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Tin đối ngoại

Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản và Bộ Ngoại giao 
Việt Nam thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Chiều 13/12/2014, 
đoàn công tác Đại 
sứ quán Nhật Bản 

do ngài Hiroshi Fukada - 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
Nhật Bản tại Việt Nam làm 
Trưởng đoàn đã có chuyến 
thăm và làm việc tại Vĩnh 
Phúc. Cùng đi có các đồng 
chí: Hồ Xuân Sơn - Ủy viên 
T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao; Đoàn Xuân 
Hưng - Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Việt Nam tại Nhật 
Bản. Tiếp và làm việc với 
Đoàn có đồng chí Phạm Văn 
Vọng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc 
Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh 
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy và lãnh đạo một 
số sở, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng 
chí Phạm Văn Vọng đã giới 
thiệu một số nét khái quát 
về tiềm năng, thế mạnh và 
tình hình phát triển kinh tế 
xã hội của tỉnh trong những 
năm qua. Đồng chí cho biết, 
các doanh nghiệp Nhật Bản 
hiện đang đứng thứ ba về số 
dự án và đứng thứ hai về số 
vốn đầu tư tại Vĩnh Phúc. 
Vĩnh Phúc luôn coi các nhà 
đầu tư nói chung và các nhà 
đầu tư Nhật Bản nói riêng là 
công dân Vĩnh Phúc, thành 
công của các nhà đầu tư là 
thành công của tỉnh. Tỉnh 
luôn đồng hành cùng doanh 

nghiệp tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc đảm bảo 
sản xuất kinh doanh đạt 
hiệu quả cao nhất. Đồng chí 
cũng mong muốn từ mối 
quan hệ gắn bó và tình cảm 
truyền thống giữa Vĩnh 
Phúc với Đại sứ quán Nhật 
Bản, trên cương vị công tác 
của mình ngài Fukada sẽ 
tiếp tục quan tâm, tạo điều 
kiện giúp Vĩnh Phúc thu 
hút thêm nhiều nhà đầu tư 
đến với Vĩnh Phúc. 

Ngài Hiroshi Fukada cảm 
ơn sự đón tiếp nhiệt tình, 
trọng thị của tỉnh dành cho 
Đoàn. Ngài Đại sứ rất vui 
mừng khi được trở lại thăm 
Vĩnh Phúc, đồng thời khẳng 
định mối quan hệ hợp tác 
hữu nghị, bền vững giữa 
Việt Nam và Nhật Bản nói 
chung cũng như giữa Nhật 

Bản với tỉnh Vĩnh Phúc nói 
riêng ngày càng phát triển 
tốt đẹp. Ngài Hiroshi Fukada 
nhận định, Vĩnh Phúc đã thu 
hút được nhiều nhà đầu tư 
lớn, song cần thu hút thêm 
nhiều doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực 
công nghiệp phụ trợ và nông 
nghiệp công nghệ cao. Ngài 
Đại sứ cũng bày tỏ mong 
muốn tỉnh tiếp tục quan tâm 
và có những chính sách ưu 
đãi đối với các doanh nghiệp 
Nhật Bản, nhất là doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh 
trong lĩnh vực công nghiệp ô 
tô, xe máy. Ngài Đại sứ khẳng 
định: Đại sứ quán Nhật Bản 
sẽ là cầu nối để kêu gọi các 
doanh nghiệp Nhật Bản tiếp 
tục đầu tư vào Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với ngài Hiroshi Fukada - 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
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Diplomatic News
Japan Embassy and Vietnam Ministry of 

Foreign Affairs visited Vinh Phuc
On the afternoon of 

12/13/2014, the delegation 
of Japan Embassy in Vietnam 
led by Mr. Hiroshi Fukada, 
Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary paid a 
working visit to Vinh Phuc 
province. Mr. Ho Xuan Son 
- Member of Vietnam Party 
Committee, Deputy Minister 
of Foreign Affairs; Mr. 
Doan Xuan Hung - Deputy 
Minister of Foreign Affairs, 
Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of 
Vietnam in Japan also 
attended the meeting. 
Working with the delegation, 
there were Mr. Pham Van 
Vong - Member of the 
Central Party Committee, 
Secretary of Vinh Phuc’s 
Party Committee, Chairman 
of the Provincial People’s 
Council; Mr. Nguyen 
Quoc Hung, Member of 
the Standing Board of the 
Provincial Party Committee, 
Chairman of the Provincial 
Board of Inspection; 
and leaders of some 
provincial departments and 
organizations.

At the meeting, Mr. Pham 
Van Vong briefly introduced 
about the potentials, 
strengths and recent socio 
- economic development of 
Vinh Phuc. He said that at 
present Japanese enterprises 
rank the third place on the 

number of FDI projects, 
the second position on the 
investment capital in Vinh 
Phuc. Investors in general, 
Japanese investors in 
particular are considered as 
citizens of Vinh Phuc; their 
success is the success of the 
province. Vinh Phuc always 
supports enterprises to solve 
problems and overcome 
difficulties in order to get 
success in doing business. 
He also hoped that with the 
close relationship between 
Vinh Phuc and Japanese 
Embassy, the Ambassador 
will continue to pay more 
attention to help Vinh Phuc 
attract more investors.

Mr. Hiroshi Fukada 
thanked for the warm 
reception of Vinh Phuc’s 
leaders. He expressed 
his happiness for this 
return to Vinh Phuc. He 
simultaneously stated that 

the relationship between 
Vietnam and Japan in 
general, Japan and Vinh 
Phuc in particular has 
been growing further. The 
Ambassador said that many 
large investors have come 
to Vinh Phuc; however, 
the province should attract 
more small and medium 
enterprises, especially those 
specializing in supportive 
industries and high 
technology. He also hoped 
that Vinh Phuc will continue 
to concern and create 
incentives for Japanese 
firms, especially those doing 
business in automotive and 
motorcycle industries. The 
Ambassador confirmed 
that Japan Embassy will be 
the bridge to call for more 
Japanese enterprises to 
invest in Vinh Phuc.

By Trung Dung

Mr. Pham Van Vong - Secretary of Vinh Phuc and the delegation
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Tin đối ngoại

Công ty Honda Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 27/11/2014, 
UBND tỉnh long 
trọng tổ chức Lễ 

trao tặng Huân chương Lao 
động hạng Nhì cho Công ty 
Honda Việt Nam. Dự buổi 
lễ có đồng chí Phùng Quang 
Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh; ngài 
Minoru Kato - Tổng Giám 
đốc Honda Việt Nam cùng 
đại diện lãnh đạo một số sở, 
ban, ngành trong tỉnh.

Kể từ khi thành lập vào 
năm 1996, sau 18 năm hoạt 
động và sản xuất, Honda 
Việt Nam là một trong 
những nhà máy chế tạo xe 
máy hiện đại nhất khu vực 
Đông Nam Á; vươn lên 
dẫn đầu trong lĩnh vực xe 
máy tại Việt Nam với hơn 
70% thị phần trong tổng 
số 5 doanh nghiệp sản 
xuất xe máy có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam. 
Bên cạnh lĩnh vực sản xuất 
xe máy, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh ô tô của Công 
ty cũng đạt nhiều thành tựu 
quan trọng; thương hiệu ô tô 
Honda đã trở thành người 
bạn đồng hành tin cậy của  
người dân Việt Nam. Cùng 
với hoạt động sản xuất kinh 
doanh, Honda Việt Nam 
được ghi nhận là 1 trong 10 
doanh nghiệp có mức thuế 
đóng góp nhiều nhất Việt 
Nam; là doanh nghiệp hàng 
đầu trong nước về các hoạt 
động từ thiện xã hội, bảo vệ 
môi trường và đóng góp cho 
giáo dục, an toàn giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng 
chí Chủ tịch UBND tỉnh 
Phùng Quang Hùng ghi 
nhận và đánh giá cao những 
thành tựu và đóng góp quan 
trọng của Honda  cho Việt 
Nam nói chung, Vĩnh Phúc 
nói riêng; đồng thời, tiếp tục 
khẳng định, Vĩnh Phúc sẽ 
tạo mọi điều kiện tốt nhất 
cho Honda Việt Nam cũng 
như các nhà đầu tư nước 
ngoài khác đã, đang và sẽ 
đầu tư vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh. Đồng chí Phùng 
Quang Hùng mong muốn 
Honda Việt Nam sẽ giành 
được nhiều kết quả quan 
trọng hơn nữa trong lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh; 
tham gia tích cực và hiệu 
quả vào các hoạt động xã 
hội, từ thiện, có nhiều đóng 
góp thiết thực vào công cuộc 
phát triển kinh tế của đất 

nước và địa phương.
Ngài Minoru Kate - Tổng 

Giám đốc Honda Việt Nam 
cảm ơn chính quyền và nhân 
dân tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ 
trợ và tạo điều kiện thuận lợi 
cho Công ty trong quá trình 
hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Ngài Minoru Kate 
cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa 
để xứng đáng với sự tin yêu 
của khách hàng cũng như sự 
ghi nhận của Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam đối với 
sản phẩm của Công ty.

Thừa ủy quyền của Chủ 
tịch nước, Chủ tịch UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc Phùng 
Quang Hùng đã trao Huân 
chương Lao động hạng Nhì, 
phần thưởng cao quý của 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam cho đại diện 
lãnh đạo Công ty Honda 
Việt Nam.

Tin, ảnh:  Trung Dũng

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì 

cho Công ty Honda Việt Nam
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Diplomatic News

Honda Vietnam received the Second Labour Medal

On the afternoon of 
11/27/2014, Vinh Phuc People’s 
Committee solemnly organized 
the ceremony of awarding the 
Second Labour Medal. Mr. Phung 
Quang Hung - Deputy Secretary 
of Vinh Phuc Party Committee, 
Chairman of the Provincial 
People’s Committee; Mr. Minoru 
Kato - General Director of Honda 
Vietnam; representatives of some 
provincial departments. 

Since the establishment 
in 1996, Honda Vietnam has 
become one of the modernest 
motorcycle manufacturers in 
Southeast Asia; led in the field 
of motorcycle manufacture in Vietnam 
with over 70% market share among 5 FDI 
motorcycle enterprises in Vietnam. Besides 
motorcycle production, the Company has 
also gained many important achievements 
and Honda has become the trusted 
brand name for Vietnamese people. In 
addition, Honda Vietnam is acknowledged 
as one of 10 companies having the 
largest tax contribution in Vietnam; the 
leading enterprise about social activities, 
environmental protection and contribution 
to education and traffic safety.

Speaking at the ceremony, Mr. Phung 
Quang Hung - Chairman of Vinh Phuc, highly 
appreciated the significant achievements and 
contribution of Honda Vietnam to Vietnam 
in general and Vinh Phuc in particular. 
Simultaneously, he affirmed that Vinh Phuc 
will continue to create the best conditions 
for Honda Vietnam as well as other foreign 
investors to do business and invest in the 

province. The Chairman hoped that Honda 
Vietnam will achieve more important results 
in their production and trade; continue 
to participate actively and effectively in 
social activities; and then, have practical 
contribution to the economic development 
of the country and the province. 

Mr. Minoru Kato, General Director of 
Honda Vietnam sincerely thanked Vinh 
Phuc’s authorities and people for supporting 
and facilitating the Company in their process 
of production and trade. He also committed 
that the Company will make more efforts to 
respond to customers’ trust and Vietnam’s 
recognition.

Authorized by Vietnamese President, Mr. 
Phung Quang Hung - Deputy Secretary of 
Vinh Phuc Party Committee, Chairman of 
the Provincial People’s Committee awarded 
the Second Labour Medal to the leader of 
Honda Vietnam.

By Trung Dung

Chairman Phung Quang Hung spoke at 
the awarding ceremony



Thực hiện Chương 
trình xúc tiến đầu 
tư của tỉnh năm 

2014, từ ngày 30/11 đến ngày 
9/12/2014, đoàn công tác 
tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí 
Dương Thị Tuyến - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ 
chức các hoạt động xúc tiến 
đầu tư tại New Zealand và 
Australia.

New Zealand và Australia 
là hai nước phát triển thuộc 
châu Đại Dương, nền kinh tế 
dựa vào các trụ cột là khai thác 
lợi thế về điều kiện tự nhiên 
như khai khoáng, trồng trọt, 
chăn nuôi, hải sản gắn liền với 
phát triển về khoa học công 
nghệ, các loại hình dịch vụ 
và trình độ quản lý tiên tiến. 
Tỉnh Vĩnh Phúc mở hướng 
vận động sang các nước châu 
Đại Dương nhằm thu hút các 
dự án về nông nghiệp công 
nghệ cao trong trồng trọt (rau 
quả an toàn), chăn nuôi (bò 
sữa), công nghiệp chế biến 
nông - lâm - thủy sản để tái 
cơ cấu phát triển ngành nông 
nghiệp của tỉnh. New Zealand 
và Australia cũng là hai quốc 
gia có nền giáo dục phát triển 
ở trình độ cao, Vĩnh Phúc 
cần tận dụng để phát triển 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. 

Mở đầu chuyến công tác, 
sáng ngày 2/12/2014, Đoàn 
đã đến thăm và làm việc với 
Phòng Thương mại và công 
nghiệp thành phố Auckland 

- New Zealand (Auckland 
CCI). Tiếp và làm việc với 
Đoàn có ông Michael Barnett 
- Chủ tịch Auckland CCI. 
Đoàn đã được giới thiệu về 
đất nước New Zealand, về 
thành phố Auckland và các 
nhiệm vụ, kết quả hoạt động 
chủ yếu của Auckland CCI 
trong thời gian qua. 

New Zealand được hình 
thành bởi 2 hòn đảo lớn (Bắc 
và Nam) và 1 dải đảo nhỏ. 
Đảo Bắc có thủ đô Wellington 
và đảo Nam có thành phố 
Christ Church nổi tiếng với 
những dãy núi chạy dài theo 
chiều dài của đảo, tạo nên 
cảnh quan tuyệt đẹp. New 
Zealand có diện tích 268.700 
km2, dân số giữa năm 2014 
là 4,509 triệu người. Quy mô 
nền kinh tế với GDP là 128,5 
tỷ USD, thu nhập bình quân 
đầu người 28.800 USD/năm. 
Năm 2013 xuất khẩu của 
New Zealnd là 37,730 tỷ USD, 
nhập khẩu đạt 35,650 USD. 

Nông nghiệp và thủy sản phát 
triển nhưng chỉ chiếm 4,8%, 
công nghiệp 24,6%, còn dịch 
vụ chiếm tới 70,6% (chủ yếu 
là du lịch).  Là quốc gia đa dân 
tộc (86 dân tộc khác nhau đến 
chủ yếu từ châu Âu và châu 
Á), New Zealnd có nền văn 
hóa đa dạng, phong phú. 

