩ gãi đầu nói. Nếu tôi để một 

trong những sinh viên của tôi làm để thêm 
kinh nghiệm thì tôi cho là tôi có thể tính giá 
chỉ 10 đô la”.

 “Tuyệt”, người đàn ông nói, “đặt trước 
cho vợ tôi vào thứ Ba tới!”.

One day a man walks into a dentist’s office 
and asks how much it will cost to extract 
wisdom teeth.             

  “Eighty dollars,” the dentist says.          
   “That’s a ridiculous amount,” the man says. “Isn’t there a cheaper way?”  
   “Well,” the dentist says, “if you don’t use an anaesthetic, I can knock it down to $60.”        
   “That’s still too expensive,” the man says. 
   “Okay,” says the dentist. “If I save on anesthesia and simply rip the teeth out with a 

pair of pliers, I could get away with charging $20.”       
  “Nope,” moans the man, “it’s still too much.”          
   “Hmm,” says the dentist, scratching his head. “If I let one of my students do it for the 

experience, I suppose I could charge you just $10.”         
    “Marvelous,” says the man, “book my wife for next Tuesday”.

(Sưu tầm)


