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Tin đối ngoại

Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng 
tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh
 toàn quyền Canada tại Việt Nam

Chiều 18/9/2014, Chủ 
tịch UBND tỉnh 
Phùng Quang Hùng 

có buổi tiếp và làm việc với 
ngài David Devine - Đại sứ 
đặc mệnh toàn quyền Cana-
da tại Việt Nam và bà Barbara 
Nadeau - Tham tán thương 
mại Đại sứ quán Canada tại 
Việt Nam. Cùng dự có lãnh 
đạo một số sở, ban, ngành 
trong tỉnh.
   Đồng chí Phùng Quang 
Hùng hoan nghênh chuyến 
thăm và làm việc của đoàn 
công tác Đại sứ quán Canada 
tại Vĩnh Phúc. Đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh đã giới thiệu 
khái quát với Đoàn về vị trí 
địa lý, tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh kể 
từ khi tái lập đến nay. Nhấn 
mạnh đến lĩnh vực thu hút 
đầu tư nước ngoài, đồng chí 
mong muốn Đại sứ thông 
qua mối quan hệ của mình sẽ 
giới thiệu hình ảnh của Vĩnh 
Phúc đến với các nhà đầu tư 
Canada về các lĩnh vực như: 
công nghiệp phụ trợ, chế biến 
các sản phẩm công nghiệp, 
nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, 
thương mại du lịch và dịch 
vụ, đặc biệt là tạo điều kiện 

để địa phương mở rộng và 
phát triển chăn nuôi bò sữa 
theo những tiêu chuẩn hiện 
đại, đạt hiệu quả cao.
     Phát biểu tại buổi làm việc, 
Đại sứ David Devine cảm ơn 
sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh 
đối với Đoàn, đồng thời đánh 
giá cao năng lực và những kết 
quả đạt được trên tất cả các 
lĩnh vực của tỉnh Vĩnh Phúc. 
Ngài Đại sứ mong muốn sau 
chuyến thăm và làm việc tại 
tỉnh lần này, sẽ sớm có một 
buổi làm việc trực tiếp cùng 
các lãnh đạo đứng đầu các 
ngành, lĩnh vực kinh tế - văn 
hóa của tỉnh. Qua đó, hai bên 

sẽ xây dựng chiến lược, công 
việc cụ thể để từng bước phối 
hợp thực hiện các chương 
trình hợp tác, đầu tư một 
cách hiệu quả làm tiền đề bền 
vững cho tương lai. Ngài Đại 
sứ khẳng định sẽ giới thiệu, 
quảng bá những tiềm năng, 
lợi thế của tỉnh đến các nhà 
đầu tư lớn của Canada trong 
thời gian tới.
    Trước đó, ngài Đại sứ cùng 
Đoàn đã có chuyến thăm 
quan nhà máy Haesung Vina 
– Hàn Quốc tại KCN Khai 
Quang.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc và ngài David Devine - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Canada tại Việt Nam tại buổi làm việc.
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Chairman of Vinh Phuc People’s Com-
mittee had a meeting with Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of 

Canada in Vietnam

On the afternoon of 
September 18th 
2014, Mr. Phung 

Quang Hung – Chairman 
of Vinh Phuc People’s Com-
mittee had a meeting with 
Mr. David Devine – Am-
bassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Canada 
in Vietnam and Ms. Barbara 
Nadeau - Commercial Coun-
selor. Attending the meeting, 
there were leaders of some 
relevant departments and or-
ganizations.
   Mr. Phung Quang Hung 
welcomed the visit of the del-
egation of Canadian Embas-
sy. The Chairman introduced 
general information about 

geographical location, poten-
tials, advantages and socio 
– economic development of 
the province. Emphasizing 
the issue of FDI attraction, 
he expected that the Ambas-
sador would be the bridge 
of cooperation for Canadian 
businesses and investors to 
come to Vinh Phuc, survey 
investing opportunities in the 
fields of supportive industry, 
industrial product process-
ing, commerce, service and 
tourism; support scholarship 
of the Embassy and Govern-
ment of Canada to train hu-
man resources for Vinh Phuc. 
Especially he hoped that Ca-
nadian businesses would 

cooperate with Vinh Phuc 
partners to expand the dairy 
herd size in the direction of 
modernity and effectiveness.
   Speaking at the meeting, 
Ambassador David Devine 
thanked for the warm recep-
tion of Vinh Phuc province; 
simultaneously he highly ap-
preciated the potentials and 
achievements in all fields that 
Vinh Phuc has gained. The 
Ambassador hoped that af-
ter this visit, he would soon 
have another meeting with 
leaders of provincial depart-
ments related to cultural and 
economic sectors. Thereby, 
the two sides would develop 
strategies for specific steps to 
coordinate and implement 
the cooperation and invest-
ment programs effectively as 
prerequisite for a sustainable 
future. Mr. David Devine 
also stated that he would in-
troduce and promote the po-
tentials and advantages of the 
province to big Canadian in-
vestors. 
   Before the meeting, the 
Canadian delegation visited 
Haesung Vina Co. Ltd (South 
Korea) in Khai Quang Indus-
trial Zone.

By Trung Dung

Chairman Phung Quang Hung had a meeting with Mr. David 
Devine - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 

of Canada in Vietnam
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Đoàn Công tác trường Đại học Washington - Hoa Kỳ 
khảo sát thực tế tại Nhà máy Linh kiện tự động 

Minda Việt Nam

Sáng ngày 11/9, đoàn 
công tác gồm 24 học 
viên cao học và 02 giáo 

sư đến từ trường Đại học 
Washington - Hoa Kỳ có 
chuyến thăm, làm việc và 
khảo sát thực tế tại Nhà máy 
Linh kiện tự động Minda 
Việt Nam.
     Được thành lập năm 1917, 
trường Đại học Washington 
là cơ sở giáo dục lâu đời thứ 
hai ở miền Tây nước Mỹ và 
luôn nằm trong danh sách 
những trường đào tạo về 
kinh doanh hàng đầu trên thế 
giới. Đây là một môi trường 
học tập lý tưởng, đào tạo khả 
năng lãnh đạo, tư duy chiến 
lược cho hàng ngàn sinh 
viên, nghiên cứu sinh, các 
nhà kinh doanh… với mục 
đích cải thiện môi trường 
kinh doanh toàn cầu. 
     Trong chuyến đi này, ngoài 
việc khảo sát thực tế tại Nhà 
máy Linh kiện tự động Min-
da Việt Nam, đoàn giáo sư 
và học viên thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh mong muốn tìm 
hiểu thêm về sự tăng trưởng 
của ngành công nghiệp chế 
tạo tại Việt Nam, môi trường, 
chính sách đầu tư của địa 
phương, những kinh nghiệm 
thực tế của công ty Linh kiện 
tự động Minda Việt Nam 
khi hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại Vĩnh Phúc.
     Giới thiệu về Tập đoàn, 
ông Deepak Kumar - Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH 
Linh kiện tự động Minda 
Việt Nam cho biết: Tập đoàn 
Spark Minda được thành lập 
vào năm 1958 tại Delhi, Ấn 
Độ và hiện đang có mặt tại 
nhiều quốc gia trên thế giới 
với 32 nhà máy và 11.200 
nhân viên. Tập đoàn chuyên 
sản xuất các linh kiện ô tô, xe 
máy như khóa, cốp xe, yên 
xe, bộ cảm biến… cho các 
hãng ô tô, xe máy lớn như 
Piaggio, Toyota, Yamaha… 
Có mặt tại Việt Nam từ năm 
2008, đến nay Minda Việt 
Nam đã đạt được những 
thành công và hiệu quả nhất 

định trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của mình và 
hiện đang có hai nhà máy sản 
xuất đặt tại Khu công nghiệp 
Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Nói 
về hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty, ông Ku-
mar chia sẻ: những thành 
công mà Minda đạt được cho 
đến nay không chỉ nhờ nội 
lực của chính Minda mà còn 
nhờ môi trường, chính sách 
ưu đãi đầu tư của tỉnh Vĩnh 
Phúc dành cho Minda cũng 
như các doanh nghiệp FDI 
khác. Đây chính là lý do Tập 
đoàn Minda lựa chọn đầu tư 
tại thị trường có nhiều tiềm 
năng này.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đoàn công tác trường Đại học Washington - Hoa Kỳ thăm Nhà máy 
Linh kiện tự động Minda Việt Nam tại KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
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University of Washington (US) visited 
Minda Vietnam Automotive Factory in 

Binh Xuyen industrial zone, Vinh Phuc

On the morning of  
September 11th, 24 
MBA students and 

two professors from the Uni-
versity of Washington (US) 
visited, worked and surveyed 
the actual situation at Minda 
Vietnam Automotive Fac-
tory. 

Founded in 1917, the 
University of Washington 
- the second-oldest educa-
tion institution on the US 
West coast, is consistently 
ranked among the best busi-
ness schools in the world. 
This is the ideal environment 
for studying and training 
the leading ability, strategic 
thinking for thousands un-
dergraduate, post-granduate 
and businessmen to solve 
complex, unstructured real-
world problems in a wide ar-
ray of business environments. 

In this visit, besides sur-
veying the actual situation 
in Minda Vietnam Automo-
tive Factory, the delegation 
of professors and students 
would like to learn more 
about how the manufactur-
ing industry drives growth 
in Vietnam, Minda Vietnam 
Automotive’s experience as 
well as Vinh Phuc investment 

policies and etc. 
Introducing about the 

Group, Mr. Deepak Kumar 
- General Director of Minda 
Vietnam Automotive Co., 
Ltd. - said that, “The Spark 
Minda Group was founded 
in 1958 in Delhi, India and 
now has 32 plants with 11,2 
00 employees all over the 
world. The Group special-
izes in manufacturing auto-
motive components, parts of 
motorcycles, scooters as well 
as automobiles (two wheeler 
security system, lock set, seat 
latch, active & passive anten-
na, speed meter and etc.) and 
supply big customers such as 
Piaggio, Yamaha, Toyota and 
etc.

Starting the investment in 
Vietnam since 2008, Minda 
Vietnam Automotive has 
achieved remarkable suc-
cess. The Company now has 
02 factories located in Binh 
Xuyen industrial zone. Shar-
ing about Minda’s business 
activities, Mr. Kumar said, 
“Our success has been gained 
by not only our internal 
forces but also the support 
from Vinh Phuc’s authorities 
through preferential invest-
ing policies for Minda in par-
ticular and FDI companies 
in general. This is the reason 
why Minda Group decided to 
invest in this potential mar-
ket.”