Thành phố Auckland nằm 
ở phía bắc của đảo Bắc, diện 
tích 1.086 km2, dân số 1,5 
triệu người. Đây là thành phố 
cảng - “thành phố của những 
cánh buồm” với những bãi 
biển đẹp, những ngôi nhà gỗ, 
bờ vịnh tô điểm bởi các du 
thuyền và cánh buồm, khu 
rừng tự nhiên tươi tốt và các 
trung tâm đô thị sầm uất tạo 
nên điểm nhấn cho Auckland. 
Nằm vắt qua một dải đất rộng 
11 km, phân chia thành hai 
cảng: cảng Waitermata và 
cảng Manuka, thành phố tràn 
ngập bầu không khí vui vẻ và 
náo nhiệt, hoạt động của các 
bến tàu, nhà hàng, dịch vụ tấp 
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Đồng chí Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc 
chụp ảnh lưu niệm với đại diện Trường Đại học RMIT – Australia

Hoạt động xúc tiến đầu tư của đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc 
tại Australia và New Zealand
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nập cả ngày lẫn đêm. Auckland đóng góp vào 
GDP của New Zealand 35%, lượng hàng hóa 
vận chuyển qua cảng Auckland chiếm 30%, 
qua đường hàng không 85% tổng lượng hàng 
hóa của cả quốc gia này.

Được thành lập từ năm 1856, Auckland 
CCI luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, 
tạo mối liên kết phát triển chặt chẽ, bền vững, 
đặc biệt là hỗ trợ, hợp tác cùng nhau phát 
triển. Auckland CCI là hiệp hội do chính 
quyền thành phố hỗ trợ, có các chi nhánh hoạt 
động theo ngành, lĩnh vực, có nhiệm vụ hỗ trợ 
các doanh nghiệp trên địa bàn về đầu tư và 
thương mại; kết nối các doanh nghiệp trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức các 
hội thảo, hội nghị khách hàng, xúc tiến đầu 
tư trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp 
quảng bá sản phẩm và cung cấp thông tin qua 
mạng internet.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Thị 
Tuyến đã giới thiệu những nét nổi bật về kinh 
tế - xã hội của tỉnh và mong muốn Auckland 
CCI là cầu nối để các doanh nghiệp Auckland 
nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác với tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam trong đầu tư, thương 
mại, chia sẻ kinh nghiệm quản lý phát triển 
nông nghiệp theo hướng hiện đại. Chủ tịch 
Auckland CCI chia sẻ về những kinh nghiệm 
trong mô hình phát triển kinh tế của New 
Zealand, điển hình là kinh tế hợp tác xã trong 
nông nghiệp như các Tập đoàn sữa, đồng thời 
bày tỏ sẵn sàng hợp tác lâu dài với tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã đến thăm 
và làm việc với Tập đoàn sữa Fonterra; thăm 
trang trại nuôi bò sữa cách trụ sở Tập đoàn 30 
km. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Dave 
Christie - Giám đốc Chi nhánh Asean/MENA. 
Đại diện Tập đoàn cho biết, New Zealand hiện 
có khoảng 4 triệu con bò sữa, hình thức chăn 
nuôi là chăn thả tại các đồng cỏ tự nhiên, không 
sử dụng thức ăn công nghiệp, do vậy sữa bò 
New Zealand có hàm lượng dinh dưỡng cao 
vào bậc nhất trên thế giới. New Zealand có 76 
nhà máy chế biến sữa bò và chi nhánh phân 
phối ở trên 100 nước trên thế giới, giá trị sữa 
xuất khẩu chiếm 20% tổng giá trị xuất khẩu 
của New Zealand. Sản lượng sữa bò sản xuất 

tại New Zealand xuất khẩu ra nước ngoài 95%, 
tiêu dùng nội địa chỉ 5%, hiện sản lượng sữa 
bò của New Zealand chiếm 30% sản lượng sữa 
toàn cầu. Mô hình tổ chức của Tập đoàn sữa 
Fonterra là kinh tế hợp tác, với 1.500 cổ đông 
là chủ các trang trại. Đại hội cổ đông bầu ra 35 
người đại diện, và từ đó bầu ra 13 người lãnh 
đạo quản lý cho Tập đoàn. Sản lượng sữa do 
Tập đoàn sữa Fonterra đã sản xuất là 21 tỷ lít, 
với 18 tỷ lít sản xuất ở trong nước, 3 tỷ lít sản 
xuất ở nước ngoài.

Đến thăm một nhà máy sản xuất sữa, thăm 
một trang trại chăn nuôi bò sữa điển hình 
của Tập đoàn, Đoàn công tác Vĩnh Phúc rất 
ấn tượng với phương pháp quản lý, quy trình 
chăn nuôi, lấy sữa, cung cấp sữa nguyên liệu 
cho nhà máy chế biến, quy trình chế biến sữa 
của Tập đoàn sữa Fonterra. Chủ trang trại nuôi 
bò sữa là một kỹ sư chăn nuôi, đồng thời trực 
tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. Trang 
trại hiện có 450 con bò sữa, diện tích của trang 
trại là 150 ha, nhưng chỉ có 4 lao động, do ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào tất cả các khâu 
sản xuất. Trang trại rất quan tâm đến bảo vệ 
môi trường, xử lý chất thải của bò trong điều 
kiện chăn nuôi quy mô lớn. Mô hình tổ chức 
quản lý sản xuất khép kín của Tập đoàn sữa 
Fonterra cần được nghiên cứu vận dụng vào 
tỉnh Vĩnh Phúc, nhất là việc thay đổi quy mô 
từ nhỏ lẻ sang quy mô tập trung lớn, việc cung 
ứng thức ăn chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, 
thu mua vận chuyển sữa trực tiếp từ các trang 
trại về các nhà máy chế biến sữa./.

BBT Tổng hợp

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm trang trại bò sữa
tại New Zealand

Tin đối ngoại
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Tin đối ngoại
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tiếp và 

làm việc với Tập đoàn Exedy Nhật Bản

Chiều 21/11/2014, đồng chí Vũ 
Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có buổi 

tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn 
Exedy Nhật Bản và công ty TNHH Exedy 
Việt Nam về việc triển khai kế hoạch tuyển 
lao động đang làm việc tại công ty TNHH 
Exedy Việt Nam (khu công nghiệp Khai 
Quang - Vĩnh Yên) sang học tập và làm việc 
tại Nhật Bản. Cùng dự buổi tiếp có đại diện 
một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, ngài Kanatani Naoki 
- Giám đốc nhân sự Tập đoàn Exedy Nhật 
Bản đã giới thiệu khái quát về mô hình hoạt 
động kinh doanh của Tập đoàn. Đây là đơn 
vị chuyên sản xuất linh kiện ô tô với quy 
mô 41 nhà máy tại 41 quốc gia trên thế giới. 
Theo dự kiến, công ty TNHH Exedy Việt 
Nam sẽ cử 20 lao động sang đào tạo và làm 

việc tại Exedy Nhật Bản để trau dồi trình 
độ trong thời gian 3 tháng. Ngài Kanatani 
Naoki bày tỏ mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ 
tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách 
cho các thực tập sinh sang học tập và làm 
việc tại Nhật Bản.

Thay mặt tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã 
giới thiệu một số nét cơ bản về tình hình 
kinh tế - xã hội của tỉnh với đại diện Tập 
đoàn Exedy Nhật Bản. Đồng thời hoan 
nghênh chủ trương tuyển chọn và đào 
tạo lao động người Việt sang học tập và 
làm việc tại Nhật Bản của công ty Exedy. 
Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều 
kiện về thủ tục cho việc cử lao động Việt 
Nam sang học tập và làm việc tại Nhật Bản 
trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Vũ Chí Giang - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngài Kanatani Naoki -
Giám đốc nhân sự Tập đoàn Exedy Nhật Bản
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Tin đối ngoại

Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng ngày 15/11/2014 
Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh Vĩnh 

Phúc đã tổ chức Đại hội 
thành lập Hội hữu nghị Việt 
– Đức tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm 
kỳ 2014 – 2019. Tới dự có các 
đồng chí: Hoàng Văn Huây 
– Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, 
nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Phó Chủ 
tịch Thường trực Trung ương 
Hội hữu nghị Việt – Đức; 
Trần Ngọc Quyên - nguyên 
Tham tán công sứ, Đại sứ 
quán Việt Nam tại cộng hòa 
Liên bang Đức, Ủy viên Ban 
Thường vụ Trung ương Hội 
hữu nghị Việt - Đức; đồng chí 
Đào Xuân Hiền - Phó Chủ 
tịch Thường trực Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị tỉnh, 
Giám đốc Sở Ngoại vụ Vĩnh 
Phúc; cùng lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, đoàn thể, các Hội 
hữu nghị song phương, đa 
phương của tỉnh và các hội 
viên Hội hữu nghị Việt - Đức.

Hội được thành lập nhằm 
đáp ứng tâm tư, nguyện vọng 
của những người đã từng học 
tập, lao động và công tác tại 
Cộng hòa dân chủ Đức trước 
đây, Cộng hòa Liên bang Đức 
ngày nay và của nhiều cá 
nhân, tổ chức mong muốn 
có một tổ chức để gắn kết 

truyền thống tốt đẹp, gắn bó 
giữa hai dân tộc Việt - Đức, 
đồng thời làm cơ sở để củng 
cố, phát triển không ngừng 
tình hữu nghị giữa hai dân 
tộc, trong đó có nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân 
Cộng hòa Liên bang Đức. 
Thay mặt BCH Hội, đồng chí 
Đỗ Thị Kim Dung - PGĐ Sở 
Ngoại vụ khẳng định: “Bằng 
những hoạt động thiết thực 
và cụ thể, Hội sẽ trở thành 
cầu nối cho các quan hệ hợp 
tác về kinh tế, văn hóa, giáo 
dục, du lịch giữa các tổ chức, 
cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc với 
các đối tác Đức, từ đó góp 
phần thúc đẩy sự phát triển 
của mối quan hệ đối tác chiến 
lược giữa Việt Nam - Đức”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng 
chí Hoàng Văn Huây đánh 
giá cao sự nỗ lực, cố gắng 
vận động thành lập Hội của 
tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí tin 

Đồng chí Hoàng Văn Huây – Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, nguyên 
Thứ trưởng Bộ KH và CN, Phó Chủ tịch Thường trực TU 

HHN Việt – Đức phát biểu tại Đại hội 

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc 
(2014 - 2019) ra mắt Đại hội

(Xem tiếp trang 10)
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Tin đối ngoại
Đoàn công tác Đại sứ quán Australia tại Hà Nội 

thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Trong khuôn khổ hợp tác giữa 
Chính phủ Australia và Chính 
phủ Việt Nam cũng như các hỗ trợ 

của Australia triển khai trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc, sáng 25/11/2014, đoàn công 
tác Đại sứ quán Australia tại Hà Nội do 
ngài Andrew Collins – Vụ trưởng Vụ quản 
lý chất lượng viện trợ, Bộ Ngoại giao và 
Thương mại Australia đã có chuyến thăm 
và làm việc tại Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc 
với Đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Phong 
– TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; cùng dự có đại diện một số 
sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến 
Phong đã cho biết kết quả thực hiện Chương 
trình Mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và 
Vệ sinh môi trường Nông thôn (NTP) tỉnh 
Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2014. Sau khi 
tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hỗ trợ từ Chính 
phủ Úc trong lĩnh vực nước sạch đã mang 
lại những kết quả tích cực. Việc xử lý nước 
sinh hoạt là một hướng đi đúng đắn. Đồng 

chí bày tỏ mong muốn, với cương vị của 
mình, ngài Andrew Collins sẽ giúp cho Việt 
Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng 
thông qua hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ 
Úc, bằng những cách làm mới sẽ giúp tỉnh 
đạt được không chỉ mục tiêu tiếp cận nước 
sạch mà nâng cao chất lượng nước cung cấp 
cho người dân.

Ngài Andrew Collins cảm ơn sự đón tiếp 
ân cần, chu đáo của tỉnh dành cho Đoàn. 
Đồng thời, đánh giá cao những kết quả đã 
đạt được của tỉnh về việc thực hiện NTP, 
ngài Andrew Collins hy vọng trong thời 
gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung giáo 
dục, vận động bà con thay đổi thói quen 
và hành vi vệ sinh chưa phù hợp, nghiên 
cứu mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho từng 
vùng, nhân rộng các mô hình truyền thông 
vận động cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền về vệ sinh môi trường nông 
thôn trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Bích Huệ

Đồng chí Nguyễn Tiến Phong - TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tiếp và làm việc với ngài Andrew Collins – Vụ trưởng Vụ quản lý chất lượng viện trợ 

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia



Tin đối ngoại
Nghiên cứu viên cao cấp của Tạp chí Limes (Italia) 

làm việc với Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc

Sáng 25/11/2014, ngài Giorgio Cuscito 
– Nghiên cứu viên cao cấp của Tạp 
chí Limes (Italia) đã tới thăm và làm 

việc với Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc. Tiếp Ngài, 
có đồng chí Đào Xuân Hiền – Giám đốc Sở; 
đồng chí Nguyễn Thị Nhung – Phó Giám đốc 
Sở cùng lãnh đạo một số phòng chuyên môn.

Ngài Giorgio Cuscito cho biết Limes là tạp 
chí hàng đầu của Italia về địa - chính trị quốc 
tế. Đồng thời bày tỏ mong muốn tìm hiểu 
thông tin về đất nước, con người, văn hóa 
Việt Nam và quan hệ hợp tác song phương 
Việt Nam – Italia… Trong khuôn khổ chuyến 
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc, ngài Giorgio 
Cuscito đề nghị Sở Ngoại vụ giúp đỡ đến thăm 
quan Nhà máy Piaggio - một biểu tượng của 
thương hiệu Ý thành công tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Hiền 
đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tiềm 
năng, thế mạnh và tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội của Vĩnh Phúc những năm gần đây. 
Đồng chí mong muốn, với vai trò là “Đại sứ 
hữu nghị” của Italia, ngài Giorgio Cuscito sẽ 
giới thiệu, quảng bá đất nước, con người và 
văn hóa của Việt Nam nói chung và hình ảnh, 
chính sách, môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc 

nói riêng đến các độc giả của Tạp chí Limes 
nhằm tăng thêm sự hiểu biết, tình cảm hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy quan 
hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Italia ngày 
càng phát triển hơn nữa. 

Sau buổi làm việc, đại diện Sở Ngoại vụ 
cùng ngài Giorgio Cuscito đã đi thăm Nhà 
máy Piaggio tại khu Công nghiệp Bình Xuyên 
– Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Ngài Giorgio Cuscito – Nghiên cứu viên cao cấp 
của Tạp chí Limes (Italia) chụp ảnh lưu niệm 

với Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự hỗ trợ, giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị Trung ương, Hội hữu nghị Việt – Đức tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ngày càng phát triển và hoạt 
động hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt – Đức và tăng 
cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí, trong đó đồng chí Đỗ Thị Kim 
Dung – PGĐ Sở Ngoại vụ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã thông qua một 
số nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 như: mở rộng, tăng 
cường quan hệ đối tác; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; làm đầu mối trong công 
tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ, tài trợ của các tổ chức hòa bình, các tổ 
chức phi chính phủ và cá nhân Cộng hòa Liên bang Đức, đồng thời tích cực tuyên truyền, giới 
thiệu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như hình ảnh Vĩnh Phúc tới cộng 
đồng quốc tế.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc
(Tiếp theo trang 8)
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Tin đối ngoại

LÃNH ĐẠO SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC THĂM MỘT SỐ DOANH 
NGHIỆP HÀN QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 27/11/2014, đoàn công tác 
của Sở Ngoại vụ do đồng chí Đào 
Xuân Hiền – Giám đốc Sở làm 

Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với 
công ty TNHH Jahwa Vina và Powerlogics 
Vina tại khu công nghiệp Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. 

Tại công ty TNHH Jahwa Vina, ông Lee 
Jong Young – Tổng Giám đốc công ty cảm 
ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Ngoại vụ 
đồng thời thông báo về tình hình hoạt động 
của Công ty trong thời gian qua. Chính thức 
đi vào hoạt động từ tháng 2/2010, Jahwa 
Vina đã có những bước phát triển đáng kể 
và đóng góp tích cực cho phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương. Trong quá trình 
hoạt động tại tỉnh, Công ty luôn chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước Việt 
Nam và thực hiện đầy đủ các chính sách đối 
với người lao động. Tuy nhiên, hiện tại Công 
ty đang gặp một số khó khăn do tình hình 
chung của các doanh nghiệp sản xuất phụ 
trợ cho SamSung dẫn đến việc phải thực hiện 
cắt giảm số lượng người lao động. Nhân dịp 
này, ông Lee Jong Young cũng chia sẻ một 
số khó khăn, vướng mắc và mong muốn sẽ 
nhận được sự quan tâm hơn nữa của tỉnh về 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, cung 
cấp điện…

Ghi nhận và đánh giá cao những thành 

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ làm việc với Lãnh đạo công ty TNHH 
Jahwa Vina
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Tin đối ngoại

tựu trong sản xuất kinh 
doanh cũng như những 
đóng góp của Công ty đối 
với sự phát triển kinh tế xã 
hội của địa phương, đồng 
chí Đào Xuân Hiền đặc biệt 
nhấn mạnh đến sự giúp 
sức của Công ty trong các 
hoạt động nhân đạo, ủng hộ 
quỹ xây nhà cho công nhân 
nghèo. Chia sẻ với những 
khó khăn của Công ty, đồng 
chí cho biết: với trách nhiệm 
của cơ quan tham mưu cho 
UBND tỉnh về công tác đối 
ngoại, Sở Ngoại vụ sẽ đề 
nghị các cơ quan chức năng 
của tỉnh tạo điều kiện hơn 
nữa để giúp doanh nghiệp 
tháo gỡ khó khăn, ổn định 
phát triển. Đồng chí cũng 
mong muốn Công ty tiếp 
tục đầu tư mở rộng sản xuất 
và sẽ là cấu nối tin tưởng để 
thu hút thêm nhiều doanh 
nghiệp Hàn Quốc đến đầu 
tư, sản xuất kinh doanh lâu 

dài tại tỉnh.
Tại công ty TNHH 

Powerlogics Vina, Đoàn 
công tác đã làm việc với 
ông Kim Sang Yeop – Tổng 
Giám đốc Công ty. Ông Kim 
Sang Yeop vui mừng thông 
báo, sau 5 tháng chính thức 
đi vào hoạt động (từ tháng 
7/2014), Công ty đã đạt và 
vượt mức các kế hoạch, 
chiến lược đề ra. Với đặc thù 
là Công ty công nghệ cao, 
chuyên sản xuất các mô-đun 
camera điện thoại và thiết bị 
bảo vệ pin điện thoại và máy 
tính cung cấp cho các Tập 
đoàn lớn nên sản phẩm đầu 
ra của Công ty khá ổn định 
về thị trường và doanh số. 
Hiện tại Công ty đang đẩy 
mạnh việc mở rộng sản xuất, 
thực hiện chuyển dịch một 
số dây chuyền và công đoạn 
sản xuất từ Công ty mẹ sang 
Việt Nam. Tại buổi làm việc, 
ông Kim Sang Yeop cũng 

chia sẻ thêm: Các doanh 
nghiệp nước ngoài đánh giá 
rất cao về môi trường đầu tư 
của Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, 
trong thực tế các nhà đầu tư 
khi đến Vĩnh Phúc còn gặp 
khó khăn về chỗ ở cho gia 
đình, môi trường học tập 
cho con em các nhà quản 
lý và chuyên gia. Vì vậy, để 
Vĩnh Phúc thực sự trở thành 
quê hương thứ hai và để các 
nhà đầu tư thực sự trở thành 
“công dân của Vĩnh Phúc”, 
họ đều mong muốn Vĩnh 
Phúc sớm xây dựng được 
các khu chung cư chất lượng 
cao và trường học quốc tế tại 
đây.

Thay mặt cho Đoàn, đồng 
chí Đào Xuân Hiền chúc 
mừng những thành tích 
bước đầu của Công ty. Đồng 
chí mong muốn qua chuyến 
thăm này sẽ nắm bắt những 
thông tin, tâm tư nguyện 
vọng của doanh nghiệp. Đề 
nghị doanh nghiệp chia sẻ 
những khó khăn vướng mắc 
nếu có trong quá trình sản 
xuất kinh doanh của mình 
để Sở cùng các cơ quan 
chức năng của tỉnh Vĩnh 
Phúc sớm có hướng điều 
chỉnh giải quyết, giúp doanh 
nghiệp yên tâm sản xuất 
kinh doanh đạt hiệu quả cao 
và tạo sự gắn kết hơn nữa 
giữa các doanh nghiệp và 
chính quyền sở tại. 

Tin, ảnh: Đào Tuấn

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ làm việc với công ty TNHH
 Powerlogics Vina
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Tin đối ngoại

Trải qua gần 5 thập kỷ phát triển, 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) đang tiến gần đến 

một dấu mốc mới, có ý nghĩa lịch sử trọng 
đại. Đó là việc hình thành Cộng đồng 
ASEAN vào ngày 31/12/2015. Với ba trụ 
cột chính là chính trị - an ninh, kinh tế, 
văn hóa – xã hội, Cộng đồng ASEAN sẽ 
mang đến một sức sống mới, một hơi thở 
sinh động cho toàn bộ khu vực vì lợi ích 
của hơn 600 triệu dân ASEAN và khu vực. 

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết 
của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về 
nội hàm, mục đích, các giá trị và lợi ích mà 
Cộng đồng ASEAN sẽ mang lại, sáng ngày 
10/12/2014, Sở Ngoại vụ đã tổ chức lớp tập 
huấn “Cộng đồng ASEAN và vai trò của 

địa phương” cho hơn 100 đồng chí lãnh 
đạo, cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
UBND các huyện, thành, thị và các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Phương Dung 
– Trợ lý Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại 
giao đã truyền đạt đến học viên những nội 
dung cơ bản về Cộng đồng  ASEAN, vai trò 
của Việt Nam nói chung và của địa phương 
nói riêng trong tiến trình hình thành Cộng 
đồng ASEAN. Đồng thời giải đáp những 
thắc mắc của học viên về quan hệ đối 
ngoại của ASEAN, lợi ích và tác động của 
Cộng đồng ASEAN đến địa phương; sự tự 
do thương mại hàng hóa trong Cộng đồng 
kinh tế ASEAN.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Tạ Phương Dung – Trợ lý Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao giảng bài 
tại lớp tập huấn

Tập huấn “Cộng đồng ASEAN và 
vai trò của địa phương” tại Vĩnh Phúc
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Tỉnh Vĩnh Phúc: Gặp mặt nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống 
LHCTCHN Việt Nam và 5 năm thành lập LHCTCHN tỉnh

Sáng 21/11/2014, 
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh 

(LHCTCHN) tổ chức Hội 
nghị gặp mặt nhân dịp kỷ 
niệm 64 năm ngày truyền 
thống LHCTCHN Việt 
Nam và 5 năm thành lập 
LHCTCHN tỉnh Vĩnh Phúc, 
tổng kết công tác năm 2014, 
triển khai nhiệm vụ năm 
2015.

Tới dự hội nghị, về phía 
Trung ương có các đồng 
chí: Bùi Khắc Sơn - Ủy viên 
Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch 
LHCTCHN Việt Nam, Đặng 
Quốc Trung – Tổng biên tập 
Tạp chí hữu nghị, Nguyễn 
Anh Dũng – Phó Trưởng ban 
Công tác địa phương; về phía 
tỉnh có đồng chí Đào Xuân 
Hiền – Phó Chủ tịch Thường 
trực LHCTCHN tỉnh, Giám 
đốc Sở Ngoại vụ cùng các 
đồng chí Ủy viên Ban Chấp 
hành LHCTCHN tỉnh, đại 
diện các sở, ngành và các Hội 
hữu nghị song phương, đa 
phương trong tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng 
chí Đào Xuân Hiền đã có 
bài diễn văn khai mạc ôn 
lại truyền thống 64 năm 
của LHCTCHN và quá 
trình hình thành, phát triển 
của LHCTCHN tỉnh Vĩnh 
Phúc. Là thành viên thứ 88 
của LHCTCHN Việt Nam, 
LHCTCHN tỉnh Vĩnh Phúc 
là tổ chức chuyên trách về lĩnh 
vực đoàn kết, hòa bình, hợp 
tác hữu nghị giữa nhân dân 
Vĩnh Phúc với nhân dân các 
nước trên thế giới, góp phần 

quan trọng vào việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị 
của tỉnh đặc biệt trong công 
tác đối ngoại nhân dân. Bên 
cạnh đó, LHCTCHN tỉnh 
còn là đầu mối trong lĩnh 
vực vận động viện trợ phi 
chính phủ của tỉnh. Trung 
bình hàng năm có 22 tổ chức 
vào hoạt động với 30 dự án 
có tổng giá trị viện trợ đạt 
trên 3 triệu USD. Về công tác 
phát triển Hội, tính đến nay 
LHCTCHN tỉnh đã mở rộng, 
phát triển được 10 Hội hữu 
nghị thành viên và có nhiều 
hoạt động thiết thực trong 
lĩnh vực đối ngoại nhân dân. 
Hội nghị cũng đã thông qua 
dự thảo báo cáo kết quả hoạt 
động năm 2014, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2015 
và nhận được nhiều ý kiến 
đóng góp, thảo luận của đại 
diện các Hội hữu nghị thành 
viên như: HHN Việt – Séc 
– Slovakia, HHN Việt Nam 
– Campuchia, HHN Việt – 
Nga…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, 

đồng chí Bùi Khắc Sơn - Ủy 
viên Đảng Đoàn, Phó Chủ 
tịch LHCTCHN Việt Nam 
chúc mừng và đánh giá cao 
những kết quả hoạt động 
trong suốt chặng đường 5 
năm kể từ khi thành lập đến 
nay mà LHCTCHN tỉnh đã 
đạt được. Cùng nhìn lại quá 
trình hình thành và phát 
triển của LHCTCHN Việt 
Nam cũng như LHCTCHN 
tỉnh, đồng chí cho biết, 
LHCTCHN Việt Nam sẽ 
tiếp tục tăng cường, phối 
hợp chặt chẽ với đơn vị để 
nâng cao hơn nữa hiệu quả 
hoạt động trong công tác đối 
ngoại nhân dân. Nhân dịp 
này, đồng chí gửi lời cảm ơn 
sâu sắc tới Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã 
quan tâm, tạo điều kiện để 
công tác đối ngoại nhân dân 
phát triển và mong rằng tỉnh 
tiếp tục quan tâm nhiều hơn 
nữa đến lĩnh vực này cũng 
như công tác tổ chức của 
LHCTCHN tỉnh.

Tin, ảnh: Lê Hiền

Đồng chí Đào Xuân Hiền - PCT TT LHCTCHN tỉnh, Giám đốc 
Sở Ngoại vụ đọc diễn văn tại Hội nghị

Tin đối ngoại
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Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc: 
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014

Sáng 25/12/2014, Sở 
Ngoại vụ tổ chức 
Hội nghị tổng kết 

cơ quan, công đoàn năm 
2014 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2015. Dự và chỉ đạo 
Hội nghị có đồng chí Đào 
Xuân Hiền – Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Sở Ngoại vụ; các 
đồng chí là lãnh đạo sở, lãnh 
đạo các phòng chuyên môn 
cùng toàn thể cán bộ, công 
chức trong Sở.

Hội nghị đã thông qua 
báo cáo kết quả hoạt động 
năm 2014; phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2015. Theo 
đó, trong năm 2014, Sở 
Ngoại vụ đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ công tác đối ngoại 
theo đúng đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà 
nước, sự chỉ đạo của tỉnh 
và đã thu được những kết 
quả đáng khích lệ, góp phần 
thiết thực thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh.

Sở đã tích cực tham mưu 
cho tỉnh duy trì và phát triển 
quan hệ đoàn kết hữu nghị 
với địa phương các nước 
trên thế giới, đón tiếp và 
làm việc với nhiều tổ chức, 
Đại sứ quán nước ngoài 
tại Việt Nam, tranh thủ sự 
hỗ trợ của ĐSQ trong việc 
giúp đỡ các đoàn công tác 
của tỉnh cũng như khai thác 
được các quỹ, nguồn hỗ trợ 
của ĐSQ đối với các chương 
trình, dự án của tỉnh. Công 
tác tổ chức đón tiếp, quản 
lý đoàn vào và đoàn đi công 
tác nước ngoài; phối hợp với 
các cơ quan đơn vị liên quan 
giải quyết các vụ việc có liên 
quan đến người nước ngoài 
được thực hiện đúng quy 
trình và hiệu quả. Bên cạnh 
đó, Sở đã chủ động phối hợp 
với các ngành tích cực triển 
khai công tác vận động, thu 

hút nguồn viện trợ phi chính 
phủ từ các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài, Việt kiều và 
doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. Công tác thông tin đối 
ngoại được đẩy mạnh thông 
qua việc đón tiếp, làm việc 
với các đoàn khách quốc tế 
đến làm việc tại tỉnh, tham 
dự các sự kiện văn hóa lớn, 
các hoạt động xúc tiến đầu 
tư…; thực hiện hiệu quả 
Chiến lược phát triển thông 
tin đối ngoại trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2013 – 2020.

Bên cạnh đó, công tác 
Công đoàn Sở cũng được 
đẩy mạnh với nhiều hoạt 
động đa dạng, phong phú và 
hiệu quả, luôn quan tâm sâu 
sát đến nghĩa vụ, quyền lợi, 
đời sống vật chất, tinh thần 
của cán bộ, công chức, viên 
chức trong cơ quan, giúp 
đời sống cán bộ, nhân viên 
được nâng lên rõ rệt.