By: Nguyen Thom

Mr. Deepak Kumar – General Director of Spark Minda worked with 
professors and students of Washington University



5

Tin đối ngoại

Đoàn Thanh niên tình nguyện Hàn Quốc tặng phòng học máy tính cho 
Trường Tiểu học Minh Quang II, Tam Đảo

Với trái tim nhân hậu, 
trong sáng và tình cảm 
yêu mến dành cho đất 

nước Việt Nam, nhóm 06 học 
sinh, sinh viên tình nguyện 
Hàn Quốc đã được tổ chức 
phi chính phủ PAMWF (Hàn 
Quốc) giới thiệu đến những 
nơi còn khó khăn tại Vĩnh 
Phúc để thực hiện các hoạt 
động từ thiện và giúp đỡ 
người dân nơi đây.
       Sáng ngày 25/8/2014, nhóm 
thanh niên tình nguyện đã 
có chuyến thăm trường Tiểu 
học Minh Quang II, huyện 
Tam Đảo. Nhân chuyến đi 
này, Đoàn đã tặng trường 01 
phòng học máy tính gồm 18 
máy vi tính và 01 máy chiếu 
với tổng giá trị là 150 triệu 
đồng. Chia sẻ với phóng viên 
Bản tin đối ngoại Vĩnh Phúc, 
bạn Kim Seung Wook, 17 tuổi 
cho biết: “Tôi sinh ra và lớn 
lên ở Hàn Quốc nhưng hiện 
nay tôi đang theo học trường 
cấp III Bergen Catholic – Hoa 
Kỳ. Mùa hè năm trước, tôi đã 
đến Việt Nam để làm tình 
nguyện, tôi nhận thấy vẫn 
không đủ vì cuộc sống nông 
thôn ở đây vẫn còn nhiều 
khó khăn. Đặc biệt, các em 
nhỏ Việt Nam thật sự thân 
thiện và tình cảm, chúng tôi 
đã chơi với nhau rất vui. Đó 
chính là lý do tôi muốn trở lại 
Việt Nam mùa hè năm nay và 
những năm sau nữa…”.
    Trước đó, ngày 22/8 cùng 
với sự trợ giúp, hướng dẫn 

của tổ chức PAMWF, nhóm 
thanh niên Hàn Quốc này 
đã đến thăm và tặng quà cho 
người già, người khuyết tật và 
các em nhỏ đang được nuôi 
dưỡng tại Trung tâm Bảo 
trợ xã hội tỉnh. Ngày 23/8, 
Đoàn đã hỗ trợ kinh phí đưa 
học sinh đi tham quan Đền 
Hùng, sơn lại đồ chơi cho các 
em tại Trung tâm Bảo trợ xã 
hội, đến thăm và tặng quà (xe 
đạp, nồi cơm điện, bàn ghế 
học sinh, bánh kẹo) cho 02 gia 
đình các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn tại thôn Viên 
Du, Thanh Vân, Tam Dương. 
Tổng giá trị viện trợ do đoàn 
thanh niên tình nguyện Hàn 
Quốc tài trợ từ ngày 22-25/8 
là 183 triệu đồng.
     PAMWF là một tổ chức 
phi chính phủ của Hàn Quốc, 

có mặt tại Vĩnh Phúc từ năm 
2013 và hiện đang đặt Văn 
phòng đại diện tại Trung 
tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tổ 
chức 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”. Dù mới đi 
vào hoạt động được hơn một 
năm nhưng PAMWF đã giới 
thiệu nhiều nhà tài trợ Hàn 
Quốc đến Vĩnh Phúc triển 
khai hoạt động từ thiện thiết 
thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ, 
hỗ trợ những con người có 
hoàn cảnh khó khăn cả về vật 
chất và tinh thần.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Các tình nguyện viên Hàn Quốc trao tặng máy vi tính và hướng dẫn 
các em học sinh sử dụng máy tính tại trường Tiểu học 

Minh Quang II, Tam Đảo - Vĩnh Phúc
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Tin hoạt động đối ngoại trong nước

1. Việt Nam tạo điều kiện để doanh 
nghiệp đầu tư hiệu quả tại Cuba.

Chiều 4/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
đã tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư 
nước ngoài Cuba, Rodrigo Malmierca Diaz 
đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng 
kết quả chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy 
quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. 
Thủ tướng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi 
trọng và sẽ làm hết sức mình, cùng với Cuba 
tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai 
nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả. 
Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các dự án 
hợp tác giữa hai bên, nhất là dự án hợp tác về 
viễn thông, nông nghiệp, đồng thời tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt 
Nam đầu tư thiết thực, hiệu quả tại Cuba.

Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz khẳng 
định: Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi và sẽ 
tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp 
Việt Nam đầu tư vào Cuba; đồng thời mong 
muốn hai bên tăng cường trao đổi thương 
mại, tạo thuận lợi cho các sản phẩm hàng 
hóa của mỗi nước dễ dàng thâm nhập vào thị 

trường của nhau.
2. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự 

Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về 
khí hậu. 

Ngày 23/9, tại New York (Mỹ) đã diễn 
ra Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về 
khí hậu với sự tham dự của nhiều lãnh đạo 
cấp cao các nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính 
phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên 
thảo luận cấp cao của Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu 
bật quan ngại chung về những diễn biến ngày 
càng phức tạp, khó lường của vấn đề biến đổi 
khí hậu, ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng 
đến tính mạng, tài sản, cuộc sống của người 
dân cũng như sự phát triển bền vững ở mọi 
quốc gia; kêu gọi các nước cam kết mạnh mẽ 

và nỗ lực nhiều hơn trong đàm phán nhằm 
đạt được một khuôn khổ pháp lý toàn cầu mới 
có tính ràng buộc về biến đổi khí hậu trong 
năm 2015 để thế giới có thể đạt được mục tiêu 
về nồng độ khí thải nhà kính trong khí quyển 
và nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngài Rodrigo 
Malmierca Diaz - Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu 

tư nước ngoài Cuba.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 
Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ Việt 

Nam tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận 
cấp cao của Hội nghị
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quá 200C; nhấn mạnh thỏa thuận toàn cầu 
mới cần bao trùm mọi lĩnh vực từ thích ứng 
đến giảm nhẹ khí phát thải, thể hiện nguyên 
tắc trách nhiệm chung nhưng có sự phân biệt 
như theo quy định của UNFCCC, bảo đảm 
tính rõ ràng, minh bạch về đóng góp của các 
nước và có cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám 
sát; đồng thời kêu gọi các nước phát triển 
tăng cường thực hiện các cam kết theo Nghị 
định thư Ky-ô-tô, cung cấp tài chính và công 
nghệ tiên tiến cho các nước đang phát triển 
đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu.

3. Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy 
ban điều phối WIPO.

Chiều 23/9, Đại hội đồng thường niên lần 
thứ 54 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) họp tại Geneva đã thông qua phiếu 
bầu Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng 
Phái đoàn đại diện của Việt Nam bên cạnh 
Văn phòng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương 
mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại 
Geneva làm Chủ tịch Ủy ban điều phối WIPO. 

Thay mặt đoàn Việt Nam, Đại sứ Nguyễn 
Trung Thành đã điểm lại các công tác của 
WIPO kể từ phiên họp Đại hội đồng gần 
đây nhất, đồng thời khẳng định sự ủng hộ 

mạnh mẽ của Việt Nam với các hoạt động 
của WIPO trong nỗ lực thực hiện mục tiêu 
đề ra trong chương trình tái thiết chiến lược, 
khuyến khích sự hợp tác của WIPO để phát 

triển các dự án phù hợp nhất với lợi ích cho 
tất cả các bên. Việt Nam cũng cam kết phối 
hợp chặt chẽ với WIPO và các quốc gia thành 
viên khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để tận 
dụng cơ hội và vượt qua thách thức, tạo điều 
kiện cho sáng tạo và đổi mới. 

4. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung 
Quốc thăm Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch trao đổi đoàn giữa 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản 
Trung Quốc do đồng chí Mạnh Học Nông 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ủy 

ban Công tác các cơ quan Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu, sang thăm 
Việt Nam từ ngày 24 đến 28/9/2014.

Sáng ngày 25/9, đồng chí Hoàng Bình 
Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp Đoàn. Tại 
buổi tiếp, đồng chí Hoàng Bình Quân hoan 
nghênh đồng chí Mạnh Học Nông dẫn đầu 
đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc 
sang thăm Việt Nam và trao đổi về tình hình 
mỗi Đảng, mỗi nước, cũng như về kinh 
nghiệm công tác xây dựng Đảng; khẳng định 
chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ 
hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc. 
Đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ mong 
muốn thông qua chuyến thăm sẽ tăng cường 
sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan 

Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân 
tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn 
Tùng (thứ nhất từ trái sang) dự phiên họp Đại hội 

đồng WIPO lần thứ 54
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hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước 
phát triển lành mạnh, ổn định.

5. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
thăm và làm việc tại Phần Lan. 

Nhận lời mời của Chính phủ Phần Lan, 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có 
chuyến thăm và làm việc tại Phần Lan từ ngày 
25 - 26/9/2014. Tham gia Đoàn có Đại sứ Việt 
Nam tại Phần Lan Bùi Văn Khoa, lãnh đạo 
Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ 
Công thương. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cảm 
ơn Chính phủ và nhân dân Phần Lan về sự 
ủng hộ quý báu đối với công cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc trước đây và phát triển 
đất nước ngày nay của Việt Nam; khẳng định 
Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Phần Lan hoạt động 
đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam; 
hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ 
trưởng Kinh tế Phần Lan vào tháng 10/2014 
và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần 
kết nối doanh nghiệp hai nước, mở ra hướng 
đầu tư lâu dài đôi bên cùng có lợi. Phó Thủ 
tướng cảm ơn Chính phủ Phần Lan đã hỗ trợ 
và ủng hộ cộng đồng người Việt Nam sinh 
sống, làm ăn ổn định tại Phần Lan. Nhằm 
thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày 
càng hiệu quả, hai bên nhất trí tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các dự 
án hợp tác phát triển trong chiến lược hợp 

tác giai đoạn 2013 – 2016 và phối hợp để xác 
định những định hướng hợp tác trong giai 
đoạn tiếp theo.

6. Tổng thống Áo H.Fischer hoan 
nghênh thành tựu phát triển của Việt Nam. 

Ngày 01/10/2014, Tổng thống Áo Heinz 
Fischer đã tiếp Đại sứ Nguyễn Thiệp đến chào 
từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Áo.

Tổng thống Heinz Fischer chúc mừng 
Đại sứ Nguyễn Thiệp đã kết thúc thành công 
nhiệm kỳ công tác; đánh giá cao những kết 
quả Đại sứ đạt được 3 năm qua, thiết thực góp 
phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều 
mặt giữa Áo và Việt Nam đi vào chiều sâu và 
hiệu quả. Về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác 
Áo – Việt Nam, Tổng thống Heinz Fischer  hài 
lòng về những  phát triển tích cực trong thời 
gian qua, đặc biệt kim ngạch trao đổi thương 
mại giữa hai nước đã tăng lên nhiều lần trong 
3 năm qua, kể từ sau chuyến thăm chính thức 
Việt Nam năm 2012 của Tổng thống. Theo 
số liệu của Bộ Công thương Việt Nam, năm 
2013, kim ngạch thương mại hai nước lần đầu 
tiên vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Tháng 5/2014, Bộ 
Tài chính Áo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt 
Nam đã nhất trí gia hạn Hiệp định vay vốn ưu 
đãi giữa hai nước thêm 2 năm sau năm 2014 
với mức tín dụng tăng thêm vào khoảng 100 
triệu Euro.  

Đại sứ Nguyễn Thiệp đã chuyển lời thăm 
hỏi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới 
Tổng thống Fischer; đồng thời bày tỏ lòng 
biết ơn đối với thiện cảm mà Tổng thống 
Fischer đã dành cho Việt Nam cũng như sự 
ủng hộ nhiều mặt mà các cơ quan, bộ, ngành 
và các bang của Áo đã tạo điều kiện cho Đại 
sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác. Đại sứ 
Nguyễn Thiệp nhấn mạnh sẽ tiếp tục vun đắp 
cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp 
giữa hai nước dù ở bất cứ cương vị công tác 
nào trong tương lai. 

Tổng hợp: Trung Dũng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gặp và hội kiến 
với Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb.
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Ngày 20/7/1977, Hội đồng bảo an 
Liên Hợp Quốc (LHQ) nhất trí 
thông qua việc kết nạp Việt Nam 

gia nhập tổ chức Liên Hợp Quốc. Sau đó, tại 
phiên họp lần thứ 32 Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc ngày 20/9/1977, Việt Nam được chính 
thức công nhận là thành viên thứ 149 của tổ 
chức đa phương lớn nhất thế giới này. Sự kiện 
này đã mở ra một thời kỳ mới cho ngoại giao 
đa phương của nước ta, không chỉ góp phần 
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
mà còn nâng cao vị thế Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 
nhiều lần gửi thư, điện cho Chủ tịch Đại hội 
đồng LHQ, các đại diện của Mỹ, Liên Xô, 
Trung Quốc, Anh… để “yêu cầu các ngài công 
nhận nền độc lập ấy và nhận chúng tôi vào 
Hội đồng Liên Hợp Quốc”. Với chiến thắng 
vẻ vang và hào hùng của dân tộc ta giành độc 
lập, tự do và thống nhất đất nước, với những 
đóng góp to lớn của Việt Nam đối với phong 
trào hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên 
thế giới đã tạo cho Việt Nam sự ủng hộ to lớn 
và rộng rãi trên toàn thế giới. Vì vậy, chỉ hai 
năm sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam 
đã trở thành thành viên thứ 149 của LHQ.