Trên cơ sở những kết quả 

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

tổng kết hội nghị

Tin đối ngoại
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Tin đối ngoại

đạt được trong năm 2014, 
tại Hội nghị cũng đã đề ra 
các nhiệm vụ trọng tâm năm 
2015 gồm: tiếp tục tham 
mưu cho tỉnh duy trì và 
phát triển quan hệ hợp tác 
hữu nghị với các nước, đặc 
biệt nỗ lực hợp tác và hội 
nhập quốc tế; thực hiện tốt 
chức năng tham mưu quản 
lý các hoạt động đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh đồng thời 
đẩy mạnh công tác thông tin 
đối ngoại, từ đó góp phần 
thúc đẩy hợp tác kinh tế, 
thương mại, đầu tư, thu hút 
nguồn viện trợ phi chính 
phủ, quảng bá hình ảnh của 
tỉnh phục vụ mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Hội nghị cũng đã 
tập trung thảo luận và nhất 
trí với bản báo cáo tổng kết, 
đồng thời đóng góp ý kiến 

bổ sung làm rõ thêm những 
hạn chế, nguyên nhân; 
nghiêm túc, thẳng thắn rút 
kinh nghiệm nhằm đánh giá 
đúng chất lượng, hiệu quả 
thực hiện nhiệm vụ; trao 
đổi những kinh nghiệm 
trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu kết luận Hội 
nghị, đồng chí Đào Xuân 
Hiền – Giám đốc Sở ghi 
nhận, biểu dương sự nỗ 
lực và kết quả các mặt công 
tác của các phòng, trung 
tâm trong năm 2014. Đồng 
thời, đề nghị mỗi cán bộ, 
công chức, viên chức không 
ngừng rèn luyện, học tập 
nâng cao nghiệp vụ và bản 
lĩnh chính trị nhằm nâng 
cao chất lượng công tác 
tham mưu, tổng hợp, phục 
vụ hiệu quả công tác tham 

mưu cho Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh về lĩnh vực đối ngoại; 
thực hiện tốt quy chế dân 
chủ đảm bảo tính minh 
bạch, công bằng; chú trọng 
giữ gìn đoàn kết nội bộ, góp 
phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Hội nghị 
cũng thông qua các Quyết 
định khen thưởng và trao 
thưởng cho các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác năm 2014. 
Theo đó, Hội nghị tuyên 
dương 04 tập thể Lao động 
tiên tiến, 11 chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở, 22 lao động tiên 
tiến và tặng giấy khen cho 
04 tập thể và 15 cá nhân đạt 
được thành tích tiêu biểu 
trong công tác.

Tin, ảnh: Bích Huệ

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Giám đốc Sở Ngoại vụ tặng danh hiệu thi đua cho các đồng chí 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014
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Tin đối ngoại trong nước

Chiều 22/12, tại Trụ sở Trung 
ương Đảng, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã tiếp 

thân mật đoàn đại biểu cấp cao Bộ các 
Lực lượng Vũ trang cách mạng Cộng 

hòa Cuba do Thượng tướng Leopoldo 
Cintra Frias - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy 
viên Hội đồng Nhà nước, Bộ trưởng 
Bộ các Lực lượng Vũ trang cách mạng 
Cuba dẫn đầu thăm hữu nghị chính 
thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí 
thư bày tỏ biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ 
của nhân dân Cuba trong thời kỳ đấu 
tranh thống nhất trước đây, trong công 
cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Việt 
Nam hiện nay và tin tưởng chuyến thăm 
của đoàn đại biểu Bộ các Lực lượng Vũ 
trang cách mạng sẽ góp phần thúc đẩy 
hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa quân 
đội hai nước nói riêng, quan hệ hữu 
nghị, hợp tác, toàn diện giữa hai Đảng, 

Chính phủ, nhân dân hai nước Việt 
Nam - Cuba nói chung. Tổng Bí thư bày 
tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 
của mình, các lực lượng vũ trang cách 
mạng Cuba sẽ có những đóng góp tích 
cực vào quá trình cập nhật hóa mô hình 
kinh tế, nâng cao năng suất và hiệu quả 
lao động, giúp Cuba đương đầu thắng 
lợi mọi thách thức, bảo vệ thành công 
những thành quả của Cách mạng, luôn 
xứng đáng với sự tin tưởng và giao phó 
của Đảng, nhân dân.

Kim ngạch thương 
mại Việt - Nga sẽ vượt 
10 tỷ đô vào năm 2020

Chiều 10/12, tại Phủ Chủ tịch, 
Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang đã tiếp Đại sứ Liên bang 

Nga Andrei Kovtun đến chào từ biệt 
nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại 
Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng, Hiệp 
định thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên minh thuế quan Nga-Kazakhstan-
Belarus khi được ký kết và đi vào thực 
hiện sẽ góp phần tăng cường hơn nữa 
quan hệ thương mại song phương giữa 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng 
tướng Leopoldo Cintra Frias - Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, 
Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang 

Cách mạng Cuba

Cuba khẳng định thúc 
đẩy, củng cố quan hệ 

hữu nghị với Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp và 
trao tặng Huân chương Hữu nghị cho 

ông Andrey Kovtun
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Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như 
các nước thuộc Liên minh thuế quan. 
Đến năm 2020, con số kim ngạch thương 
mại song phương sẽ vượt 10 tỷ USD, 
tương xứng với quan hệ chính trị tốt 
đẹp và tin cậy giữa hai nước. Thay mặt 
Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang đã trao Huân chương Hữu 
nghị tặng Đại sứ Andrei Kovtun, vì đã 
có những đóng góp tích cực trong việc 
thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống 
và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt 
Nam và Liên bang Nga. Chủ tịch nước 
chúc Đại sứ sau khi kết thúc nhiệm kỳ 
công tác tại Việt Nam, trên cương vị mới 
sẽ hoàn thành trọng trách của mình và 
có nhiều hoạt động góp phần thắt chặt 
mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch 
Ủy ban Đoàn kết 
Ấn Độ - Việt Nam

Chiều 11/12, tại Phủ Chủ tịch, 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
đã tiếp ông Geetesh Sharma, 

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt 
Nam bang Tây Bengal, Ấn Độ đang thăm, 
làm việc tại Việt Nam. Ông Geetesh 
Sharma bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch 
nước Trương Tấn Sang tại thủ đô Hà Nội 
và thông báo với Chủ tịch nước về cuốn 
sách viết về tiểu sử Hồ Chí Minh bằng 
tiếng Hindi đã hoàn thành. Cuốn sách 
vừa có giá trị về văn hóa và lịch sử, thể 
hiện sự tôn kính của ông đối với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Bày tỏ vui mừng về quan 
hệ nhân dân hai nước ngày càng phát 
triển và khẳng định Việt Nam luôn mong 
muốn tăng cường đoàn kết hữu nghị với 
Ấn Độ, Chủ tịch nước tin tưởng, với nỗ 
lực của hai nước, các lĩnh vực hợp tác sẽ 
ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; 
trong đó nhấn mạnh sự cần thiết mở thêm 
đường bay thẳng kết nối những thành phố 
lớn của Ấn Độ và các thành phố lớn của 
Việt Nam. Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự 
cảm kích ông Geetesh Sharma về những 
tình cảm của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Việt Nam. Chủ tịch nước đánh 
giá, mặc dù tuổi cao nhưng ông Geetesh 
Sharma đã dồn hết tâm sức để viết sách. 
Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, là biểu 
hiện sinh động nói lên tình hữu nghị sâu 
đậm lâu đời trong quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Bình Minh 

tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc 
Ả-rập Thống nhất Khalid Ibrahim 

Abdulaziz Shohail 
Al - Qahtani

Ngày 9/12/2014, tại trụ sở Bộ 
Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm Bình 

Minh đã tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc 
Ả - rập Thống nhất (UAE) đến chào xã 
giao. Chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Geet-
esh Sharma - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ 
- Việt Nam bang Tây Bengal, Ấn Độ dẫn đầu 

sang thăm Việt Nam

Tin đối ngoại trong nước
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tại Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định 
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu 
nghị và hợp tác hữu nghị với UAE, bày tỏ 
mong muốn và tin tưởng Đại sứ sẽ tích 
cực đóng góp vào việc không ngừng củng 
cố quan hệ chính trị - ngoại giao, đồng 
thời thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương 
mại và đầu tư phát triển tương xứng với 
quan hệ chính trị tốt đẹp vốn có giữa hai 
Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai 
bên đã trao đổi về các phương hướng và 
biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song 
phương, nhất trí tiếp tục tăng cường trao 
đổi đoàn các cấp; tiếp tục phối hợp và 
hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực 
và quốc tế; tăng cường hợp tác trên các 
lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như đầu 
tư, dầu khí, thương mại, du lịch; thúc đẩy 
hơn nữa hợp tác lao động giữa hai nước; 
phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương 
mại lên 6 tỷ USD trong vài năm tới; đề 
nghị UAE trong thời gian sớm nhất công 
nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị 
trường đầy đủ.

Phó Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc hội đàm 

với Phó Thủ tướng Qatar

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
chính thức Qatar, ngày 14/12, 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ 
tướng Qatar Ahmed Bin Abdullah Bin 
Zaid Al-Mahmoud. Tại cuộc hội đàm, 
hai bên đã thông báo cho nhau về tình 
hình chính trị, kinh tế, xã hội mỗi nước, 
cùng điểm lại những nét chính trong 
quan hệ hai nước và trao đổi những 
biện pháp cụ thể để phát triển hợp tác 
nhiều mặt Việt Nam - Qatar. Hai bên 
khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ 
lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa 
phương. Phía Qatar khẳng định sẽ xem 
xét tích cực việc ủng hộ Việt Nam ứng 
cử vào các cơ chế của Liên Hợp Quốc 
trong thời gian tới. Nhân dịp này, hai 
Phó Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết 
hợp tác trong lĩnh vực luật pháp giữa 
Bộ Tư pháp hai nước. 

Trung Dũng (Tổng hợp) 

Tin đối ngoại trong nước

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Các Tiểu vương 

quốc Ả-rập Thống nhất Khalid Ibrahim 
Abdulaziz Shohail Al - Qahtani

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ 
tướng Qatar Ahmed Bin Abdullah Bin Zaid 

Al-Mahmoud
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Hội nhập và phát triển

Công ty TNHH 
Jahwa Vina 
thuộc Tập đoàn 

điện tử Jahwa Korea là 
doanh nghiệp đến từ tỉnh 
Chungcheongbuk, Hàn 
Quốc - tỉnh có quan hệ tỉnh 
kết nghĩa với Vĩnh Phúc. 
Sau hơn 4 năm có mặt tại 
KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, Công ty 
Jahwa Vina không chỉ được 
biết đến là doanh nghiệp 
hàng đầu trong lĩnh vực sản 
xuất các chất bán dẫn, linh 
kiện điện tử và thiết bị công 
nghệ thông tin mà còn là 
doanh nghiệp đi đầu trong 
các hoạt động trách nhiệm 
xã hội tại địa phương. 

Chính thức đi vào hoạt 
động từ tháng 2/2010 với 
số vốn đầu tư là 10 triệu 
USD, công ty chỉ có 1 phân 
xưởng với 400 cán bộ, công 
nhân viên. Đến nay, công ty 
đã mở rộng sản xuất, phát 
triển thêm 3 phân xưởng 
với diện tích sử dụng gần 7 
ha, sản xuất khoảng 147,3 
triệu chiếc linh kiện điện 
tử/năm, 73,3 triệu chiếc 
linh kiện công nghệ thông 
tin/năm, nâng tổng vốn đầu 
tư lên 40,5 triệu USD. Dự 

kiến tổng doanh thu xuất 
khẩu năm 2014 đạt 75,77 
triệu USD. Công ty đã giải 
quyết việc làm và đem lại 
thu nhập ổn định cho gần 
2800 công nhân lao động 
trong và ngoài tỉnh với mức 
thu nhập bình quân đạt hơn 
4 triệu đồng/người/tháng.

Với phương châm sản 
xuất kinh doanh luôn gắn 
với quyền lợi của người lao 
động, ban lãnh đạo Công ty 
luôn quan tâm, lắng nghe 
nguyện vọng của người lao 
động; chăm lo thiết thực, 
giải quyết hài hòa các lợi 
ích nhằm tạo ra sự “đồng 

tâm hợp lực” để mang lại 
hiệu quả lao động cao nhất. 
Không chỉ tạo công ăn việc 
làm ổn định cho người dân 
địa phương, từ khi thành 
lập đến nay, công ty còn có 
những chính sách quan tâm 
thiết thực, đặc biệt như lãnh 
đạo Công ty trực tiếp đến 
các khu vực vùng sâu, vùng 
xa để thăm hỏi, động viên và 
giúp đỡ gia đình hàng trăm 
công nhân có hoàn cảnh 
khó khăn vào những ngày 
nghỉ cuối tuần; định kỳ 2 
tháng 1 lần, câu lạc bộ tình 
nguyện của Jahwa Vina gồm 
ban lãnh đạo và các cán bộ, 

Công ty TNHH Jahwa Vina:
 Góp phần biến giấc mơ của 

những người kém may mắn thành hiện thực

Lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk thăm 
dây chuyền sản xuất tại công ty Jahwa Vina
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công nhân viên công ty đến 
thăm hỏi, động viên và tặng 
quà cho các đối tượng đang 
được nuôi dưỡng tại Trung 
tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Cùng với những hoạt 
động trên, 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 những 
gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, tặng xe đạp cho học 
sinh nghèo... Mới đây, thực 
hiện biên bản thỏa thuận 
tài trợ xây dựng nhà tình 
thương cho gia đình trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn tỉnh, ngày 
04 – 05 /12/2014, Công ty 
Jahwa Vina đã phối hợp 
với Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ 
chức lễ khánh thành và 
trao tặng tiền hỗ trợ xây 

nhà tình nghĩa cho hai gia 
đình trẻ em là cháu Nguyễn 
Văn Tiến (sinh năm 2008) 
ở xã Vĩnh Sơn, huyện 
Vĩnh Tường và cháu Trần 
Nguyễn Cẩm Ly (sinh năm 
2008) ở xã Bá Hiến, huyện 
Bình Xuyên. Đầu năm 2015, 
công ty Jahwa Vina sẽ tiếp 
tục tài trợ xây dựng thêm 
2 nhà tình thương cho gia 
đình trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn tỉnh, 
với mức hỗ trợ 100 triệu 
đồng/01 nhà/hộ gia đình.

Ông Lee Jong Young - 
Tổng Giám đốc công ty 
Jahwa Vina cho biết: “Là 
một doanh nghiệp FDI 
đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc với phần lớn cán bộ, 
công nhân viên là người 
dân địa phương, tôi nghĩ 
rằng cần phải có những 
hành động giúp đỡ, hỗ trợ 

những người dân có hoàn 
cảnh khó khăn ở đây, góp 
phần biến giấc mơ của họ 
thành hiện thực”.

Những chương trình 
trách nhiệm xã hội mang 
đậm tính nhân văn sẽ được 
công ty TNHH Jahwa Vina 
tiếp tục triển khai trong thời 
gian tới nhằm sẻ chia, xoa 
dịu khó khăn cho những 
người kém may mắn, giúp 
họ hướng tới một cuộc 
sống tốt đẹp hơn. Đây cũng 
chính là những hoạt động 
góp phần thúc đẩy mối 
quan hệ hợp tác hữu nghị 
tốt đẹp giữa Vĩnh Phúc với 
tỉnh Chungcheongbuk nói 
riêng và tăng cường tình 
đoàn kết, sự hiểu biết lẫn 
nhau giữa nhân dân hai 
nước Việt Nam – Hàn Quốc 
nói chung.

Thực hiện: Nguyễn Thơm

JAHWA VINA CO., LTD: 
CONTRIBUTE TO MAKE DREAMS 

OF UNLUCKY PEOPLE COME TRUE

Jahwa Vina Co., Ltd, a 
company of Jahwa Ko-
rea Electronics Cor-

poration, is from Chun-
gcheongbuk (the Republic 
of Korea) – a sister prov-
ince of Vinh Phuc. Having 
operated in Khai Quang 
industrial park, Vinh Yen 
city for 4 years, the Com-

pany is known for not only 
its leading production of 
semiconductor, electronic 
components and IT devices 
but also social responsibil-
ity activities.

 Officially the operation 
in 2/2010 with the total in-
vestment capital of USD 10 
million, initially the Com-

pany only had one factory 
of 400 workers. At present, 
Jawha Vina has expanded 
and opened 3 more facto-
ries on the area of nearly 
7 hectares with the annual 
production of 147.3 million 
electronic components, 
73.3 million IT parts. This 
expansion has increased the 
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Company’s total investment 
capital to USD 40.5 million. 
The total export revenue 
of 2014 is estimated about 
USD 75.77 million. The 
company has created stable 
jobs for 2,800 employees in 
and outside the province 
with the average salary of 
VND 4 million per person 
per month. 
  With the motto: doing 
business is tied to workers’ 
interests, Jawha Vina’s lead-
ers always listen to workers’ 
aspiration; truly take care of 
and harmoniously deal with 
their benefits in order to 
create the concentric work-
ing environment for the 
highest productivity. Along 
with the job placement for 
local people, the Company 
has had social activities. 
For example, at weekends, 
leaders of the Company 
visit hundreds of workers’ 
family having difficulties 
in remote areas. Every two 
months, members of Jahwa 
Vina volunteer club includ-
ing the leaders and employ-
ees hold visit to present 
gifts for people living in the 
Provincial Center for Social 
Protection.

Additionally, Jahwa Vina 
also expressed their respon-
sibility to the local commu-
nity through meaningful 
actions such as giving cows 

to households with difficult 
circumstances, presenting 
bicycles to pupils and etc. 
Especially, to implement the 
agreement on sponsoring 
to build houses for difficult 
households having children 
in Vinh Phuc province, on 
04-05 Dec 2014, Jahwa Vina 
in the collaboration with 
Vinh Phuc’s children Fund 
held the inauguration cere-
mony and sponsored mon-
ey for house construction 
to Nguyen Van Tien (born 
in 2008) - son of Ms. Ha 
Thi Nguyet (Vinh Son com-
mune, Vinh Tuong district) 
and Tran Nguyen Cam Ly 
(born in 2008) - daugh-
ter of Ms. Nguyen Thi Nga 
(Ba Hien commune, Binh 
Xuyen district). At the be-
ginning of 2015, the Com-
pany will continue to help 
2 households to build new 
houses with the sponsor of 

100 million per one house 
for one household.

Mr. Lee Jong Young – 
General Director of Jahwa 
Vina - said that: “Being one 
FDI company in Vinh Phuc 
province, most of our em-
ployees are local people. So 
we always think of having 
actions to help and support 
Vinh Phuc’s people with 
difficulties to make their 
dreams come true".
    In the coming time, Jah-
wa Vina Co., Ltd. will con-
tinue to carry out many 
other social programs in 
order to share their burdens 
and bring them a better life. 
Simultaneously, these pro-
grams will contribute to 
enhance the relationship 
between Vinh Phuc and 
Chungcheongbuk in par-
ticular, Vietnam and South 
Korea in general.

  By Nguyen Thom

Mr. Lee Jong Young – General Director of Jahwa Vina donated 
housing fund for the family of Nguyen Van Tien, Village No. 5, 

Vinh Son commune, Vinh Tuong district. 
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Thành phố Vĩnh Yên: 
Bước chuyển mình mạnh mẽ

Sau 10 năm là đô thị 
loại III, 8 năm là 
thành phố trực thuộc 

tỉnh, ngày 23/10/2014 thành 
phố Vĩnh Yên đã vinh dự 
được Thủ tướng Chính phủ 
ký Quyết định công nhận là 
đô thị loại II vào đúng dịp 
kỷ niệm 115 năm thành lập 
(29/12/1899 – 29/12/2014). 
Thành phố trẻ đang có bước 
chuyển mình mạnh mẽ, 
mang vóc dáng của một đô 
thị hiện đại, phát triển kinh 
tế gắn với liền quy hoạch 
đô thị xanh, phát triển bền 
vững trong tương lai.

Với tổng diện tích hơn 
5.000 ha, dân số trên 15 vạn 
người, gồm 09 đơn vị hành 
chính, thành phố Vĩnh Yên 
là trung tâm hành chính, 
chính trị, kinh tế, văn hóa - 
xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. 
Nằm ở vị trí chiến lược trong 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc 
Bộ, 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 Yên có tiềm năng và lợi 
thế vô cùng to lớn trong việc 

kết nối, hợp tác và phát triển 
với các địa phương trong 
nước và quốc tế.

Kết cấu hạ tầng đô thị 
tương đối hoàn chỉnh; diện 
mạo đổi mới rất nhiều theo 
hướng một đô thị văn minh 
và hiện đại. Chất lượng đời 
sống của người dân thành 
phố được nâng cao. Thành 
phố Vĩnh Yên đã thể hiện 
rõ vai trò, chức năng tương 
xứng với các chỉ tiêu của đô 
thị loại II.

Từ khi trở thành thành 
phố (từ năm 2006 đến nay) 

mặc dù Vĩnh Yên còn nhiều 
khó khăn nhưng với sự đoàn 
kết, thống nhất, năng động, 
sáng tạo của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Vĩnh Yên 
đã đạt được những thành 
tựu to lớn trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, 
an ninh, quốc phòng và xây 
dựng hệ thống chính trị.

Kinh tế có bước phát triển 
vượt bậc, tốc độ tăng trưởng 
cao, cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng tích cực. 
Đến giữa nhiệm kỳ, hầu hết 
các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt 
và vượt mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ thành phố 
khóa XIX đề ra. Tăng trưởng 
bình quân hàng năm đạt 
18,4% (mục tiêu là 17,2%). 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng tăng tỷ trọng các 
ngành dịch vụ. Những năm 
1996 - 1997, cơ cấu kinh 
tế của Vĩnh Yên chủ yếu 
là nông nghiệp, thủ công 
nghiệp, công nghiệp nhỏ, 
lạc hậu (công nghiệp chiếm 
35,5%, dịch vụ 37%); Năm 
2006, công nghiệp chiếm 
57,23%, dịch vụ 40%, nông 
nghiệp 2,73%; đến năm 

 Một góc thành phố Vĩnh Yên 

Hội nhập và phát triển

(Xem tiếp trang 27...)
 Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị 

loại II và kỷ niệm 115 năm ngày thành lập đô thị Vĩnh Yên



24

Hội nhập và phát triển
Vĩnh Phúc: 

Phấn đấu trở thành tỉnh 
giàu có, phồn vinh

Năm 2014 dần 
khép lại, trong 
không khí hân 

hoan chào đón năm mới 
2015, tỉnh Vĩnh Phúc với 
nhiều hoạt động sôi nổi chào 
mừng các ngày lễ kỷ niệm 
lớn: thành phố Vĩnh Yên 
(tỉnh Vĩnh Phúc) vinh dự 
được đón nhận Quyết định 
là đô thị loại II vào đúng dịp 
kỷ niệm 115 năm thành lập 
đô thị Vĩnh Yên (29/12/1899 
– 29/12/2014) và kỷ niệm 
65 năm thành lập tỉnh 
Vĩnh Phúc (12/02/1950 – 
12/02/2015). Diện mạo tỉnh 
Vĩnh Phúc ngày một khang 
trang, “thay da đổi thịt” từng 
ngày, Vĩnh Phúc đang không 
ngừng nỗ lực, cố gắng thực 
hiện lời dặn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh “Phải làm cho 

Vĩnh Phúc thành một tỉnh 
giàu có, phồn vinh nhất ở 
miền Bắc nước ta…”

Ngày 12/02/1950, trong 
bối cảnh cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp đang 
diễn ra gay go và ác liệt, 
nhằm tạo ra địa bàn kháng 
chiến rộng lớn, có vùng hậu 
phương vững chắc, tạo cơ 
sở cho cuộc đấu tranh vùng 
địch hậu thắng lợi, Chính 
phủ đã ra Nghị định số 03 
quyết định hợp nhất hai 
tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên 
thành tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 
26/01/1968, Quốc hội đã 
quyết định hợp nhất hai tỉnh 
Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành 
tỉnh Vĩnh Phú để cùng kề vai 
sát cánh, đoàn kết một lòng 
thực hiện các nhiệm vụ xây 
dựng quê hương và đóng 

góp vào công cuộc cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Năm 1997, để phù hợp 
với yêu cầu phát triển của 
thời kỳ mới và theo nguyện 
vọng của Đảng bộ, nhân dân 
Vĩnh Phú, tại kỳ họp thứ 10, 
Quốc hội khoá IX đã quyết 
định tách Vĩnh Phú thành 
hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú 
Thọ. Kể từ ngày 01/01/1997, 
tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. 

Khi mới tái lập, Vĩnh 
Phúc là một tỉnh nghèo thu 
ngân sách hàng năm dưới 
100 tỷ đồng; bình quân thu 
nhập đầu người chỉ đạt 140 
USD/năm, bằng 40% bình 
quân chung của cả nước. 
Nền kinh tế thuần nông, 
công nghiệp nhỏ bé, thiết bị 
cũ, công nghệ lạc hậu. Cơ sở 
hạ tầng kinh tế - xã hội yếu 

Khu hành chính tỉnh Vĩnh Phúc
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Hội nhập và phát triển
kém, đội ngũ cán bộ vừa 
thiếu vừa chưa đồng bộ… 

Nhờ sự cố gắng nỗ lực 
không ngừng của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân 
các cấp, đến nay Vĩnh Phúc 
đã vươn lên trở thành một 
trong những tỉnh có tốc độ 
phát triển nhanh với những 
thành tựu nổi bật, ấn tượng. 
Kinh tế liên tục tăng trưởng 
với tốc độ cao, bình quân 
15 năm (1997 - 2011) tăng 
17,2%/năm. Cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch theo hướng 
tăng tỷ trọng công nghiệp – 
xây dựng và dịch vụ, giảm 
tỷ trọng nông  - lâm nghiệp 
- thủy sản. Giá trị sản xuất 
công nghiệp, thu ngân sách, 
tổng sản phẩm nội tỉnh 
(GRDP), chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và 
chỉ số phát triển con người 
luôn xếp trong 10 tỉnh, thành 
phố dẫn đầu cả nước. Các 
lĩnh vực văn hoá, giáo dục 
- đào tạo, khoa học - công 
nghệ, y tế, lao động - việc 
làm tiếp tục được đầu tư và 
phát triển. An sinh và phúc 
lợi xã hội được chăm lo chu 
đáo, đời sống vật chất, tinh 
thần của nhân dân không 
ngừng được cải thiện.

Năm 2014, mặc dù còn 
chịu ảnh hưởng của tình 
hình kinh tế thế giới và trong 
nước nhưng Vĩnh Phúc vẫn 
đạt tốc độ tăng trưởng kinh 
tế 6,11% cao hơn mức bình 
quân chung của cả nước, với 
giá trị tăng thêm ngành nông 

- lâm nghiệp - thủy sản đạt 
3,39%, ngành công nghiệp 
– xây dựng tăng 5,29% và 
ngành dịch vụ tăng 8,93%. 
Thu ngân sách ước đạt 
20.488 tỷ đồng, tăng 4,9% so 
với năm 2013.

Đây là năm đầu tiên tỉnh 
vượt mốc thu 20 nghìn tỷ 
đồng và là năm có số thu nội 
địa tăng cao nhất với 12/13 
khoản thu nội địa đạt 17.500 
tỷ đồng.

Trong lĩnh vực xây dựng 
nông thôn mới, Vĩnh Phúc 
là địa phương đứng thứ nhất 
về tỷ lệ xã đạt chuẩn (đạt 
17,86%) và đứng thứ hai 
cả nước về số lượng xã đạt 
chuẩn nông thôn mới. Trong 
năm 2014 sẽ có thêm 17 xã 
đạt chuẩn, nâng tổng số xã 
đạt lên 37 xã, dự kiến năm 
2015 sẽ có tiếp tục 20 xã đạt 
chuẩn.

Bên cạnh đó, với những 
nỗ lực đẩy mạnh cải cách 
hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư, tập trung 
quy hoạch, xây dựng và phát 
triển các Khu Công nghiệp 
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.  

Hiện nay, Vĩnh Phúc đã 
thành lập được 09 KCN với 
tổng diện tích 1.554,5 ha. Đã 
có 14 quốc gia và vùng lãnh 
thổ đang đầu tư trên địa bàn 
tỉnh đứng đầu là các nhà đầu 
tư Đài Loan, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Italia, Ấn Độ,... Năm 
2014, tỉnh thu hút được 45 
dự án FDI mới với tổng vốn 
đăng ký 407,7 triệu USD (cao 
nhất từ trước đến nay); 37 dự 
án DDI với tống số vốn đầu 
tư đăng ký là 4.390 tỷ đồng. 
Lũy kế đến thời điểm hiện tại 
tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút 
được 184 dự án FDI với tổng 
vốn đăng ký 3,02 tỷ USD và 
570 dự án DDI với tổng vốn 
đầu tư đăng ký 38.250 tỷ 
đồng.

Là tỉnh nằm trong vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc bộ, 
vùng thủ đô Hà Nội, nhiệm 
vụ đặt ra cho Đảng bộ và 
nhân dân Vĩnh Phúc trong 
những năm tới: Đó là phải 
đẩy nhanh tốc độ phát triển 
kinh tế - xã hội theo hướng 
ổn định, vững chắc; trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa 
– hiện đại hóa, gấp rút thực 
hiện mục tiêu “đến năm 
2015 xây dựng tỉnh Vĩnh 
Phúc cơ bản trở thành tỉnh 
công nghiệp; trở thành tỉnh 
công nghiệp theo hướng 
hiện đại vào năm 2020 và trở 
thành thành phố Vĩnh Phúc 
vào những năm 20 của thế 
kỷ XXI”. 

Thực hiện: Nam Dương
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Công tác PCP nước ngoài
CẦN LẮM MỘT SỰ CHUNG TAY 

GIÚP SỨC

Hiện nay, việc tu bổ, 
sửa chữa những 
kiến trúc cổ là 

việc làm rất quan trọng góp 
phần vào việc bảo tồn những 
giá trị văn hóa truyền thống 
của dân tộc. Nằm ở vùng đất 
cổ trong lòng di sản văn hóa 
xứ Đoài của Việt Nam, xã An 
Tường - huyện Vĩnh Tường - 
Vĩnh Phúc là địa phương còn 
rất nhiều di tích lịch sử được 
xếp hạng, cũng như những 
kiến trúc, nhà cổ có giá trị 
văn hóa cao. Trên địa bàn xã 
hiện nay, có những gia đình 
dân ở là những ngôi nhà 
được xây dựng từ những thế 
kỷ trước, mang nhiều tính 
lịch sử đậm nét văn hóa dân 
tộc. Song do thời gian cũng 
như hoàn cảnh của nhiều gia 
đình với điều kiện kinh tế, cơ 
sở vật chất khó khăn vì vậy, 
không ít những ngôi nhà cổ 
đang ngày càng xuống cấp 
rất cần sự giúp đỡ của các 
nhà tài trợ.