37 năm qua, Việt Nam không chỉ trở thành 
một thành viên tích cực của LHQ mà còn là 
một đối tác tin cậy trên các lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, xã hội, kinh tế, an ninh... của tổ chức 
này. Việt Nam luôn cố gắng hoàn thành trách 
nhiệm của một quốc gia thành viên, chủ động 
đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực, phấn đấu vì 
các mục tiêu chung của LHQ. 

Về lĩnh vực an ninh - chính trị, là một quốc 
gia hơn bất kỳ quốc gia nào hiểu và đã phải 
chịu đựng vô vàn đau thương do chiến tranh 
gây ra, Việt Nam luôn ủng hộ hòa bình, an 
ninh của từng quốc gia, khu vực và thế giới, 
bằng chứng là chúng ta đã trở thành thành 
viên của nhiều điều ước quốc tế về chống vũ 
khí hủy diệt, chống khủng bố.... Trong khu 
vực, Việt Nam luôn tích cực góp tiếng nói 

về những vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn 
định, hợp tác ở khu vực hướng tới hình thành 
một Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Về lĩnh vực hợp tác - phát triển, Việt Nam 
đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu 
phát triển Thiên niên kỷ. Đồng thời tích cực 
tham gia các diễn đàn, thảo luận để giải quyết 
các vấn đề về kinh tế - xã hội, văn hóa, nhân 
quyền, đặc biệt là đã có những đóng góp vào 
việc cải tổ các cơ quan LHQ theo hướng mở 
rộng minh bạch, dân chủ và hiệu quả. 

Nhìn chung, sau 37 năm là thành viên của 
tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, Việt 
Nam luôn được đánh giá cao là một thành 
viên có trách nhiệm, luôn thực hiện nghiêm 
túc các nghĩa vụ của một quốc gia thành viên. 

Thông tin cơ bản về Liên Hợp Quốc
Tên tiếng Anh: United Nations
Ngày thành lập: 24/10/1945
Số quốc gia thành viên: 193
Trụ sở chính: New York, Mỹ
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Ả Rập, tiếng 

Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng 
Nga và tiếng Tây Ban Nha.

Ảnh cờ Liên Hợp Quốc: 

Mục tiêu: Duy trì hòa bình, an ninh quốc tế 
thông qua những biện pháp tập thể hữu hiệu, 
ngăn ngừa và loại bỏ những mối đe dọa tới 
hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc công 
lý và luật pháp quốc tế, các tranh chấp quốc 
tế hay những tình hình có thể phá hoại nền 
hòa bình; xây dựng quan hệ hữu nghị giữa 

NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC
(20/9/1977 - 20/9/2014)37
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các quốc gia trên nguyên tắc 
tôn trọng quyền bình đẳng giữa 
các quốc gia, quyền tự do quyết 
định của các dân tộc và áp dụng 
các biện pháp phù hợp để củng 
cố nền hòa bình thế giới; thực 
hiện hợp tác quốc tế nhằm giải 
quyết những vấn đề kinh tế, xã 
hội, văn hóa, nhân đạo, thúc 
đẩy khuyến khích tôn trọng các 
quyền con người và các quyền 
tự do cơ bản cho tất cả mọi 
người, không phân biệt chủng 
tộc, giới tính, tôn giáo hay ngôn 
ngữ; là trung tâm điều hòa các 
hoạt động của các quốc gia để 
đạt được các mục tiêu trên.

Các cơ quan chính của LHQ:  
Đại Hội đồng, Hội đồng Bảo an, 
Hội đồng kinh tế - xã hội, Hội 
đồng ủy thác, Ban thư ký, Tòa 
án Quốc tế. Đứng đầu cơ quan 
này là Tổng Thư ký Liên Hợp 
Quốc, nhiệm kỳ 4 năm một lần. 
Ngoài ra, Liên Hợp Quốc còn có 
16 tổ chức Liên Chính phủ như: 
Tổ chức Văn hóa - Khoa học - 
Giáo dục (UNESCO); Tổ chức Y 
tế thế giới (WHO); Ngân hàng 
Thế giới (WB); Quỹ phát triển 
nông nghiệp quốc tế (IFAD); 
Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO); Cơ quan Nguyên tử 
năng lượng quốc tế (IAEA); Tổ 
chức Lao động quốc tế (ILO); Tổ 
chức Nông - Lương (FAO); Quỹ 
Tiền tệ quốc tế (IMF); Tổ chức 
hàng không dân dụng Quốc tế 
(ICAO); Liên hiệp Bưu chính 
quốc tế (IPU); Liên hiệp Viễn 
thông quốc tế (ITU); Tổ chức 
Thủy văn quốc tế (WMO); Tổ 
chức Hàng hải quốc tế (IMO); 
Tổ chức Tài sản trí tuệ thế giới 
(WIPO); Tổ chức phát triển 
công nghiệp Liên Hợp Quốc 
(UNIDO).

T/h: Ngọc Vân

VĨNH PHÚC: 
ĐIỂM SÁNG TRONG THU HÚT 

ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU
CÔNG NGHIỆP

Năm 2014, dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới 
còn không ít khó khăn nhưng với những nỗ lực đẩy mạnh 
cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung 
quy hoạch, xây dựng, phát triển các Khu Công nghiệp (KCN) 
và tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh - PCI, công tác thu hút đầu tư trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi 
nhận, đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư 
trong cả nước, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vào các KCN.  

Nằm ở vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm 
Bắc Bộ, trên hành lang kinh tế Côn Minh – Hải Phòng, gần 
sân bay quốc tế Nội Bài, có mạng lưới giao thông thuận lợi 
như Quốc lộ 2A, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Vĩnh Phúc có 
nhiều điều kiện thuận lợi để giao lưu, tiếp cận thông tin và 
quan hệ kinh tế với “bên ngoài”. Với 20 Khu Công nghiệp 
có tổng diện tích gần 6.000 ha được Thủ tướng Chính phủ 

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên 
TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm nhà máy 
sản xuất linh kiện điện tử Công ty PowerLogics tại Hàn Quốc
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phê duyệt quy hoạch vào danh mục các 
KCN ưu tiên phát triển đến năm 2015, định 
hướng đến năm 2020, cùng những chính 
sách ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi nhất theo 
khuôn khổ pháp lý, quy định của Nhà nước 
và của tỉnh dành cho nhà đầu tư, Vĩnh Phúc 
hội tụ mọi điều kiện, yếu tố hấp dẫn thu hút 
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 

Hiện nay, Vĩnh Phúc đã thành lập được 08 
KCN với diện tích 1.554,5 ha tạo ra khoảng 
1.090,5 ha đất công nghiệp cho thuê. Đã có 13 
quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại các 
KCN trên địa bàn tỉnh đứng đầu là Đài Loan 
với 35 dự án có số vốn đầu tư 1.040,885 triệu 
USD, thứ hai là Nhật Bản với 21 dự án trị giá 
713,4 triệu USD, tiếp theo là Hàn Quốc, Thái 
Lan, Italia, Ấn Độ, Trung Quốc... Tính riêng 
9 tháng đầu năm 2014, đã có 22 dự án FDI 
đầu tư vào các KCN của tỉnh với tổng vốn đầu 
tư đăng ký là 254,7 triệu USD (trong đó có 
41,7 triệu USD của 05 lượt dự án điều chỉnh 
tăng vốn đầu tư), đạt 169,8% kế hoạch năm. 
Hiện có 113 dự án FDI nằm trong các KCN 
với tổng vốn đầu tư là 2.330,787 triệu USD. 
Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 172 dự án FDI 
với tổng số vốn đầu tư đăng ký 2.938 triệu 
USD.

Đạt được kết quả đột phá trên là nhờ những 
cố gắng nỗ lực chung của toàn tỉnh, đặc biệt 
là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của 
các sở, ban, ngành liên quan trong việc tổ 
chức và nâng cao hiệu quả của hoạt động xúc 
tiến đầu tư tại nước ngoài, triển khai đồng bộ 
các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư - 
kinh doanh; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp thông qua công tác 
đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp; tăng 
cường đôn đốc, chỉ đạo các công ty xây dựng 
đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện xây dựng hạ 
tầng các KCN. Đồng thời, thu hút đầu tư có 
chọn lọc, ưu tiên các dự án đầu tư có quy mô 

lớn thuộc các ngành công nghiệp có hàm 
lượng tri thức, công nghệ cao, sản xuất các 
vật liệu mới, công nghệ sinh học, các dự án 
thuộc các ngành công nghiệp chủ lực như cơ 
khí, chế tạo (sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy), 
các dự án thân thiện với môi trường và thu 
hút đầu tư công nghiệp phụ trợ để tạo ra sản 
phầm đồng bộ tại các KCN.

Trong những năm qua, công tác đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đã có những đóng góp 
quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của 
tỉnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 
kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
lao động, giải quyết vấn đề việc làm cho người 
lao động và cải thiện chất lượng nguồn nhân 
lực đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi trong thời 
kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó còn 
tạo điều kiện cho Vĩnh Phúc hình thành nên 
ngành công nghiệp mũi nhọn, hàng năm tạo 
ra giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) 
lớn, có sức cạnh tranh cao như công nghiệp 
sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, công nghiệp cơ 
khí chính xác và từng bước đang hình thành 
các ngành sản xuất trình độ công nghệ cao 
trong lĩnh vực công nghiệp điện tử. GTSXCN 
do các dự án FDI hàng năm tạo ra chiếm 
khoảng 80-85% tổng GTSXCN toàn tỉnh. Giá 
trị kim ngạch xuất khẩu do các dự án FDI tạo 
ra hàng năm chiếm khoảng 80% giá trị kim 
ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 

Với những thành tựu trên, công tác thu 
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn 
tỉnh đã và đang góp phần quan trọng trong 
việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Đồng thời, thực hiện thắng lợi mục 
tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XV nhiệm kỳ 2011-2015, phấn đấu có đủ 
các yếu tố cơ bản của tỉnh công nghiệp theo 
hướng hiện đại và trở thành tỉnh công nghiệp 
vào năm 2020, trở thành thành phố Vĩnh 
Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Thực hiện: Hoàng Linh
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In 2014, Vinh Phuc’s 
investment attraction 
has recorded a lot of 

remarkable achievements de-
spite the bad effects of global 
economic downturn and the 
difficult situation of the coun-
try’s economy. This perfor-
mance has been gained by Vinh 
Phuc’s people and authorities 
through making great efforts 
on promoting the administra-
tive reform, improving the 
investment environment, fo-
cusing on the planning, con-
struction and development of 
industrial parks (IP), strength-

ening activities of investment 
promotion and raising the pro-
vincial competitiveness index 
- PCI. As a result, the province 
has become one of Vietnam’s 
typical models of attracting 
investment, especially FDI to 
industrial parks.

Being located in a strategic 
position of the Northern key 
economic Zone, the econom-
ic corridor of Kunming - Hai 
Phong, near Noi Bai Interna-
tional Airport, with the con-
venient transportation net-
work as national highway No. 
2A, Noi Bai - Lao Cai high-

way, Vinh Phuc has many 
advantages to exchange, ap-
proach information and es-
tablish economic relations 
with the outside world. In ad-
dition, the province also has 
many other favorable condi-
tions and elements for the 
FDI attraction such as: (1) 
20 industrial parks (the total 
area of 6,000 hectares) that 
were officially approved by 
the Prime Minister to the list 
of industrial parks prioritized 
to develop until 2015 and ori-
entation to 2020; (2) prefer-
ential policies that can bring 

Vinh Phuc - the typical model of attracting in-
vestment to industrial parks

A corner of Khai Quang Industrial Park in Vinh Yen city, Vinh Phuc
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best conditions for investors 
in accordance with the laws 
and regulations of Vietnam 
and Vinh Phuc province.