Tại thôn Thủ Độ - xã An 
Tường hiện có gia đình Ông 
Kiều Đức Ngũ (67 tuổi) - một 
cựu chiến binh mang trên 
mình gánh nặng là lao động 
chính cho một gia đình gồm 
5 người. Sau khi giải ngũ, ông 
trở về quê hương, từ đây cuộc 
sống của gia đình nhờ cả vào 
đôi vai của người đàn ông với 
sức khỏe yếu, khả năng làm 
việc hạn chế, kinh tế gia đình 

thì hoàn toàn dựa vào nông 
nghiệp. 

Gia đình ông Ngũ có 2 
con đầu đã mất, hiện còn 2 
con (lần lượt sinh năm 2005, 
2007) đều chưa đến độ tuổi 
lao động. Chưa nói đến kinh 
tế, sinh hoạt hàng ngày, đến 
ngôi nhà mà gia đình đang 
sinh sống cũng đã cũ nát, rất 
lâu không được sửa chữa, tu 
bổ. Khi các cán bộ Trung tâm 
xúc tiến viện trợ phi chính 
phủ đến thăm và khảo sát 
tình hình thực tế, ông Ngũ 
chia sẻ “chỉ mong sao được 
nhà nước và bà con quan tâm, 
giúp gia đình có mái nhà là tổ 
ấm an toàn để sinh sống, vừa 
giúp đỡ được gia đình, vừa 
giúp nhân dân giữ lại được 
một công trình kiến trúc cổ, 
có giá trị văn hóa lâu đời”.

 Ngôi nhà cổ của gia đình 
ông nằm cạnh ven sông 
Hồng, có giá trị văn hóa cao, 
đồng thời có giá trị trong việc 

nghiên cứu về cuộc sống vật 
chất, tinh thần của người 
Việt Nam trước đây. Nhà 
được làm cách đây khoảng 
trên 300 năm (từ thế kỷ 17) 
bằng gỗ đinh lim, mái ngói 
cổ, mang kiến trúc độc đáo 
thuần Việt, được trạm trổ 
điêu khắc tinh vi. Mang đậm 
dấu ấn văn hóa làng Việt cổ. 
Ngôi nhà rộng 5 gian, với 
một hoành phi, 8 thẻ câu đối 
cổ, 1 bia đá, là nơi ở đồng 
thời là nơi thờ cúng của một 
chi trong dòng họ Kiều Đức.

Trải qua những biến cố 
thăng trầm của lịch sử, chịu 
ảnh hưởng của các cuộc 
chiến tranh, lại nằm ở thế đất 
ven sông Hồng, hàng năm 
bị lũ lụt, mưa bão nên công 
trình đã xuống cấp trầm 
trọng. Cột nhà, xà kè, ván 
gió, ván đong bằng gỗ mục 
nát, xiêu vẹo, không chịu 
được phần mái với sức nặng 
khoảng hơn 6 tấn, trời mưa 
dột lớn, hiện có dấu hiệu 

Ông Kiều Đức Ngũ trong ngôi nhà cổ đã xuống cấp
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2014, ngành dịch vụ chiếm 54,3% (mục tiêu 53,9%), 
công nghiệp 44,2% (mục tiêu là 44,9%), nông nghiệp 
chiếm 1,5% (mục tiêu 1,2%). Thu nhập bình quân 
đầu người liên tục tăng từ 131 USD/người (1996), 
lên 988 USD (năm 2006), 2.926 USD/người (2010) 
và năm 2014 là 4.019 USD. Thu ngân sách tăng cao, 
năm 1996 chỉ đạt 4,1 tỷ đồng, năm 2006 đạt 116,821 
tỷ đồng đến 2014 ước đạt 2.200 tỷ đồng.

Hệ thống công trình hạ tầng đô thị được đầu tư 
tương đối bài bản. Thành phố có 14 cơ sở giáo dục 
đào tạo, 11 công trình văn hóa phục vụ cấp đô thị, 
15 công trình thể thao, 36 công trình thương mại 
- dịch vụ. Các công trình kiến trúc tạo điểm nhấn 
cho đô thị như: công viên Quảng trường, cung thiếu 
nhi, sân vận động, công viên văn hóa - thể thao, nhà 
hát tỉnh... Hiện Vĩnh Yên có 08 khu đô thị đã hoàn 
thành và đang xây dựng. Ngoài ra, thành phố đang 
chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển 29 
khu dân cư mới và khu ở mới. Công tác quản lý đô 
thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, an ninh chính 
trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được 
bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân không ngừng được nâng cao. 

Với vai trò là hạt nhân quan trọng trong tiến trình 
quy hoạch xây dựng đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 
2030 và tầm nhìn 2050 theo phê duyệt quy hoạch 
của Chính phủ, thành phố Vĩnh Yên sẽ là đầu tàu 
thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng. Đón nhận 
Quyết định Đô thị loại II, đó là niềm vinh dự nhưng 
cũng là thách thức đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân thành phố Vĩnh Yên cần phát huy nội 
lực, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo 
cơ cấu công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Hơn 
nữa, Vĩnh Yên là một trong những thành phố được 
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã lựa chọn 
nằm trong dự án “Thành phố xanh: Tương lai đô 
thị bền vững của khu vực Đông Nam Á”. Vì vậy, thời 
gian tới, thành phố Vĩnh Yên cần tập trung xây dựng 
kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, liên hoàn, hợp 
lý, hiện đại theo hướng giao thông xanh; đảm bảo có 
được không gian xanh với hệ thống vườn hoa công 
viên, công trình văn hóa, các vành đai xanh và hồ 
nước đẹp phân bố hợp lý nhằm  hướng tới mục tiêu 
trở thành đô thị loại I và thành phố xanh phát triển 
bền vững trong tương lai.

Thực hiện: Nguyễn Thơm

Thành phố Vĩnh Yên: 
Bước chuyển mình mạnh mẽ

(Tiếp theo trang 23..)

Hội nhập và phát triển
nghiêng về phía trước, có nguy cơ 
sập bất cứ lúc nào, nguy hiểm đến 
tính mạng người và của. 

Qua quá trình khảo sát, nhận 
thấy hoàn cảnh khó khăn của gia 
đình ông Ngũ, cũng như những giá 
trị mà ngôi nhà cổ đang có, chính 
quyền địa phương và Trung tâm 
xúc tiến viện trợ phi chính phủ rất 
mong muốn có thể giúp gia đình 
ông Ngũ tìm được những nhà tài trợ 
hảo tâm giúp đỡ gia đình sửa chữa, 
tu bổ lại ngôi nhà cổ, đảm bảo cuộc 
sống ổn định cho gia đình. Theo 
tính toán, ngôi nhà cần sửa chữa 
những phần như nâng cốt nền, làm 
móng cao 1,2 m so với hiện tại, thay 
thế một số cột, kèo, hoành, xà, ván, 
cửa bằng gỗ, tu sửa phần mái… 
với số vốn dự kiến khoảng gần 350 
triệu đồng. Hiện gia đình đã vận 
động được khoảng gần 150 triệu 
đồng giúp đỡ từ chính quyền xã và 
bà con địa phương, phần còn lại, gia 
đình mong muốn được các cá nhân 
hoặc tổ chức phi chính phủ tài trợ.

Dự án được thực hiện sẽ giữ lại 
được ngôi nhà cổ vừa giúp cho gia 
đình có chỗ ở, yên tâm làm ăn, xây 
dựng cuộc sống, đồng thời vừa 
giữ được một công trình mang 
tính văn hóa lịch sử, giữ gìn nét 
truyền thống văn hóa của người 
Việt, là nhân chứng lịch sử của xã 
hội Việt Nam. 

Có thể hy vọng, với lộ trình 
bài bản cùng sự đồng thuận của 
các cấp, ngành và người dân Vĩnh 
Phúc, đồng thời với sự hỗ trợ quốc 
tế, sẽ có thêm một di sản văn hóa ở 
Việt Nam được tiếp sức, đứng vững 
cùng thời gian để lưu giữ một phần 
bản sắc dân tộc.

Thực hiện: Huyền Trang
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Con số đối ngoại
năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: 
Hướng tới sự hợp tác toàn diện và bền vững

Quan hệ ngoại giao 
giữa Việt Nam và 
Hàn Quốc chính 

thức được thiết lập vào ngày 
22/12/1992, đến nay mới chỉ 
trải qua 22 năm, nhưng có thể 
nói hai dân tộc Việt Nam và 
Hàn Quốc đã rất gắn bó với 
nhau và có nhiều điểm tương 
đồng về lịch sử và văn hóa. 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa 
và hội nhập kinh tế quốc tế, 
hai nước còn có những tiềm 
năng rất to lớn có thể bổ sung 
cho nhau trong quá trình hợp 
tác và phát triển.

Có thể khẳng định rằng 
việc thiết lập quan hệ ngoại 
giao chính thức giữa Việt 
Nam và Hàn Quốc là một 
quyết định lịch sử quan trọng 
đối với lợi ích của hai nước, 
đưa quan hệ giữa hai nước 
bước sang một giai đoạn mới, 
hướng tới tương lai, hợp tác 
cùng phát triển. Trong hơn 
20 năm qua, quan hệ giữa hai 
nước đã phát triển với tốc độ 
nhanh hiếm thấy trên hầu 
hết các lĩnh vực, đặc biệt là 
về chính trị và kinh tế. Hàn 
Quốc đã trở thành một trong 
những đối tác chiến lược 
quan trọng của Việt Nam và 
Việt Nam cũng đã trở thành 
đối tác chiến lược hàng đầu 
của Hàn Quốc ở Đông Nam 
Á. Hai trong số các dấu mốc 
quan trọng của việc nâng cấp 
quan hệ giữa hai nước phải 
kể đến là: năm 2001 quan 
hệ hai nước từ đối tác thông 
thường được nâng lên thành 
“Đối tác toàn diện trong thế 
kỷ 21” và năm 2009 tiếp tục 

được nâng lên thành “Đối tác 
hợp tác chiến lược”. Trong số 
rất nhiều quốc gia mà Việt 
Nam có quan hệ ngoại giao 
chính thức trong những năm 
đầu thập kỷ 1990, Hàn Quốc 
là quốc gia đầu tiên trở thành 
đối tác chiến lược của Việt 
Nam. Đây là một sự phát 
triển hết sức nhanh chóng 
và ngoạn mục. Việc hai nước 
nhất trí nâng cấp quan hệ lên 
thành “Đối tác hợp tác chiến 
lược” chính là kết quả tất yếu 
của quá trình phát triển quan 
hệ song phương trong hai 
thập kỷ qua, đồng thời cũng là 
sự thể hiện quyết tâm chung 
của Chính phủ và nhân dân 
hai nước, thúc đẩy mối quan 
hệ đó ngày càng phát triển tốt 
đẹp và sâu sắc hơn trong thời 
gian tới.

Về kinh tế, trong hơn 20 
năm qua, trao đổi thương mại 
giữa hai nước đã tăng lên 44 
lần, đầu tư tăng 250 lần, giao 
lưu nhân lực tăng 80 lần và 

Việt Nam cũng là quốc gia 
nhận viện trợ ODA lớn nhất 
của Hàn Quốc. Giá trị của 
các khoản viện trợ cũng tăng 
nhanh qua từng năm. Đến 
nay Hàn Quốc đã trở thành 
nhà tài trợ song phương lớn 
thứ hai cho Việt Nam (chỉ 
sau Nhật Bản). Năm 2011, 
Hàn Quốc đã tuyên bố coi 
Việt Nam là nước trọng tâm 
và hình mẫu cung cấp ODA, 
chọn Việt Nam là 1 trong 26 
nước thuộc “Đối tác chiến 
lược hợp tác ODA”, với 3 trọng 
tâm là: tăng trưởng xanh, đào 
tạo nguồn nhân lực và xây 
dựng cơ sở hạ tầng.

Về đầu tư, các doanh 
nghiệp Hàn Quốc coi Việt 
Nam là một thị trường đầu tư 
hấp dẫn. Đến nay Hàn Quốc 
là một trong những nhà đầu 
tư lớn nhất vào Việt Nam. 
Chính do làn sóng đầu tư của 
các doanh nghiệp Hàn Quốc 
vào Việt Nam đang tăng lên, 
tại Việt Nam đã hình thành 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Việt Nam 
Nguyễn Tấn Dũng hội đàm tại Hội nghị cấp cao Hàn Quốc - 

ASEAN (Busan)

22



29

Những món ngon không thể bỏ qua khi đến Vĩnh Phúc

Cá thính Sông Lô, Lập Thạch
Xuất phát từ mục đích muốn 

lưu giữ nguồn thực phẩm lâu dài, 
người dân hai huyện Lập Thạch, 

Sông Lô đã nghĩ ra cách ướp cá 
với thính để giữ cá được lâu. Chỉ 
với những nguyên liệu đơn giản: 
cá tươi, muối hột, thính nhưng 

món ăn này từ lâu đã trở thành 
một đặc sản nức tiếng gần xa.

Tuy nhiên công đoạn làm 
món cá thính khá công phu và 
cầu kỳ. Đầu tiên, sau khi bắt hay 
mua về, cá được làm sạch ruột, 
bỏ đầu, để ráo nước. Xếp cá vào 
vại hay lọ thủy tinh theo thứ tự 
một lớp cá, một lớp muối. Lớp 
trên cùng của vại phủ kín muối 
và dùng nan tre đậy thật kín. Để 
vại cá muối trong nhà khoảng 4 
– 7 ngày thì gỡ cá ra khỏi muối, 
dùng tay ép cho cá chảy hết nước 

và mang đi phơi nắng cho cá 
se lại. Dùng tay nhồi bột thính 
(được làm từ ngô và đỗ tương 
rang, xay thành bột) khắp mình 
cá từ trong ra ngoài thật đều. Rồi 
xếp vào vại sành đã rửa sạch. 
Đậy vại bằng nan tre đan thật kín 
rồi úp ngược vào bát nước sôi để 
nguội. 

Khoảng 2 tuần sau sẽ có món 
cá thính chua có mùi thơm nức 
của thính, vị chua chua của thính 
lên men và đặc biệt, thịt cá phải 
có màu hồng ngấu chín. Ngon 

Ngoại giao Văn hóa
cộng đồng doanh nhân Hàn 
Quốc lên đến hàng chục nghìn 
người. Trong nhiều năm qua, 
Hàn Quốc luôn là đối tác 
thương mại quan trọng của 
Việt Nam. Kể từ sau khi thiết 
lập quan hệ ngoại giao đến 
nay, giao dịch thương mại hai 
chiều giữa hai nước đã tăng 
lên đáng kể. Đặc biệt sau khi 
Việt Nam gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) 
năm 2007, tăng trưởng 
thương mại song phương Việt 
Nam - Hàn Quốc đã đạt bình 
quân 42,5%/năm.