At present, Vinh Phuc has 
set up 08 industrial parks 
with an area of 1,554.5 hec-
tares, 1,090.5 of which are 
industrial land for rent. In 
the province, there are 13 
countries and territories in-
vesting in industrial zones. 
Among them, Taiwan inves-
tors rank the first position 
with 35 projects and the total 
capital of US$ 1,040.885 mil-
lion; Japan keeps the second 
place with 21 projects and 
US$ 713.4 million; and then 
South Korea, Thailand, Italy, 
India, China and etc. Only 
in the first 9 months of 2014, 
there have been 22 new FDI 
projects in the province’s in-
dustrial parks totaling the 
registered investment of US$ 
254.7 million (in which, US$ 
41.7 million belonged to 05 
turns of projects adjusting the 
capital increase) and reach-
ing 169.8% of the whole-year 
plan. At present, there are 
113 FDI projects in industrial 
parks with the total invest-
ment of US$ 2,330.787 mil-
lion. Up to now, Vinh Phuc 
has 172 FDI projects totaling 
US$ 2,938 million of the reg-
istered investment capital.

The above breakthrough 
results have been gained 
through great efforts by the 

whole province, particularly 
the attention and close guid-
ance of Vinh Phuc’s Party 
Committee, People’s Council 
and People’s Committee; the 
cooperation of relevant or-
ganizations and departments 
in improving the efficiency 
of abroad investment pro-
motion programs; the syn-
chronous implementation of 
measures on promoting the 
investment – business envi-
ronment; the timely settle-
ment for enterprises’ diffi-
culties through dialogue and 
discussion; and etc. In addi-
tion, it is extremely necessary 
to attract investors selectively; 
prioritize investment projects 
having large scale in knowl-
edge industries, high tech-
nology, new materials and 
biotechnology; focus on pro-
jects in key industries such as 
engineering, manufacturing 
(manufacture and assembly 
of automobiles and motorcy-
cles); environment - friendly 
projects; attend to projects of 
supportive industry in order 
to create synchronous prod-
ucts in industrial parks. 

In recent years, FDI has 
made a significant contribu-
tion to the economy’s devel-
opment, growth and restruc-
turing; the labor structure and 
employment issue for work-
ers and HR quality improve-
ment in order to meet the 
requirements and demands 

of economic integration pe-
riod. Moreover, Vinh Phuc 
has established a spearhead 
industry which yearly creates 
a large industrial production 
value including highly com-
petitive sectors such as motor 
and automobile manufactur-
ing, assembling and precise 
engineering; simultaneously 
the province is gradually 
forming high-tech produc-
tion in the field of electronics 
industry. The annual indus-
trial production value of FDI 
projects accounts for 80-85% 
of that of the province. The 
export value of those projects 
occupies about 80% of the 
province’s export value.

With these above achieve-
ments, the FDI attraction has 
made an important contri-
bution to promote the socio 
- economic development of 
Vinh Phuc province. Addi-
tionally, this work has suc-
cessfully participated in the 
well implementation of the 
goals of Resolution No. XV 
by the Provincial Party Com-
mittee Congress (term of 
2011-2015). And then, striv-
ing to have elements of an 
industrial province, turn into 
the real industrial province 
towards modern way in 2020 
and become Vinh Phuc city 
in 2020s.

By Hoang Linh

Integration and development
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Là một trong những 
Tập đoàn hàng đầu 
thế giới chuyên sản 

xuất linh kiện ô tô, xe máy, 
Tập đoàn Minda (Ấn Độ) 
có 32 nhà máy với khoảng               
11.200 nhân viên tại nhiều 
quốc gia trên thế giới. Có mặt 
tại Việt Nam từ năm 2008, 
đến nay Minda đã khẳng 
định được thương hiệu của 
mình và đạt được nhiều 
thành công trong sản xuất 
kinh doanh với hoạt động 
hiệu quả của hai công ty con, 
trong đó phải kể đến Công 
ty TNHH Linh kiện tự động 
Minda Việt Nam (Spark Min-
da) đặt tại Khu Công nghiệp 
Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Chính thức đi vào hoạt 
động từ tháng 4/2013, Spark 
Minda chủ yếu sản xuất các 
loại linh kiện, bộ phận tự 
động dành cho ô tô và xe 
gắn máy như khóa, bộ cảm 
biến… Với những sản phẩm 
có chất lượng tốt, giá thành 
hợp lý, Spark Minda được 
nhiều thương hiệu toàn cầu 
như Piaggio, Toyota, Yama-
ha, Suzuki, Kawashaki… tin  
tưởng lựa chọn. Không chỉ 
đáp ứng được cả thị trường 
Việt Nam, các sản phẩm của 
Spark Minda còn được xuất 

khẩu sang nhiều nước như 
Nhật Bản, Thái Lan, Malay-
sia, Philipines... 

Cùng với việc đẩy mạnh 
các hoạt động sản xuất kinh 
doanh, Spark Minda còn rất 
quan tâm đến đội ngũ cán 
bộ, công nhân viên của mình 
trong cả công việc lẫn đời 
sống. Với đa số nhân viên là 
người Việt Nam, hơn ai hết 
Spark Minda luôn hiểu rõ và 
tuân thủ các quy định về lao 
động của Việt Nam. Trong 
công việc, Spark Minda luôn 
tạo điều kiện và môi trường 
làm việc tốt nhất để nhân 
viên có thể phát huy hết năng 
lực, sự sáng tạo; đồng thời  
thực hiện đầy đủ các quyền 
lợi, chế độ cho nhân viên 

của mình. Bên ngoài công 
việc, lãnh đạo Spark Minda 
coi nhân viên của mình như 
những thành viên trong gia 
đình, chia sẻ khó khăn trong 
cuộc sống và chăm lo đời 
sống vật chất cũng như tinh 
thần cho từng nhân viên. Vừa 
qua, Công ty Spark Minda đã 
tổ chức chương trình ngày 
hội “Spark Minda: Biến ước 
mơ thành hiện thực”. Đây là 
buổi gặp mặt thường niên 
giữa lãnh đạo Tập đoàn Min-
da, lãnh đạo công ty Spark 
Minda và toàn thể nhân viên 
Công ty cùng gia đình. Tại 
buổi gặp mặt năm nay, Công 
ty đã được vinh dự đón tiếp 
bà Preeti Saran - Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền nước Cộng 

Spark Minda: 
Biến ước mơ thành hiện thực

Tập thể Lãnh đạo, công nhân viên Công ty Spark Minda tại buổi 
lễ kỷ niệm 1 năm hoạt động của Công ty

Hội nhập và phát triển
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hòa Ấn Độ tại Việt Nam tới dự và chia vui 
cùng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công 
ty Spark Minda.

Nhân dịp này, Công ty đã vinh danh và 
trao tặng phần thưởng cho các tập thể, cá 
nhân có những thành tích xuất sắc đóng 
góp vào sự phát triển của Công ty trong 
thời gian qua. Bên cạnh đó, buổi gặp mặt đã 
mang đến một không khí đầm ấm, vui vẻ và 
gắn bó thông qua nhiều trò chơi và các tiết 
mục biểu diễn độc đáo mang đậm bản sắc 
của Việt Nam và Ấn Độ do chính các thành 
viên của Minda và gia đình họ biểu diễn. 
Đây cũng là dịp để các thành viên có cơ hội 
được giao lưu, gặp gỡ và hiểu thêm về văn 
hóa, phong tục, tập quán của hai nước Việt 
Nam - Ấn Độ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, 
ông Deepak Kumar – Tổng Giám đốc Công 
ty Spark Minda nhấn mạnh: “Với tinh thần 
đoàn kết, gắn bó như những thành viên 
trong gia đình của tập thể lãnh đạo, cán bộ, 
công nhân viên của Công ty, tôi tin tưởng 
rằng Spark Minda sẽ phát triển ngày càng 
lớn mạnh và hiện diện ở khắp nơi trên thế 
giới, biến những giấc mơ thành hiện thực 
và chúng ta là những thành viên đầu tiên 
tạo dựng ước mơ ấy”.

Là doanh nghiệp đầu tiên của Ấn Độ 
đến đầu tư tại Vĩnh Phúc, Minda không chỉ 
góp phần giải quyết việc làm cho người lao 
động và đóng góp vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp 
phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến 
lược giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ. 
Đặc biệt, sự thành công của Minda tại Vĩnh 
Phúc chính là cầu nối mở đường cho các 
doanh nghiệp của Ấn Độ tiếp tục đến tìm 
hiểu và đầu tư tại Vĩnh Phúc.

Thực hiện: Nguyễn Thơm

 

SPARK MINDA: 
CONVERTING 
VISION INTO 

REALITY

Being one of the world’s leading 
manufacturers of components for 
automobile, Minda Group (India) 

at present has 32 plants and 11,200 employ-
ees worldwide. Investing in Vietnam since 
2008, Minda Group has affirmed its own 
trade mark through the effective operation 
of the two sub-companies including Minda 
Viet Nam Automotive Co., Ltd (MVACL 
or Spark Minda) in Binh Xuyen industrial 
park, Vinh Phuc province. 

Officially starting operation since 4/2013, 
Spark Minda mainly produces automatic 
components and parts for motorcycle and 
automobile such as lock, detector and etc. 
By providing products having high quality 
and reasonable price, Spark Minda is the 
supplier selected by global corporations as 
Piaggio, Toyota, Yamaha, Suzuki, Kawasha-
ki and etc. Moreover, the Company satisfies 
Vietnam market and exported markets as 
Japan, Thailand, Malaysia, the Philippines 
and so on. 

Not only pleasing the customers, Spark 
Minda always takes care of the staff as well 
in both working and living. Main of em-
ployees is Vietnamese so that Minda under-
stands clearly and absolutely obey Vietnam’s 

Integration and development
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laws and regula-
tions. In the sec-
tor of business, the 
Company always 
creates the best 
conditions and 
environment for 
promoting their 
people’s capacity 
and creativeness; 
moreover, imple-
ments fully rights 
and benefits for the 
staff. In addition, 
leaders of Spark 
Minda consider 
their employees 
as their family and give their mind to 
improving each staff ’s living standards. 
Recently, Spark Minda has organized the 
program of “Converting vision into real-
ity”. This is the annual meeting of Minda 
Group’s leaders, Spark Minda and their 
people. At the first celebration, Ms. Preeti 
Saran - Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of India attended and 
shared the happiness with Spark Minda.

On this occasion, the Company hon-
ored and awarded prizes for teams and 
individuals having contributed to the 
achievements and development of the 
Company. In the program, through 
games, Vietnamese - Indian musical per-
formances of Minda’s people and their 
family, a warm, happy and close atmos-
phere was created for all participants. 
This was a good chance for them to ex-
change, meet and understand more about 

the beautiful cultures and customs of Vi-
etnam and India. Speaking at this annual 
meeting, Mr. Deepak Kumar – General 
Director of Spark Minda emphasized that: 
“With the spirit of solidarity as the family 
members, I believe that Spark Minda will 
develop continuously and convert vision 
into reality and we are the first ones who 
build up that dream.”

Being the first Indian enterprise in-
vested in Vinh Phuc, Minda has not only 
created jobs for local people and contrib-
ute to the socio - economic development 
of Vinh Phuc province, but also promot-
ed the relationship of the two strategic 
partners between Vietnam and India. Es-
pecially, the success of Minda will be the 
bridge connecting India enterprises to 
come, explore opportunities and invest 
in Vinh Phuc.

By Nguyen Thom

Ms. Preeti Saran - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Republic of India at the 1st anniversary of Spark Minda foundation
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Biển đảo quê hương

Sau hơn 4 năm 
chuẩn bị và trải 
qua 9 năm đàm 

phán, ngày 10/12/1982, Công 
ước Liên Hợp Quốc (LHQ) 
về Luật biển năm 1982 (gọi 
tắt là Công ước Luật biển 
1982), tên tiếng Anh là 
United Nations Convention 
on the Law of the Sea, hay 
thường được gọi tắt là UNC-
LOS 1982 được 107 quốc gia, 
trong đó có Việt Nam, ký tại 
Montego Bay, Jamaica (tính 
đến nay, đã có 161 quốc gia 
thành viên tham gia), đánh 
dấu thành công của Hội nghị 
LHQ về Luật biển lần thứ 3, 
với sự tham gia của trên 150 
quốc gia và nhiều tổ chức 
quốc tế, kể cả các tổ chức 
quốc tế phi chính phủ, cùng 
xây dựng nên một Công ước 
mới về Luật biển, được nhiều 
quốc gia, kể cả những quốc 
gia không có biển, cùng chấp 
nhận. 

Công ước Luật biển 
1982 là một văn kiện pháp 
lý đa phương đồ sộ, bao gồm 
320 điều khoản và 9 phụ 
lục với hơn 1000 quy phạm 
pháp luật, Công ước Luật 
biển 1982 đã đáp ứng nguyện 
vọng và mong đợi của cộng 
đồng quốc tế về một trật tự 
pháp lý quốc tế mới đối với 
tất cả các vấn đề về biển,  
đại dương, bao gồm cả đáy 
biển và lòng đất dưới đáy 
biển. Công ước Luật biển 

1982 thực sự là một bản hiến 
pháp về biển của cộng đồng 
quốc tế bởi Công ước không 
chỉ bao gồm các điều khoản 
mang tính điều ước mà còn 
là văn bản pháp điển hóa các 
quy định mang tính tập quán. 
Công ước Luật biển 1982 thể 
hiện sự thỏa hiệp mang tính 
toàn cầu, có tính đến lợi ích 
của tất cả các nước trên thế 
giới, dù là nước công nghiệp 
phát triển hay là nước đang 
phát triển… Công ước không 
chấp nhận bảo lưu mà đòi 
hỏi các quốc gia phải tham 
gia cả gói (package deal), có 
nghĩa là việc phê chuẩn hoặc 
tham gia Công ước đòi hỏi 
quốc gia phải có trách nhiệm 
thực hiện toàn bộ các điều 
khoản của Công ước. 

Công ước Luật biển 
1982 đã trù định toàn bộ 
các quy định liên quan đến 
các vùng biển mà một quốc 
gia ven biển có quyền được 
hưởng, cũng như những quy 
định liên quan đến việc sử 
dụng, khai thác biển và đại 
dương, cụ thể là: Quy chế 
pháp lý của tất cả các vùng 
biển thuộc chủ quyền, quyền 
chủ quyền và quyền tài phán 
quốc gia; Chế độ pháp lý đối 
với biển cả và vùng - di sản 
chung của loài người; các 
quy định hàng hải và hàng 
không; việc sử dụng và quản 
lý tài nguyên biển bao gồm 
tài nguyên sinh vật và không 

sinh vật; Vấn đề bảo vệ môi 
trường biển, nghiên cứu 
khoa học biển, an ninh trật 
tự trên biển; việc giải quyết 
tranh chấp và hợp tác quốc tế 
về biển; Quy chế hoạt động 
của cơ quan quyền lực quốc 
tế về đáy đại dương, Ủy ban 
ranh giới ngoài thềm lục địa, 
tòa án Luật biển quốc tế, hội 
nghị các quốc gia thành viên 
Công ước…

Sau khi Công ước Luật 
biển 1982 ra đời và có hiệu 
lực, các quốc gia ven biển 
đã ra các tuyên bố để khẳng 
định chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán của 
mình đối với những vùng 
biển được mở rộng theo quy 
định của Công ước. Quy chế 
pháp lý đối với lãnh hải đã 
trở thành biện pháp giải tỏa 
cho các yêu sách xung đột 
giữa các quốc gia với nhau. 
Lưu thông hàng hải qua vùng 
lãnh hải và các dải hẹp giờ đây 
dựa trên các nguyên tắc pháp 
lý. Các quốc gia ven biển đã 
tận dụng các điều khoản lợi 
thế cho phép mở rộng vùng 
Đặc quyền kinh tế (ĐQKT) 
ra tới 200 hải lý dọc theo bờ 
biển. Các quốc gia không có 
biển được quyền tiếp xúc với 
biển hoặc từ biển cũng được 
quy định một cách rõ ràng. 
Quyền được tiến hành các 
nghiên cứu khoa học biển 
giờ đây được dựa trên các 
nguyên tắc mà không thể vì 

Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982: 
Cơ sở pháp lý quốc tế để bảo vệ quyền lợi của

Việt Nam trên Biển Đông



18

Biển đảo quê hương

lý do gì để từ chối. Cơ quan 
quyền lực quốc tế về đáy đại 
dương đã được thành lập 
năm 1994, chuyên thực hiện 
chức năng tổ chức và kiểm 
soát các hoạt động dưới biển 
sâu ngoài vùng thuộc quyền 
tài phán quốc gia, nhằm điều 
hành việc khai thác và bảo 
tồn các nguồn tài nguyên của 
biển. Tòa án Luật biển quốc 
tế cũng đã được thành lập 
năm 1996 và có quyền lực để 
giải quyết các tranh chấp liên 
quan đến biển phát sinh từ 
việc áp dụng hay hiểu biết về 
Công ước.

Việt Nam là một trong 
107 quốc gia tham gia ký 
Công ước tại Montego Bay. 
Ngày 23/6/1994, Quốc hội 
nước ta đã ra Nghị quyết về 
việc phê chuẩn văn kiện pháp 
lý quan trọng này. Điểm 1 
trong Nghị quyết nêu rõ: 
“Bằng việc phê chuẩn Công 
ước của LHQ về Luật biển 
1982, nước CH XHCN Việt 
Nam biểu thị quyết tâm cùng 
cộng đồng quốc tế xây dựng 
một trật tự pháp lý công 
bằng, khuyến khích sự phát 
triển và hợp tác trên biển”. 
Quốc hội khẳng định chủ 
quyền của Việt Nam đối với 
các vùng nội thủy, lãnh hải. 
Quyền chủ quyền và quyền 
tài phán đối với vùng tiếp 
giáp lãnh hải, vùng ĐQKT 
và thềm lục địa Việt Nam 
trên cơ sở các quy định của 
Công ước và các nguyên tắc 
của pháp luật quốc tế, yêu 
cầu các nước khác tôn trọng 
các quyền nói trên của Việt 
Nam. Quốc hội một lần nữa 
khẳng định chủ quyền của 
Việt Nam đối với hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 
đồng thời cũng tuyên bố rõ 
lập trường của Nhà nước ta 
là giải quyết hòa bình các 
bất đồng liên quan đến Biển 
Ðông trên tinh thần bình 
đẳng, hiểu biết và tôn trọng 
lẫn nhau, tôn trọng pháp 
luật quốc tế, đặc biệt là Công 
ước Luật Biển năm 1982, tôn 
trọng chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán của 
các nước ven biển Ðông đối 
với vùng ĐQKT và thềm lục 
địa. Trong khi nỗ lực thúc 
đẩy đàm phán để tìm giải 
pháp cơ bản lâu dài, các bên 
liên quan cần duy trì hòa 
bình, ổn định trên cơ sở giữ 
nguyên hiện trạng, không 
có hành động làm phức tạp 
thêm tình hình, không sử 
dụng vũ lực hoặc đe dọa sử 
dụng vũ lực.

Tham gia Công ước 
Luật biển 1982, Việt Nam, 
quốc gia ven biển, được thừa 
nhận có vùng lãnh hải rộng 
12 hải lý, vùng ĐQKT rộng 
200 hải lý, thềm lục địa rộng 
ít nhất 200 hải lý và có thể 
mở rộng tới 350 hải lý tính 
từ đường cơ sở. Diện tích 
các vùng biển và thềm lục 
địa mà nước ta được hưởng 
theo quy định của Công ước, 
khoảng gần 1 triệu km2, rộng 
gấp ba lần diện tích lãnh 
thổ đất liền. Công ước Luật 
biển 1982 đã trở thành cơ sở 
pháp lý quốc tế vững chắc, 
quan trọng, được thừa nhận 
và luôn được viện dẫn trong 
cuộc đấu tranh cam go, phức 
tạp để bảo vệ các vùng biển, 
thềm lục địa, các quyền và 
lợi ích chính đáng của nước 
ta trên biển. Trong cuộc đấu 

tranh bảo vệ chủ quyền của 
Việt Nam đối với quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa, bên 
cạnh những chứng cứ lịch 
sử, pháp lý chứng minh chủ 
quyền của Việt Nam đã được 
xác lập liên tục, hòa bình từ 
lâu đời đối với hai quần đảo, 
Công ước là công cụ pháp 
lý để phản bác những yêu 
sách phi lý, ngang ngược của 
Trung Quốc đối với cái gọi là 
“đường lưỡi bò” chiếm đến 
80% diện tích Biển Đông, 
vốn là vùng biển nửa kín 
được bao bọc bởi 9 quốc gia, 
trong đó có Việt Nam. 

Công ước Luật biển 
1982 cũng là cơ sở pháp lý 
chung cho việc phân định 
vùng biển và thềm lục địa 
chồng lấn giữa nước ta với 
các nước xung quanh Biển 
Đông như Cămpuchia, Thái 
Lan, Trung Quốc, Indonesia, 
Malaysia… Đồng thời, góp 
phần tạo dựng sự hiểu biết, 
tin cậy lẫn nhau, tạo môi 
trường ổn định, hòa bình, 
hợp tác và phát triển trong 
Biển Đông. Trở thành thành 
viên của Công ước, các quốc 
gia có trách nhiệm tuân thủ 
đầy đủ các quy định trong 
Công ước, không có ngoại 
lệ, và không có bảo lưu. Do 
đó, không thể có quốc gia 
nào, khi tham gia sân chơi 
luật pháp chung này, lại chỉ 
viện dẫn và áp dụng những 
quy định trong Công ước có 
lợi cho quốc gia mình, hoặc 
không tuân thủ, thậm chí 
phủ nhận, những quy định 
không có lợi cho quốc gia 
mình.

T/h: Đào Tuấn
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Là một đất nước 
có hàng ngàn 
năm lịch sử và đi 

lên từ những khó khăn sau 
thế chiến thứ hai, Nhật Bản 
đã nhanh chóng khôi phục 
đất nước, hồi sinh và trở 
thành một trong những nước 
công nghiệp hàng đầu của 
thế giới. Trong sự phát triển 
đất nước, văn hóa Nhật Bản 
là một yếu tố nội sinh, một 
động lực tích cực thúc đẩy sự 
đổi thay của đất nước. Đặc 
biệt, sau khi gồng mình khắc 
phục hậu quả của thiên tai, 
bất chấp những cảnh tượng 
kinh hoàng do động đất và 
sóng thần, nước Nhật đã tạo 
được uy tín lớn bởi sự kiên 
cường, đoàn kết và trật tự 
của những con người từ xứ 
sở mặt trời mọc.

Thuộc vùng ôn đới có 
bốn mùa rõ rệt, Nhật Bản 
tự hào là một đảo quốc với 
thiên nhiên tuyệt đẹp được 
đánh giá là 1 trong 10 nước 
đẹp nhất thế giới. Mùa xuân 
vào tháng 4 với hoa Sakura 
nở rộ làm ngây ngất lòng 
người, mùa thu với bức tranh 
đổi màu của lá Momiji, mùa 
đông với thiên nhiên tươi 
đẹp, cùng với truyền thống 
văn hóa lâu năm, Nhật Bản 

đang ngày càng thu hút nhiều 
du khách tới thăm.