Nói về quan hệ hợp tác 
Việt - Hàn, chúng ta không 
thể không đề cập tới một lĩnh 
vực hết sức quan trọng là hợp 
tác lao động. Hợp tác lao động 
Việt - Hàn là một trong những 
điểm sáng nhất trong quan hệ 
hợp tác lao động của Việt Nam 
với các nước, vì ngoài ý nghĩa 
quan trọng về kinh tế, còn có ý 
nghĩa về văn hóa và xã hội. Nó 
không chỉ góp phần to lớn vào 

việc xóa đói giảm nghèo ở Việt 
Nam, đào tạo tay nghề cho đội 
ngũ lao động Việt Nam mà 
còn tạo điều kiện cho sự hòa 
nhập của người Việt Nam vào 
cuộc sống thường ngày của 
đời sống kinh tế cũng như văn 
hóa, xã hội Hàn Quốc. 

Tại Hội nghị Cấp cao đặc 
biệt kỷ niệm 25 năm thiết lập 
quan hệ đối thoại ASEAN - 
Hàn Quốc, với sự chứng kiến 
của Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng và Tổng thống Hàn 
Quốc Park Geun Hye, chiều 
10/12 tại Busan (Hàn Quốc), 
Bộ trưởng Bộ Công thương 
Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng 
Bộ Thương mại Công nghiệp 
và Năng lượng Hàn Quốc 
Yoon Sang-jick đã ký Biên bản 
thỏa thuận về kết thúc đàm 
phán Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam - Hàn Quốc 
(VKFTA). Điều này sẽ mở ra 
một triển vọng hết sức to lớn 
cho quan hệ thương mại giữa 
hai nước, tiến tới một sự hợp 

tác mậu dịch song phương 
cân bằng, cùng có lợi. Phía 
Hàn Quốc cũng đã nhất trí sẽ 
xem xét nghiêm túc những đề 
nghị của Việt Nam về việc tạo 
điều kiện thuận lợi cho hàng 
hóa Việt Nam xuất khẩu vào 
Hàn Quốc cũng như giúp Việt 
Nam trong việc phát triển các 
ngành công nghiệp hỗ trợ phù 
hợp với kế hoạch phát triển 
của Việt Nam.

Hơn 20 năm qua, quan 
hệ giữa hai nước Việt Nam 
và Hàn Quốc đã tiến những 
bước dài và đạt được những 
thành tựu rực rỡ. Theo đà phát 
triển mạnh mẽ của quan hệ 
hai nước trong thời gian qua, 
chúng ta có thể tin tưởng rằng 
quan hệ hữu nghị và hợp tác 
giữa Việt Nam và Hàn Quốc 
sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ 
và sâu sắc hơn nữa trong thời 
gian tới.

Tổng hợp: Trung Dũng

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 40 km về phía Tây Bắc, Vĩnh Phúc là một địa điểm du lịch lý tưởng cho du khách bốn phương 
vào mỗi dịp lễ hay ngày nghỉ cuối tuần. Đến Vĩnh Phúc, bạn có thể đắm mình trong không gian thanh khiết của một Tam Đảo lãng 
đãng mây mù hay thư giãn hít thở một Đại Lải xanh ngát và trong trẻo. Không chỉ thế, vùng đất hiền hòa, hiếu khách này còn nổi 
tiếng với những nét riêng biệt, sự độc đáo trong ẩm thực. Cá thính, Chè kho, Tép dầu Đầm Vạc, Đậu rùa, Bánh hòn, Cháo se,… là 
những món ngon không thể bỏ qua khi đặt chân đến Vĩnh Phúc.
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nhất là đem cá thính chua nướng 
qua than hoa. Nhìn miếng thịt cá 
nóng hôi hổi, thơm phưng phức, 
vị chua mát, thịt cá ngọt đậm đà 
trên bếp than hồng có thể khiến 
cánh mày râu uống đến “cạn 
chai”, còn để ăn cơm thì xem 
chừng quá…tốn! Ngoài ra, cá 
thính còn có thể đem chiên cũng 
là món ăn với cơm không kém 
bất cứ sơn hào hải vị nào.

Đậu Rùa 
Làng Rùa, xã Tuân Chính, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc có nghề làm đậu từ rất lâu 
đời. Đậu làng Rùa cũng đã nổi 
tiếng từ rất lâu với vị béo, thơm 
đặc trưng của đỗ tương (đậu 
nành). Trải qua thăng trầm của 
thời gian, ngày nay đậu làng Rùa 
vẫn giữ được hương vị cũng như 
cách làm truyền thống. Cái tên 
đậu cũng là tên làng làm ra đậu: 
đậu làng Rùa.

Đậu trắng mát lành, không 

bị bở còn đậu nướng dai hơn, 
mùi đậm hơn. Cả hai đều béo 
và thơm. Đậu Rùa cũng như đậu 
nhiều nơi khác có thể chế biến 
thành đủ món đủ vị. Tuy nhiên, 
đậu Rùa chấm mắm tôm vẫn là 
ngon đệ nhất. Mùi mắm thơm 
nức vị đồng quê hòa cùng mùi 
thơm chua dịu của đậu sao mà 
hấp dẫn đến thế, cái mặn mà 
nhưng ngọt hậu của mắm tôm 
rất hợp với cái béo ngậy của đậu.
Vậy nên mới nói, đôi khi chẳng 
cần cao sang, cứ có đồ ăn như 
đậu phụ chấm mắm tôm ngon là 
đã thỏa một ngày sống.

Tép Dầu Đầm Vạc
Đầm Vạc nằm ở giữa trung 

tâm thành phố Vĩnh Yên có diện 
tích mặt nước rộng gần 500 ha, 

đáy sâu nhất 4,5m, trung bình 

3,8m. Đầm Vạc là nơi cung cấp 
một lượng lớn thủy sản cho Vĩnh 
Phúc, đặc biệt là tép Dầu (có 
người viết là “giầu”) và giải thích 
rằng tép dầu đầm Vạc khi rán và 
kho khô nó có màu sắc và hình 
dáng giống cái bã giầu (bã trầu), 
các bà các chị ở nông thôn ăn 
giầu vứt bỏ. Tép Dầu đầm Vạc có 
chiều dài từ 5-7cm, chiều ngang 
chừng 1cm. Mùa thu hoạch tép 
Dầu từ tháng 8 – 10, khi đó, bụng 
tép Dầu chứa đầy trứng. Tép Dầu 
đầm Vạc xương ít và mềm, rán ăn 
ròn tan, béo ngậy, kho tương vừa 
ngọt vừa bùi được nhiều người 
yêu thích. Bởi vậy, Tép Dầu Đầm 
Vạc nổi tiếng đến mức từ đời 
trước truyền cho đời sau câu ca:

“Cỗ chín lợn mười trâu
Cũng không bằng tép Dầu 

Đầm Vạc”.
Cháo se, bánh hòn Hương 

Canh
Cháo se, bánh hòn có lẽ chỉ 

có ở Hương Canh, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Món 

ăn nghe lạ tai này cũng trải qua 
nhiều giai đoạn. Đầu tiên, chọn 
loại gạo ngon rồi xay. Một phần 
bột gạo đem nấu thành xôi, một 
phần nhào nước rồi cho vào cối 
đá lèn đến khi không dính tay.

Nấu cháo se bằng nước luộc 
gà là thơm ngon hơn cả, còn các 

nguyên liệu khác như thịt gà, 
thăn lợn ướp gia vị rồi xào chín 
tới. Vừa nấu nước dùng vừa cho 
bột đã se vào nồi. Người làm 
phải khéo léo để se bột thật đều, 
thật tròn và dài như sợi bún chứ 
không để nhọn 2 đầu. Chú ý đun 
lửa nhỏ, quấy đều tay cho đến khi 
các sợi bột nổi lên.

Thực khách gắp từng sợi cháo 
để tận hưởng sự đặc biệt khó tìm 
của một món ăn lâu đời. Hương 
thơm, sức nóng, vị ngọt, vị mặn 
của cháo se vừa lạ vừa quen tạo 
cảm giác khó quên với người 
thưởng thức.

Trong khi đó, nhân bánh hòn 
được làm từ mỡ, thịt nạc băm 
nhỏ với mộc nhĩ và hành hoa. 
Cùng từ bột để se cháo, cẩn thận 
nặn bánh và cho nhân rồi đem 
hấp. Bánh trong đều là có thể ăn. 
Bánh nặn phải đều tay, trăm cái 
như một, không bị vỡ hỏng.

Chè kho Tứ Yên 
Tương truyền vào thế kỷ VI, 

làng Tứ Yên, huyện Lập Thạch, 
Vĩnh Phúc có đầm Miêng được 

sử sách ghi là hồ Điển Triệt, nơi 
Lý Bí đắp thành chống giặc nhà 
Lương. Nhân dân thường tiếp 
tế lương khô, trong đó có món 
chè kho cho quân lính của Lý 
Nam Đế. Chè kho có thể để được 
10-15 ngày không bị thiu ôi nên 
được nghĩa quân tích trữ làm 
lương khô, mang theo trận mạc 
dài ngày, đuổi quân xâm lược ra 
khỏi bờ cõi. Cách nấu chè kho 
khá đơn giản. Đậu xanh, đồ chín, 
giã nhuyễn. Hòa đường trắng 
với nước đun sôi để nguội. Trộn 
đậu và nước đường với nhau rồi 
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nhào cho thật đều tay. Bạn cũng 
có thể cho đậu xanh giã nhuyễn 
vào nước đường đun sôi, nấu từ 
từ cho đường và đậu hòa quyện 
vào nhau. Đơm chè bằng muỗng 
ra đĩa nhỏ qua miếng lá chuối đã 
chuẩn bị sẵn, dùng tay nén cho 
đĩa chè kho được tròn, mịn và 
chặt. Đĩa chè có màu vàng tươi, 
mịn màng của đỗ giã nhuyễn, 
lấm tấm màu nâu của vừng phủ 
bên trên, vị chè ngọt đậm khác 
hẳn với những loại chè khác. 
Thưởng thức chè kho đúng cách 
nhất là nhâm nhi với trà sen.

Xôi đen – Vị thuốc bổ của 
người dân tộc Sán Dìu

Người Sán Dìu ở Trung 
Mỹ - xã miền núi của huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
có rất nhiều món ăn độc đáo. 
Chỉ riêng xôi nếp cũng đã có 
rất nhiều loại, từ xôi vàng với 
quả dành dành, xôi xanh với 
nhiều loại lá rừng đặc sản, xôi 
tím với quả khóe,… Đặc biệt, 
có xôi đen với lá cây xau xau là 
quý nhất, vừa là món ăn ngon 

dễ bảo quản được lâu vừa là vị 
thuốc quý chữa bệnh. 

Đối với bà con dân tộc Sán 
Dìu, trong lễ tết Thanh Minh tảo 
mộ hàng năm, nhất thiết phải có 
xôi đen để dù có phải đi tảo mộ 
xa hàng mấy ngày đường, xôi 
cũng không bị hỏng.

Cây xau xau là loại cây rừng 
thân gỗ có mùi thơm hương 
nhu, lá non có thể dùng làm rau 
gia vị. Lá cây xau xau ngâm vào 
thùng nước sẽ cho màu tím đen. 
Muốn đen tuyền thì nhúng mũi 
cày đã nung đỏ vào nhiều lần, 
nước sẽ càng đen sẫm lại. Đem 
lọc bỏ bã lấy nước để ngâm gạo 
nếp, sau một đêm vớt ra thấy 
gạo nếp đã đen đều thì xóc lên 
rắc chút muối rồi đem đồ xôi. 

Hạt xôi đã chín càng đen bóng 
lại, đơm ra đĩa bày lên mâm cỗ.

Xôi đen để lâu vẫn dẻo 
thơm và càng đen bóng. Xôi 
đen chỉ bảo quản bình thường 
cũng lâu bị ôi thiu nên dùng 
làm thức ăn dự trữ đi đường 
xa hoặc luồn rừng sâu rất 
thuận tiện. Ăn xôi đen rất dễ 
tiêu, chữa được bệnh hay đau 
đầu và rất phù hợp với người 
ốm yếu da xanh do sốt rét 
rừng, bởi ăn xôi đen còn có 
tác dụng bổ máu.

Ngoài ra, ở Vĩnh Phúc còn 
có nhiều đặc sản khác như 
bánh nẳng và bánh gạo Lập 
Thạch, bánh gio Tây Đình, nộm 
vó cần Hương Canh, rượu dừa 
Tiên tửu Ngọc hoa  - Yên Lạc, 
rau su su Tam Đảo... Nếu một 
lần đi qua đây, bạn hãy dừng 
chân ghé lại, tìm mua một thứ 
đặc sản rồi thưởng thức, đảm 
bảo chỉ ăn một lần rồi nhớ mãi 
không nguôi.

Thực hiện: Nguyễn Thơm
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PHONG TỤC ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH CỦA 
MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

12 tháng trôi qua, 
chúng ta lại chào 
đón một năm 

mới. Các nước phương Tây và 
những nước chịu ảnh hưởng 
của văn hóa phương Tây, mọi 
người đã bắt đầu hối hả, sôi 
động trong không khí vui đón 
các ngày lễ hội lớn nhất của 
năm cũ sắp qua và năm mới 
bắt đầu đến. Đó là lễ Giáng 
sinh và ngày tết Dương lịch. 
Người phương Tây gọi tết 
Dương lịch là New Year, được 
tính từ khi họ làm lễ đón giao 
thừa, thời điểm chuyển giao 
năm cũ sang năm mới bắt 
đầu từ 24 giờ ngày cuối năm 
cho đến 1 giờ  ngày 1/1 dương 

lịch. Mặc dù thời gian đón tết 
không giống nhau, song năm 
mới luôn mang đến cho mọi 
người nhiều hy vọng mới, 
niềm hân hoan và những lời 

chúc phúc tốt đẹp. Vào thời 
khắc chuyển giao giữa năm 
cũ và năm mới, mọi người ở 
khắp nơi trên thế giới đều có 
phương thức chào đón năm 
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mới thật độc đáo, mang đậm 
nét văn hóa riêng của từng đất 
nước. 

 * Pháp: Có câu nói: “người 
Pháp dùng rượu để chào đón 
năm mới”. Vì người Pháp bắt 
đầu uống rượu say sưa từ 
đêm giao thừa cho đến ngày 
3/1 mới kết thúc. Người Pháp 
quan niệm, vào ngày tết phải 
uống cạn tất cả rượu mà họ 
có, làm như vậy thì trong năm 
mới sẽ được vạn sự như ý. Nếu 
như uống rượu vẫn còn, trong 
năm mới sẽ gặp nhiều điềm 
xui rủi. Ngoài ra, trong ngày 
đầu năm mới người Pháp 
thường cùng nhau ra đường 
xem hướng gió để đoán thời 
vận trong năm. Nếu gió Nam 
thổi, báo hiệu một năm mưa 
thuận gió hòa, đây sẽ là một 
năm bình an và thời tiết thì 
nóng bức. Nếu gió Tây thổi, sẽ 
là một năm may mắn đối với 
nghề đánh cá và những người 
nuôi bò sữa. Nếu gió Đông 
thổi, cây trái sẽ bội thu, nhà 
nhà no ấm. Nếu gió Bắc thổi là 
điềm không tốt, đây sẽ là một 
năm mùa màng thất bát. 