1. Một nền văn hóa 
giàu bản sắc dân tộc 

Nền văn hóa Nhật Bản 
từ truyền thống đến hiện đại 
là một nguồn mạch dồi dào 
giàu bản sắc, nhất quán trong 
đặc điểm dân tộc và tính thời 
đại. Có nhiều cách giải thích 
khác nhau về bản sắc dân tộc 
của văn hóa Nhật. Có người 
cho rằng, do quần đảo Nhật 
Bản ở xa khơi, đất nước Nhật 
chưa hề bị một đạo quân 
xâm lược nào chiếm đóng, kể 
từ trước năm 1945. Những 
điều kiện tự nhiên và xã hội 
đó dễ tạo cho dân tộc phát 
triển thuần nhất, phẩm chất 
của dân tộc thấm sâu và tạo 

thành truyền thống lâu bền, 
phong tục tập quán thành 
nếp sống bền vững, sở thích 
trong cuộc sống trở thành thị 
hiếu thẩm mỹ. Lại có ý kiến 
cho rằng, chính điều kiện 
thiên nhiên khắc nghiệt và 
thơ mộng là một thử thách 
lớn và là nguồn nuôi dưỡng 
vô tận cho sức sống của dân 
tộc Nhật Bản. Đất trồng trọt 
nghèo nàn chiếm 13% diện 
tích, còn lại là rừng núi hiểm 
trở hoang dại. Dân tộc Nhật 
Bản phải tiến hành cuộc đấu 
tranh bền bỉ với thiên nhiên 
khắc nghiệt để đảm bảo cuộc 
sống, thực tế gay gắt ấy tạo 
cho con người ở nơi đây sự 
cần cù, bền bỉ.

 Văn hóa Nhật Bản 

Một vài nét về Văn hóa và Con người
đất nước Nhật Bản

Trà đạo - nét văn hóa độc đáo của người Nhật
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trong hàng ngàn năm đã tạo 
nên những nghi lễ, những 
tập quán trong văn hóa ứng 
xử, trang phục và cách ăn 
uống. Người Nhật quý khách 
nhưng không quá vồ vập tay 
bắt mặt mừng mà vẫn giữ 
nghi lễ trong cách cúi chào, 
trong lời mời mọc. Từ người 
dân trong đời sống hàng ngày 
đến vị nguyên thủ quốc gia 
trong cuộc họp lớn của nhà 
nước vẫn cúi mình đáp lễ như 
phong tục tập quán không 
thể khác đi của dân tộc.

Trà đạo là một nghệ 
thuật thưởng thức trà trong 
văn hóa Nhật Bản, được phát 
triển từ khoảng cuối TK XII. 
Chỉ một ly trà xanh nho nhỏ 
nhưng với người Nhật nó lại 
như một ốc đảo trong tâm 
hồn. Họ cho rằng thông qua 
trà đạo có thể phát hiện được 
giá trị tinh thần cần có của 
bản thân. Tinh thần của trà 
đạo được biết đến qua bốn 
chữ “hòa, kính, thanh, tịch”. 
“Hòa” là hòa bình, “kính” 
là tôn trọng người trên, yêu 
thương bè bạn, con cháu, 
“thanh” tức là thanh tịnh, 
thanh khiết còn “tịch” là giới 
hạn mỹ học cao nhất của trà 
đạo: an nhàn.

Bên cạnh đó, y phục 
cũng là một nét sinh hoạt văn 
hóa của người Nhật, đặc biệt 
là đối với người con gái. Cách 
búi tóc của các cô gái Nhật 
rất cầu kỳ, mái tóc trước được 

dựng cao làm cho khuôn 
mặt có nét riêng, còn những 
lọn tóc được uốn lượn cầu 
kỳ là một nét thẩm mỹ đoan 
trang và duyên dáng. Trang 
phục truyền thống của người 
Nhật là kimono, một chiếc 
áo choàng được giữ cố định 
bằng một vành khăn rộng 
cuốn chặt vào người cùng với 

một số dây đai và dây buộc, 
ống tay áo dài và rộng. Ki-
mono của nam giới có vành 
khăn đơn giản và hẹp hơn. 
Kimono cho phụ nữ thường 
có các họa tiết hoa, lá và các 
biểu tượng thiên nhiên khác, 
phản ánh tình yêu thiên 
nhiên của người Nhật Bản. 
Ngày nay, kimono thường chỉ 
được sử dụng vào các dịp lễ 
tết. Phụ nữ Nhật mặc kimono 
phổ biến hơn nam giới, phái 
nam dùng kimono chủ yếu 
trong lễ cưới và buổi lễ trà 

đạo. Tất cả những phong tục 
và nghi lễ của Nhật Bản đã 
góp phần tạo nên cuộc sống 
nề nếp, đảm bảo cho sự phát 
triển của xã hội, tạo nên một 
nền văn hóa Nhật mang đậm 
yếu tố nội sinh.

2. Người Nhật
Tính hiếu kỳ và nhạy 

cảm với văn hóa nước ngoài.

Người Nhật rất nhạy 
bén, không ngừng theo dõi 
những biến động tình hình 
bên ngoài, đánh giá và cân 
nhắc những ảnh hưởng của 
các trào lưu và xu hướng 
chính đang diễn ra đối với đất 
nước họ và nếu như họ phát 
hiện ra trào lưu nào đang 
thắng thế thì họ có xu hướng 
sẵn sàng học hỏi, nghiên cứu 
để bắt kịp trào lưu đó. Chính 
tính hiếu kỳ và óc cầu tiến 
của người Nhật là những 
động lực thúc đẩy họ bắt kịp 

Nghi thức cúi chào của người Nhật
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với các nước tiên tiến. Họ 
không đặt vấn đề phê phán 
hay chọn lọc khi học mà bằng 
mọi cách học cho hết. Sau đó 
họ mới nghiền ngẫm tìm ra 
những yếu tố có thể cải biến. 
Đến đây họ lại phát huy được 
thế mạnh của óc quan sát tỉ 
mỉ và sự tinh tế vốn có của 
văn hóa dân tộc.

Mặc dù rất nhạy cảm 
đối với văn hóa  nước ngoài, 
song người Nhật luôn ý thức 
về tài sản văn hóa  của họ. Tư 
liệu lịch sử văn hóa, đền đài, 
chùa chiền… đại bộ phận vẫn 
còn được bảo tồn cho đến 
ngày nay. Hơn thế, các ngành 
nghề truyền thống không 
những không bị mai một đi 
mà còn được cải tiến kỹ thuật 
và càng trở nên tinh tế hơn. 

Ý thức tập thể
Tập thể đóng một vai 

trò quan trọng đối với người 
Nhật. Nó được thể hiện ngay 
từ trong cách xưng hô với 
người ngoài khi nói chuyện. 
Trong công việc người Nhật 
thường gạt cái tôi lại để đề 
cao cái chung, tìm sự hòa hợp 
giữa mình và những người 
xung quanh. Các tập thể có 
thể cạnh tranh với nhau rất 
gay gắt song cũng có lúc họ 
lại bắt tay với nhau để có thể 
đạt được mục đích chung 
như để đánh bại đối thủ nước 
ngoài. Vì vậy mà điều tối kỵ 
là làm mất danh dự của tập 
thể. 

Tôn trọng thứ bậc và 
địa vị

Ý thức tôn trọng 
thứ bậc có lẽ đã có từ lâu 
trong đời sống của người 
Nhật. Thái độ nhún mình 
trước những người có địa 
vị, quyền chức cũng có ở 
một số nước khác thời cận 
đại nhưng đặc biệt ở Nhật 
cho đến ngày nay vẫn còn 
đậm nét. Ví dụ trong phòng 
họp, người có chức vụ thấp 
nhất sẽ ngồi gần cửa ra vào, 
người có chức vụ càng cao 
thì càng ngồi gần phía bên 
trong. Sắc thái tôn ti trật tự 
trong xã hội Nhật Bản thể 
hiện rất rõ trong ngôn ngữ 
xưng hô và hình thức chào 
hỏi đối với từng đối tượng 
xã hội cụ thể. Đối với người 
lớn tuổi hay người có địa 
vị thì phải dùng ngôn ngữ 
kính trọng, khi nói về mình 
và những người trong gia 
đình mình thì dùng ngôn 
ngữ khiêm nhường.

Óc thẩm mỹ
Ấn tượng ban đầu của 

bất kỳ ai lần đầu đến thăm 
Nhật Bản là ngạc nhiên và 
thán phục về óc thẩm mỹ của 
người Nhật, từ cách trang trí 
nhà cửa, sắp xếp đồ đạc trong 
gia đình hay cách bài trí 
bữa cơm đều khiến cho mọi 
người có cảm giác tiếp cận 
một sự tinh tế, một óc thẩm 
mỹ cao. Nhưng óc thẩm mỹ 
của người Nhật không chỉ 

biểu hiện qua các hiện tượng 
bên ngoài mà còn qua lối suy 
nghĩ và cung cách làm việc 
của họ hàng ngày, hay nói 
rộng ra là nhân sinh quan 
của họ. Một người đan quạt 
tre ngắm đi ngắm lại xem cái 
quạt của mình làm đã cân 
đối chưa, có cần phải chau 
chuốt gì không, mặc dù khi 
làm như vậy thì anh ta sẽ mất 
nhiều thời gian hơn, đồng 
nghĩa với việc lợi nhuận thu 
về được ít hơn, song đối với 
người dân Nhật Bản ngoài 
mục đích lợi nhuận thì họ 
còn muốn đạt được một mục 
tiêu khác không kém phần 
quan trọng - đó là cảm giác 
thoải mái khi hoàn thành 
mỹ mãn một công việc dù là 
rất nhỏ. Họ luôn tìm kiếm 
cái đẹp trong công việc của 
mình, người Nhật nổi tiếng là 
người làm việc cần mẫn, xem 
công việc của công ty như là 
công việc của mình, luôn tận 
tâm tận sức, nhiều khi họ làm 
việc không phải vì lợi ích cá 
nhân của mình, họ xem công 
việc của họ không những là 
“hoạt động kinh tế” mà còn là 
“hoạt động thẩm mỹ”.

Rõ ràng, văn hóa Nhật 
đã tạo nên tính cách của con 
người Nhật và chính những 
con người ấy lại làm nên 
những đặc tính rất riêng của 
đất nước này.

T/h: Lê Hiền
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Công tác Phi chính phủ

Là cơ quan đầu mối 
trong các hoạt động 
viện trợ phi chính 

phủ nước ngoài, trong những 
năm qua Sở Ngoại vụ đã chủ 
động, tích cực kêu gọi các tổ 
chức phi chính phủ thực hiện 
hỗ trợ nhân đạo trên địa bàn 
tỉnh với tổng giá trị viện trợ 
hàng năm đạt trên 3 triệu 
USD.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh 
có 16 tổ chức PCPNN và các 
cơ quan, công ty nước ngoài 
có chương trình, dự án và phi 
dự án tài trợ cho tỉnh Vĩnh 
Phúc trong các lĩnh vực giáo 
dục đào tạo, dạy nghề, y tế, 
phát triển nông thôn, bảo 

vệ môi trường, nông nghiệp, 
giải quyết các vấn đề xã hội. 
Cụ thể, có các tổ chức của 
Mỹ (MCC, MARYKNOLL, 
VNHELP, GIBTK, Global 
Fund, The Free Wheelchair 
Missi); Pháp (GRET, VNED); 
Hàn Quốc (KFHI, WORLD 
TOGERTHER, PAMWF); 
Anh (DANIDA-DFIF), Úc 
(WIMR), Trung Quốc (AAF); 
ngoài ra còn có các cơ quan 
quốc tế như KOTRA – Hàn 
Quốc, Trường Đại học tổng 
hợp California cũng tham gia 
tài trợ.

Tính đến hết tháng 6 năm 
2014, trên địa bàn tỉnh có 30 
dự án đã và đang triển khai 

với giá trị giải ngân đạt trên 
1,4 triệu USD. Trong đó, đáng 
kể nhất là dự án trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường, động 
vật quý hiếm (do tổ chức AAF 
tài trợ) chiếm đến hơn 70%; 
Lĩnh vực giáo dục dạy nghề 
(do các tổ chức KFHI, Mar-
yknoll, World Together tài 
trợ) chiếm 12,5%; Lĩnh vực 
viện trợ nhân đạo, xóa đói 
giảm nghèo (do các tổ chức 
KFHI, PAMWF, GIBTK, The 
Free Wheelchair Missi tài 
trợ) chiếm 10,2%; Lĩnh vực 
phát triển cộng đồng (do tổ 
chức MCC, GRET tài trợ) 
chiếm 6,1%... Ngoài ra còn 
một số nguồn viện trợ bằng 
hiện vật như tặng sách cho 
các em thiếu nhi, tặng kính 
cho người già, phát quà cho 
học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn....

Bằng sự quan tâm và 
những hoạt động thiết thực 
có hiệu quả, hầu hết các dự án 
của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài đã góp phần đáng 
kể trong công tác an sinh xã 
hội, xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao năng lực cộng đồng 
và phát triển nguồn nhân lực 
địa phương đặc biệt là những 
người có hoàn cảnh khó 
khăn, những vùng trực tiếp 
được hưởng thụ dự án.

T/h: Lê Hiền

Vĩnh Phúc: 
Giá trị viện trợ phi chính phủ 

hàng năm đạt trên 3 triệu USD

Nhóm sinh viên tình nguyện Hàn Quốc cùng tổ chức phi chính phủ 
PAMWF tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
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Năm 1961 khi về 
thăm quê hương 
lần thứ hai, nói 

chuyện với các cụ già, Bác tâm 
sự và cũng là nhắc nhở: “Công 
việc ngày càng nhiều, càng 
mới. Một mặt Đảng phải đào 
tạo, dìu dắt các đồng chí trẻ. 
Một mặt đảng viên già phải 
cố gắng mà học. Tôi năm nay 
71 tuổi, ngày nào cũng phải 
học. Việc lớn việc nhỏ tôi phải 
tham gia. Công việc cứ tiến 
mãi. Không học thì không theo 
kịp, công việc nó sẽ gạt mình 
lại phía sau...".

Tôi xin bắt đầu bằng một 
câu chuyện nhỏ cảm động, 
khó quên và đáng để cho 
nhiều người phải suy nghĩ. 
Đó là chuyện đồng chí Vũ Kỳ 
kể: vào tối ngày 27/8/1945, 
lúc này đồng chí Vũ Kỳ đã 
được Thường vụ Trung ương 
Đảng chọn làm thư ký phục 
vụ Bác. Bác đọc cho đồng chí 
Vũ Kỳ ghi lại một bức thư 
bằng tiếng Pháp, Bác xem 
và sửa một vài chỗ, nhân 
đó vui miệng hỏi đồng chí 
Vũ Kỳ: Chú có biết Bác học 
chính thức ở nhà trường hết 
lớp mấy không? Rồi tự trả 
lời luôn: Bác học chính thức 
trên ghế nhà trường chỉ hết 
lớp Nhì của bậc Tiểu học.

Đến nay qua nhiều nguồn 
tài liệu, chúng ta đã chứng 

minh được rằng Bác học lớp 
Tư ở trường Tiểu học Pháp 
bản xứ Vinh, do chưa học hết 
năm học phải đi theo cha vào 
Huế nên đến Huế, Người học 
lớp Tư và lớp Ba tại trường 
Tiểu học Pháp – Việt Huế 
(tức trường Tiểu học Đông 
Ba); Năm học 1908 – 1909 
Người học lớp Nhì trường 
Quốc học Huế (tại đây giảng 
dạy theo một chương trình 
riêng và học sinh được tuyển 
vào cũng theo tiêu chuẩn 
riêng). Lớp Nhất, Người học 
với thầy giáo Phạm Ngọc Thọ 
ở Quy Nhơn. Sau đó Người 
vào Phan Thiết dạy học một 
thời gian ngắn ở trường Dục 
Thanh. Sau Tết âm lịch năm 
Tân Hợi (1911) Người vào 
Sài Gòn và đầu tháng 6/1911 
Người sang Pháp để “xem họ 
làm ăn như thế nào rồi trở về 

giúp đồng bào”. Từ đó, Người 
đã say sưa, miệt mài tự học và 
cần nhất lúc ấy là ngoại ngữ.

Theo tác giả Trần Dân 
Tiên trong sách “Những mẩu 
chuyện về đời hoạt động của 
Hồ Chủ tịch”, khi làm phụ 
bếp trên tàu Amiral Latouche 
Trêville: “Mỗi ngày đến 9 giờ 
tối công việc mới xong. Anh 
Ba mệt lử, nhưng trong khi 
chúng tôi (những người Việt 
Nam làm công trên chuyến 
tàu) ngủ hoặc đánh bài, anh 
Ba đọc hay viết đến 11 giờ 
hoặc nửa đêm”. “Vài ngày 
sau tàu rời bến, có hai hành 
khách, hai người lính giải 
ngũ trở về Pháp. Tôi không 
hiểu tại sao hai anh này đã 
trở nên bạn thân của anh Ba. 
Họ giúp anh nhặt rau và buổi 
tối họ cho anh mượn những 
quyển sách nhỏ, dạy cho anh 

Bác Hồ với tinh thần tự học

Bác Hồ đang làm việc tại tầng 2 nhà sàn
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đọc và viết”. Những ngày làm 
vườn cho ông chủ tàu ở Saint 
Adresse “anh học tiếng Pháp 
với cô sen”. Những ngày sống 
ở Anh, “hàng ngày buổi sáng 
sớm và buổi chiều anh Ba 
ngồi trong vườn hoa Hayden, 
tay cầm một quyển sách và 
một cái bút chì. Hàng tuần, 
vào ngày nghỉ anh đi học 
tiếng Anh với một giáo sư 
người Ý”. “Ngoài những cuộc 
đi xem để học, anh không 
thích chơi bời gì khác”.

Bài học đầu tiên về tự học 
ở Bác là tranh thủ thời gian 
và học với bất kỳ người nào. 
Năm 1968, khi làm việc về 
sách người tốt việc tốt, Bác 
nói: “Một người phải biết 
học nhiều người!” là một câu 
tổng kết rất có ý nghĩa. Nhờ 
học tập, trình độ ngoại ngữ 
của Bác đã nâng lên nhanh 
chóng. Nếu năm 1919 bản 
Yêu sách 8 điểm Bác còn phải 
nhờ luật sư Phan Văn Trường 
thể hiện thì đến giữa năm 
1920, Bác đã viết được cuốn 
sách “Những người bị áp 
bức” bằng tiếng Pháp và nhờ 
Marcel Cachin đề tựa… Bác 
còn viết bài cho các báo Le 
Populaire, L’Humanité…

Trước khi sang Đức để đi 
Liên Xô, Bác lại học tiếng 
Đức. Ngày 14/1/1964, nói 
chuyện với cán bộ ngoại giao, 
Bác nói: “Ở Đức thì điều kiện 
học hành có khá hơn, biết 
tiếng Pháp và tiếng Anh nên 
học cũng chóng hơn”.

Thời kỳ Bác ở Nga, Bác 
có quen biết một họa sĩ 
người Thụy Điển tên là 
Erich Giôhanxơn. Khi Bác 
còn sống, ông Giôhanxơn 
đã viết về Bác như sau: 
“Trong thời gian gặp nhau 
ngắn ngủi khoảng 4 tháng, 
Người đã học được rất 
nhiều tiếng Thuỵ Điển và 
Người đã có thể làm cho 
người Thuỵ Điển hiểu một 
cách dễ dàng” (báo Buổi 
chiều, Thuỵ Điển ngày 
26/12/1967).

Trong bản khai lý lịch 
tham dự Đại hội lần thứ 
VII Quốc tế Cộng sản họp 
ở Mátxcơva vào tháng 7 và 
8/1935, Bác Hồ với bí danh là 
Lin đã khai ở mục thứ 18, biết 
“tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng 
Quảng Đông, tiếng Ý, tiếng 
Đức”.

Qua các tài liệu khác, 
chúng ta biết được Bác còn 
biết tiếng Nga, tiếng Tây Ban 
Nha… Trong các tiếng đó có 
những thứ tiếng Bác rất uyên 
thâm.

Bác từng nói: “Biết tiếng 
nước người ta dễ gây cảm tình 
lắm, gặp người dân thường 
mình cũng nói chuyện được 
dăm ba câu, nói được thì gây 
ảnh hưởng tốt lắm!”.

Đến những năm tuổi đã 
cao, Bác vẫn học theo cách 
“tằm ăn dâu” đó. Đọc Nhân 
dân nhật báo Trung Quốc, 
gặp chữ nào mới, Bác vẫn 
ghi vào để học, có những 

danh từ khoa học không tra 
được trong từ điển thông 
thường, Bác viết thư hỏi ông 
Văn Trang (Bác thường viết 
tắt là V.T) làm ở sứ quán 
Trung Quốc tại Hà Nội nhờ 
giải nghĩa cho Bác từ ngữ 
ấy. Trước khi Bác đi thăm 
Inđônêxia, Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Triều Tiên, 
Hunggari… Bác đều ghi để 
học một số câu nói thông 
thường nhất.

Bác không chỉ học ngoại 
ngữ mà còn học, hay nói đúng 
hơn là nghiên cứu nhiều lĩnh 
vực như lý luận, lịch sử, văn 
học, triết học, khoa học kỹ 
thuật, văn hoá… để vận dụng 
vào sự nghiệp cách mạng.

Viết về đạo đức Bác nhắc 
đến “cần, kiệm, liêm, chính”, 
“lo trước thiên hạ, vui sau 
thiên hạ”… vốn là tư tưởng 
của Khổng Tử nhưng như lời 
Bác nói là đã mang nội dung 
mới, ý nghĩa mới.

Viết về giáo dục, Bác mượn 
ý của Quản Trọng:

“Vì lợi ích mười năm thì 
phải trồng cây,

Vì lợi ích trăm năm thì phải 
trồng người”.

Đả thông tư tưởng cho 
tướng Nguyễn Sơn, một 
người cộng sự, đồng thời 
cũng được Bác coi như một 
người em, Bác dùng 12 chữ 
của ông Tôn Tự Mạo:

“Đảm dục đại
Tâm dục tế (nguyên văn, 

Tôn Tự Mạo dùng chữ “tiểu”)
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Lễ tân Ngoại giao

Trí dục viên
Hành dục phương”
Đọc các sách lịch sử (như: 

cuộc kháng chiến chống 
Nguyên Mông), ngôn ngữ, 
văn học Người đều đánh dấu 
những vấn đề Người quan 
tâm hoặc ghi chép lại những 
ý mà Người tâm đắc.

Là người lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước, Bác rất chú ý đọc 
và học kinh nghiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của Liên Xô, 
các nước xã hội chủ nghĩa 
và đặc biệt là Trung Quốc, 
một nước láng giềng có hoàn 
cảnh giống ta. Bác đã đọc lịch 
sử Đảng Cộng sản Liên Xô, 
lịch sử Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, các báo cáo chính trị 
của các Đại hội của Đảng 
bạn, các báo cáo về Kế hoạch 
5 năm, một số sách chuyên 
đề như nông nghiệp, hợp tác 
xã… Qua dấu bút tích có thể 
thấy được Người quan tâm 
đến những kinh nghiệm của 
nước bạn gắn với từng thời 
kỳ của cách mạng Việt Nam.

Bác đã nêu một tấm gương 
về tự học, tự nghiên cứu bền 
bỉ suốt cuộc đời. Và Bác cũng 
mong mọi đảng viên, cán bộ 
phải học. Bác đã từng khuyên: 
“Ngày nay, Đảng yêu cầu cán 
bộ và đảng viên chẳng những 
thạo về chính trị mà còn phải 
giỏi về chuyên môn, không 
thể lãnh đạo chung chung”. 
“Trong thời kỳ kháng chiến, 
mặt trận chính của chúng ta 
là đánh giặc thực dân. Ngày 

nay, kinh tế là mặt trận chính 
của chúng ta. Vì vậy, cán bộ 
lãnh đạo cần phải biết kinh 
tế, biết kỹ thuật. Chưa biết 
thì phải cố gắng mà học cho 
biết”. Năm 1966, nói chuyện 
với đảng viên mới của Hà 
Nội, Bác nhắc nhở: “Thời kỳ 
bí mật, điều kiện học tập của 
đảng viên rất khó khăn: thiếu 
thầy, thiếu sách, thiếu tự do 
nhưng cán bộ và đảng viên 
vẫn quyết tâm vì cách mạng 
mà học. Bây giờ điều kiện 
thuận lợi nhiều cho nên các 
cô, các chú càng phải ra sức 
học tập cho tốt”. Ngay đối với 
người già, Bác cũng nhắc nhở 
phải học tập. Năm 1961, về 
thăm quê hương lần thứ hai, 
nói chuyện với các cụ già, Bác 
tâm sự và cũng là nhắc nhở: 
“Công việc ngày càng nhiều, 
càng mới. Một mặt Đảng 
phải đào tạo, dìu dắt đồng 
chí trẻ. Một mặt đảng viên 
già phải cố gắng mà học. Tôi 
năm nay 71 tuổi, ngày nào 
cũng phải học. Việc lớn việc 
nhỏ tôi phải tham gia. Công 
việc cứ tiến mãi. Không học 
thì không theo kịp, công việc 
nó sẽ gạt mình lại phía sau. 
Chúng ta là đảng viên già, 
hiểu biết của chúng ta hồi 30 
tuổi so với hiểu biết của lớp 
trẻ bây giờ, kể cả ở Liên Xô, 
Trung Quốc thì chúng mình 
dốt lắm. Tôi cũng dốt lắm!”.

Bác khiêm tốn tự nhận 
như vậy, thực ra tầm vóc trí 
tuệ của Bác, thế giới đều ca 

ngợi. Đồng chí Gốt Hôn - 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Mỹ viết: “Đồng chí Hồ Chí 
Minh là một lãnh tụ trong 
lĩnh vực lý luận và tư tưởng. 
Người là một lãnh tụ chính 
trị nhưng Người cũng là một 
lãnh tụ xuất sắc về quân sự. 
Đây không phải là những 
lĩnh vực cách biệt trong tài trí 
cao rộng của Người”.

Báo Diễn đàn Nhân dân, 
cơ quan Trung ương của 
Đảng Công nhân thống 
nhất Ba Lan viết: “Mặc 
dù tuổi cao, Người không 
những giữ được hình dáng 
trẻ trung mà còn giữ được 
sự trong sáng của con người 
trai trẻ và trí tuệ minh mẫn”. 
Báo chí Bungari ca ngợi 
Người có “tầm hiểu biết 
uyên bác về châu Á”. Đồng 
chí Giôn Gôlan - Tổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Anh, 
nói: “Đây quả là một con 
người vĩ đại nhưng không 
bao giờ tỏ ra mình là một 
con người vĩ đại”.

Chắc chắn mọi người đều 
đồng ý rằng tài trí cao rộng, 
trí tuệ minh mẫn, tầm hiểu 
biết uyên bác của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, phần lớn là do 
Người suốt đời say mê học 
tập, luôn luôn nghiên cứu 
để làm giàu cho trí tuệ của 
mình. Tấm gương Bác Hồ tự 
học mãi mãi và thường xuyên 
là bài học lớn cho mọi người 
chúng ta noi theo./.

Hồng Lê (sưu tầm)



26

Tìm hiểu công tác lãnh sự

I. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của 

cơ quan đại diện.
- Bước 2: Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, 

nếu có những điểm chưa rõ cần xác minh thì 
điện về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở 
cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện.

II. Thành phần hồ sơ:
1. Người yêu cầu chứng thực bản sao phải 

xuất trình các giấy tờ sau đây: 
- Bản chính.
- Bản sao cần chứng thực.
2. Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký 

của mình phải ký trước mặt người thực hiện 
chứng thực và xuất trình các giấy tờ sau đây:

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. 
- Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó 

(Hợp đồng, giấy ủy quyền, di chúc,...).
3. Việc chứng thực chữ ký của người dịch 

được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ 
ký được quy định tại điểm 2 trên và đảm bảo:

- Người dịch phải là người thông thạo tiếng 
nước ngoài cần dịch. 

- Người dịch phải cam đoan và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

4. Ngoài ra người đề nghị chứng thực hợp 
đồng, bản sao, chữ ký… cần nộp: 

- Một bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên. 

- Một bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá 
trị thay thế khác (sau đây gọi chung là giấy tờ 
nhân thân) của đương sự (có xuất trình bản 
gốc để đối chiếu).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
III. Điều kiện thực hiện:
1. Nội dung: Người thực hiện chứng thực 

bản sao từ bản chính không được thực hiện 
chứng thực trong các trường hợp sau đây: 

- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc 
giả mạo. 

- Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, 
bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác 
định rõ nội dung. 

- Bản chính không được phép phổ biến 
trên các phương tiện thông tin đại chúng theo 
quy định của pháp luật. 

- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập 
không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác 
nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

- Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật 
quy định không được sao.

2. Văn bản quy định: Nghị định 79/2007/
NĐ-CP về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 
thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ 
ký.

Tổng hợp: Ngọc Vân

Chứng thực Hợp đồng, di chúc, giấy 
ủy quyền, các đoạn trích tài liệu, 
bản sao, bản chụp các giấy tờ tài 

liệu, bản dịch ở nước ngoài 
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Thư giãn

Một giáo sư trẻ trên một 
chuyến tàu đi biển, vốn 
là người có học vấn cao 

nhưng lại thiếu vốn sống thực tế. Vị giáo 
sư này hay dành thời gian để nói chuyện 
và giảng giải cho một người thủy thủ già 
trên tàu.

Một buổi tối, giáo sư trẻ hỏi người 
thủy thủ già:

- Ông lão, ông có biết gì về địa chất học 
không?

- Cái đó là gì vậy, giáo sư?
- Đó là khoa học về trái đất.
- Không, thưa giáo sư tôi chưa từng 

học về thứ đó.
- Ông ơi, ông đã lãng phí mất một phần 

tư cuộc đời rồi.
- Người thủy thủ già mặt chảy dài chán 

chường, ông nghĩ: Một người có học nói 
vậy, chắc chắn là đúng rồi. Mình đã bỏ phí 
mất một phần tư cuộc đời.

Vị giáo sư lại hỏi thủy thủ già: Vậy ông 
có biết gì về đại dương học không?

- Là gì vậy, thưa giáo sư?
- Là khoa học về biển cả.
- Không, giáo sư ơi, tôi chưa từng nghe 

gì về nó.
- Thật đáng tiếc! Ông lão ơi, ông đã để 

lãng phí mất một nửa cuộc đời mình rồi
- Người thủy thủ già buồn rầu: “Vậy là 

ta đã bỏ lãng phí một nửa cuộc đời rồi”.
Buổi tối hôm sau vị giáo sư trẻ lại tiếp 

tục hỏi thủy thủ già: 
- Ông ơi, ông có biết gì về khí tượng 

học không?
- Nó là gì vậy, giáo sư? Tôi thậm chí còn 

chưa từng được nghe đến điều này?
- Sao cơ? Đó là ngành khoa học nghiên 

cứu về gió, mưa và thời tiết.
- Không, giáo sư ơi. Tôi đã nói với anh 

rồi đấy. Tôi không đến trường nên không 
thể biết được những điều cao siêu như 
vậy.

- Ông không nghiên cứu khoa học về 
trái đất nơi ông sống; không học về biển 
cả nơi ông làm việc để kiếm sống; không 
biết về khoa học nghiên cứu thời tiết, 
điều mà có ảnh hưởng tới ông hàng ngày 
sao? Ông lão ơi, ông đã bỏ phí ba phần tư 
cuộc đời mình rồi đấy.

Người thủy thủ già vô cùng đau khổ, 
ông nghĩ: Giáo sư nói mình đã bỏ mất ba 
phần tư cuộc đời. Vậy là đúng rồi mình đã 
bỏ phí mất ba phần tư cuộc đời thật rồi.

Ngày hôm sau người thủy thủ già hốt 
hoảng chạy đến cabin của giáo sư trẻ và 
gào lên:

- Giáo sư ơi, anh có biết gì về “bơi học” 
không?

- Bơi học? Ý của ông là sao?
- Nghĩa là giáo sư có biết bơi không?
- Không, tôi không biết bơi, giáo sư trẻ 

đáp.
- Giáo sư à, vậy anh sẽ bỏ phí cả cuộc 

đời mình đấy! Con tàu của chúng ta đã va 
vào đá ngầm và đang chìm. Người biết 
bơi có thể bơi tới bờ gần đây, còn người 
không biết bơi sẽ bị chết đuối. Tôi rất 
tiếc, thưa giáo sư, anh chắc chắn sẽ mất 
cả cuộc đời của mình rồi.

 Bạn có thể đã nghiên cứu về tất cả các 
môn khoa học trên thế giới này nhưng nếu 
không học về  môn “bơi học” thì tất cả kiến 
thức kia trở thành vô ích. Bạn phải học để 
biết bơi.

(sưu tầm)

“Bơi học”
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Relax

Swimology
Once a young professor was 

making a sea voyage. He was 
a highly educated man with a 

long tail of titles after his name, but he had 
little experience of life. In the crew of the 
ship on which he was travelling was an old 
sailor. The professor often talked with this 
old sailor.

One evening, the professor asked, “Old 
man, have you studied geology?”

“What is that, sir?”
“The science of the earth.”
“No, sir, I have never studied anything 

about that.”
“Old man, you have wasted a quarter of 

your life.”
With a long face the old sailor thought, 

“If such a learned person says so, certainly 
it must be true. I have wasted a quarter of 
my life!” 

Then the professor asked the old sailor, 
“Old man, have you studied oceanogra-
phy?”

“What is that, sir?”
“The science of the sea.”
“No, sir, I have never heard anything 

about that.”
 “What a pity! Old man, you have wast-

ed half your life.”
The sailor was so sad,  “I have wasted a 

half of my life”
Next evening once again the young pro-

fessor questioned the old sailor: “Old man, 
have you studied meteorology?’

“What is that, sir? I have never even 
heard of it.”

“Why? The science of the wind, the rain, 
the weather.”

“Oh. No, sir. As I told you, I have never 
been to any school. I have never studied 
anything like that.”

“You have not studied the science of 
the earth on which you live; you have not 
studied the science of the sea on which 
you earn your livelihood; you have not 
studied the science of the weather which 
you encounter every day? Old man, you 
have wasted three quarters of your life.”

The old sailor was very unhappy: “This 
learned man says that I have wasted three 
quarters of my life! Certainly I must have 
wasted three quarters of my life.”

The next day the old sailor came run-
ning to the cabin of the young man and 
cried, “Professor sir, have you studied 
swimology””

“Swimology? What do you mean?”
“Can you swim, sir?”
“No, I don’t know how to swim.”
“Professor sir, you will waste all your 

life! The ship has struck a rock and is sink-
ing. Those who can swim may reach the 
nearby shore, but those who cannot swim 
will drown. I am so sorry, professor sir, 
you have surely lost your life.”

 You may study all the “-ologies” of the 
world, but if you do not learn swimology, all 
your studies are useless. You must learn how 
to swim.

(collect)