* Anh: Một ngày trước tết 
Dương lịch, nhà nhà đều tất 
bật mua rượu đổ đầy các chai, 
hũ trong nhà, trong bếp thì 
chứa thật nhiều thịt. Người 
Anh cho rằng, nếu rượu thịt 
không dư dả, năm mới sẽ gặp 
khó khăn, nghèo khổ. Ngoài 
ra, ở Anh còn lưu hành phong 
tục “lấy nước đầu năm mới”. 
Mọi người đều tranh nhau đi 
lấy nước để được là người đầu 
tiên múc được gáo nước đầu 
tiên trong những giờ phút đầu 
tiên của năm mới. Theo quan 
niệm của người Anh, người 
múc được gáo nước đầu tiên 
sẽ là người may mắn suốt cả 
năm. Vào đêm giao thừa, 
người Anh thường mang theo 
bánh ngọt và rượu đi thăm hỏi 

người thân, bạn bè, tuy nhiên, 
những người khách sẽ không 
gõ cửa mà đi thẳng vào bên 
trong. Người Anh cho rằng, 
sau khi chuông báo nửa đêm 
chuyển sang năm mới, người 
đầu tiên đặt chân vào nhà là 
một người đàn ông có mái tóc 
đen hoặc là một người vui vẻ, 
hạnh phúc và giàu có sẽ mang 

đến cho chủ nhà một năm 
mới đại cát đại lợi. Nếu người 
đầu tiên là một người phụ nữ 
có mái tóc màu vàng bạch 
kim hoặc một người ưu buồn, 
nghèo khổ, bất hạnh, điều này 
báo hiệu chủ nhà sẽ có một 
năm xui rủi, gặp nhiều khó 
khăn và tai họa. Khi đến làm 
khách ở nhà người Anh trong 
đêm giao thừa, trước khi mở 
đầu câu chuyện, việc đầu tiên 
bạn cần làm là đi đến lò sưởi 
cơi than đốt lò. Đây là việc 
làm thể hiện sự chúc phúc đối 
với chủ nhà với ý nghĩa “khai 
môn đại cát”. 

* Scotland: Đêm trước 
ngày tết Dương lịch, mỗi gia 
đình người Scotland đều rải 
một ít tiền vàng ngay trước 
cửa nhà. Mặc dù không có 
người trông chừng, nhưng cả 
trộm cướp và người ăn xin 
khi nhìn thấy những đồng 

tiền này cũng không bao giờ 
nhặt lấy. Bởi vì theo phong tục 
ở đây, rải tiền vàng trước cửa 
vào đêm giao thừa, hôm sau 
khi năm mới đến, sớm tinh 
mơ vừa mở cửa liền nhìn thấy 
ngay tiền vàng sẽ mang lại 
nhiều tài lộc, ý nghĩa là “nhìn 
thấy phát tài”. 

* Đức: Trong thời gian 
mừng đón tết dương lịch, 
người Đức đều đặt một cây 
lãnh sam và gắn đầy những 
bông hoa bằng gấm len, vừa 
để báo hiệu tiết xuân phủ 
khắp đất trời vừa mang ý sung 
túc. Một phút trước khi bước 
sang năm mới, mọi người đều 
leo lên đứng trên một chiếc 
ghế, khi tiếng chuông đồng hồ 
vừa điểm 12 giờ, tất cả lập tức 
nhảy xuống ghế và vội vã ném 
một vật nặng ra phía sau ghế 
với ý nghĩa ném đi những tai 
họa, xui rủi của năm cũ, tiến 
nhanh vào năm mới. Ở vùng 
nông thôn của Đức vẫn còn 
lưu truyền phong tục mừng 
năm mới khá thú vị là tục “thi 
trèo cây”, ý nghĩa là mỗi năm 
mỗi tiến cao hơn, phát triển 
hơn trong công việc cũng như 
trong cuộc sống. 

* Bulgari: Sau khi chuông 

Thi trèo cây ở Đức
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đồng hồ báo mừng năm mới, 
mọi người trong gia đình 
cùng ngồi ăn chiếc bánh kem 
được làm đặc biệt cho đêm 
giao thừa. Người nào ăn phải 
đồng tiền được giấu trong 
bánh sẽ là người hạnh phúc 
trong năm mới. Ngoài ra, khi 
dùng tiệc đầu năm mới, người 
nào hắt xì hơi đầu tiên sẽ được 
xem là người mang lại hạnh 
phúc cho chủ nhà trong năm. 
Chủ nhà sẽ tặng cho người 
này một con dê, bò hoặc ngựa 
con để cầu chúc và bày tỏ cảm 
ơn vì mang lại hạnh phúc cho 
gia đình họ. 

* Hungary : Trong ngày tết 
dương lịch, người Hungary 
cấm kỵ ăn gia cầm và các loại 
cá. Giữa bạn bè thân thiết, 
người ta thường tặng cho 
nhau một chú heo con và bức 
tượng bằng sứ hình người lao 
công dọn ống khói để biểu thị 
lời chúc phúc tốt đẹp. 

* Tây Ban Nha: Đối với 
người Tây Ban Nha, trong 
đêm giao thừa, tất cả mọi 
thành viên trong gia đình đều 
quây quần bên nhau, thông 
qua tiếng đàn hát và những 
trò chơi để chúc mừng lẫn 
nhau. Khi tiếng chuông đầu 

tiên báo hiệu nửa đêm, cũng 
là thời khắc chuyển qua năm 
mới, mọi người liền tranh 
nhau ăn nho. Nếu có thể ăn 
được 12 quả nho trùng với 
thời điểm 12 tiếng chuông 
đổ, bạn sẽ là người may mắn 
vì suốt 12 tháng trong năm 
tất cả mọi việc đều đạt như ý 
muốn. ở Tây Ban Nha, điều 
cấm kỵ nhất đối với trẻ con 
trong ngày tết dương lịch là 
không được mắng chửi người 
khác, đánh nhau và khóc lóc. 
Người Tây Ban Nha cho rằng, 
đây là điềm báo hiệu những 
chuyện không tốt lành. Cho 
nên, trong ngày này, người 
lớn luôn đáp ứng yêu cầu của 
trẻ nhỏ để chúng được hài 
lòng và luôn vui vẻ. Ngoài 
ra, người Tây Ban Nha trong 
ngày tết dương lịch đều đeo 
một đồng tiền bằng vàng hoặc 
bằng đồng để biểu thị cho sự 
may mắn, cát tường. 

* Bỉ: Vùng nông thôn ở Bỉ 
vẫn còn giữ một phong tục 
rất thú vị là “chúc tết vật nuôi”. 
Vào buổi sáng sớm ngày tết 
dương lịch, việc làm đầu tiên 
là mọi người đi đến bên các 
con vật nuôi như bò, ngựa, 
dê, cừu, chó, mèo… và giả vờ 

như đang muốn thông báo 
đến chúng: “năm mới đến rồi, 
chúc vui vẻ”. 

* Brazil: Với người Brazil, 
trong ngày tết dương lịch, mọi 
người tay cầm đuốc, lũ lượt 
trèo lên các ngọn núi cao. Họ 
tranh nhau tìm hái trái bu-lô 
vàng, một loại trái tượng trưng 
cho hạnh phúc. Chỉ có những 
người không ngại nguy hiểm, 
gian nan mới có thể tìm được 
loại quả quý hiếm này. Họ gọi 
đây là cuộc “tìm kiếm hạnh 
phúc”. “Tục kéo lỗ tai” cũng là 
phong tục khá độc đáo trong 
ngày tết dương lịch ở vùng 
nông thôn Brazil. Mọi người 
khi gặp nhau vào ngày tết liền 
nắm lấy vành tai của người 
đối diện và kéo mạnh một cái 
để bày tỏ sự chúc phúc.
  * Paraguay: Người Paraguay 

quy định năm ngày cuối cùng 
của năm là “ngày hàn thực”. 
Trong năm ngày này, từ 
nguyên thủ quốc gia, đến mọi 
dân thường đều không được 
nhóm lửa, đốt lò, chỉ có thể ăn 
đồ nguội, thức ăn đã làm sẵn 
từ trước. Đến ngày tết dương 
lịch 1/1 mới được phép nhóm 
lò nấu bếp để cầu chúc một 
năm mới ấm no, tốt lành. 

*Argentina: Nước được 
người Argentina xem là thứ 
“thánh khiết” nhất trong vạn 
vật. Do vậy, trong ngày tết 
dương lịch, nhà nhà, người 
người lũ lượt kéo nhau ra 
sông để “tắm mừng năm mới”. 
Trước lúc xuống nước, người 
ta rải những cánh hoa tươi 
trên mặt sông. Sau đó, mọi 
người cùng cười vang và nhảy 
ùa xuống sông để tắm gội. Họ 
dùng những cánh hoa tươi 
chà sát lên thân thể để tẩy rửa 
những ô uế, xấu xa của năm cũ 
và cầu mong những điều tốt 
lành cho năm mới.

Thu Hiền (Sưu tầm)

Nho - món ăn vào thời khắc mừng năm mới của người
Tây Ban Nha

Ngoại giao văn hóa
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TÀI NGOẠI GIAO CỦA BÁC HỒ VỚI TRUNG QUỐC VÀ 
TƯỞNG GIỚI THẠCH

Bài viết này dựa trên 
hồi ký của ông 
Nguyễn Đức Thụy 

(1910-1990). Ông là nhà cách 
mạng lão thành, từng giữ các 
trọng trách như Vụ phó Vụ 
Hoa kiều - Bộ Ngoại giao, ủy 
viên Ban Kinh tế Trung ương, 
Chánh văn phòng Ban Kinh 
tế Chính phủ…

Trong thời gian 1945-
1946, ông Nguyễn Đức Thụy 
đã có dịp làm việc và gần gũi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 
Bộ Ngoại giao đầu tiên của 
nước Việt Nam Dân chủ cộng 
hòa, mà Hồ Chủ tịch là Bộ 
trưởng và ông Nguyễn Đức 
Thụy cùng các ông Bùi Lâm, 
Trần Đình Long, Nguyễn 
Văn Lưu và Tạ Quang Bửu 
giữ chức Tham nghị (tương 
đương Thứ trưởng, trợ lý 
Ngoại giao).

Trên cương vị một chứng 
nhân của lịch sử, một cộng sự 
của Hồ Chủ tịch, ông Nguyễn 
Đức Thụy đã để lại một số 
hồi tưởng về vị Bộ trưởng 
đầu tiên của Bộ Ngoại giao. 
Tư liệu quý ấy hiện được gia 
đình ông gìn giữ và là những 
minh chứng xác thực về con 
người và sự nghiệp của Hồ 
Chủ tịch.

Mềm dẻo, khéo léo trong 
ứng xử với quân Tưởng

Những năm 1945-1946, 
nước Việt Nam non trẻ ở 
trong giai đoạn “thù trong 
giặc ngoài”: Thực dân Pháp 
trở lại miền Nam (với sự trợ 
giúp của quân Anh), Tàu 

Tưởng kéo mấy chục vạn 
quân vào miền Bắc với âm 
mưu lật đổ chính quyền nhân 
dân vừa thành lập, như chính 
viên trung tướng Tiêu Văn 
đã tuyên bố - “tiêu diệt Việt 
Minh trước, giải giáp quân 
Nhật sau”.

Không một quốc gia nào 
công nhận nền độc lập của 
một đất nước nhỏ bé ở bán 
đảo Đông Dương, nơi vừa 
thoát khỏi bàn tay “bảo hộ” 
của “mẫu quốc Pháp”.

Trong nước, chính quyền 
non trẻ với vài nghìn đảng 
viên phải đối diện với các 
khó khăn trầm trọng về kinh 
tế - tài chính và an ninh: nạn 
đói hoành hành, sự nổi lên 
của các nhóm Việt gian bán 
nước, cấu kết với bên ngoài, 
làm cho tình hình đối nội đối 
ngoại càng phức tạp thêm.

Sau ngày Độc lập 2/9, các 
Bộ của Chính phủ lâm thời 
được thành lập, trong đó có 
Bộ Ngoại giao mà Bác Hồ là 
Bộ trưởng. Bác phân công 
cho các ông: Bùi Lâm phụ 
trách công tác đối Pháp; Tạ 
Quang Bửu đối Anh, Mỹ; 
Nguyễn Văn Lưu đối công 
tác tổng hợp của Bộ; Trần 
Đình Long đối công việc xảy 
ra ở các địa phương; Nguyễn 
Đức Thụy đối công tác quân 
Tưởng và Hoa kiều.

40 năm sau, hồi ký của ông 
Nguyễn Đức Thụy ghi lại:

“Sau khi phân công, Bác 
dặn dò: chữ “ủy viên hội” 
và chữ “ủy viên” là ta dùng 
trong nội bộ, không được nói 
công khai vì quân Tưởng rất 
ghét chữ đó - là chữ dùng để 
chỉ tổ chức cộng sản. Chức 
vụ của các chú nên dùng chữ 
“Tham nghị”.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Trung Quốc 
Mao Trạch Đông

Lễ tân Ngoại giao 
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Chúng tôi bấm bụng cười, 
nhưng Bác cũng cười và nói: 
“Chức Tham nghị là chức rất 
phổ biến trong bộ máy chính 
quyền của Tưởng. Coi nó to 
cũng được, nhỏ cũng được, 
rất quan trọng cũng được, 
chẳng quan trọng gì cũng 
được. Anh là tham nghị thì 
anh nói đúng cũng được, 
anh nói sai thì cũng chẳng ai 
thèm trách cứ và càng dễ cải 
chính”.

Chuyện tưởng đơn giản, đi 
vào tiểu tiết, câu chữ, mà thật 
ra cho thấy sự khôn ngoan 
và thấu hiểu đối phương của 
Bộ trưởng Ngoại giao Hồ Chí 
Minh. Bác còn dặn ông Thụy 
phải khắc con dấu tên mình 
trong các giấy tờ giao thiệp 
với quân Tưởng, vì người 
Trung Quốc chỉ tin vào chữ 
ký kèm có con dấu, chữ ký 
không có con dấu thì họ coi là 
kém hiệu lực.

Hồi ký của ông Nguyễn 
Đức Thụy viết: “Bác dặn cán 
bộ làm công tác ngoại giao 
rằng khi tiếp xúc với đối 
tượng, nên khơi vấn đề để đối 
tượng nói nhiều mà mình thì 
nói ít. Đối tượng nói nhiều 
thì mình dễ biết ý đồ của họ. 
Mình nói nhiều thì dễ sinh 
ba hoa, thất thố để họ nắm 
được ý đồ của mình. Làm việc 
không nên hấp tấp vội vàng, 
cả tin, dễ sinh sơ suất”.

“Ngoại giao Câu Tiễn”
Đó là chủ trương ngoại 

giao của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với quân Tàu Tưởng, 
mà Bác luôn nhấn mạnh với 
các cán bộ làm công tác đối 
ngoại. Cách gọi này có hàm ý 
về một đối sách mềm, “nhịn 

nhục”, cố gắng chịu đựng cho 
đến khi Tàu Tưởng giải giáp 
quân Nhật xong, sẽ không 
còn lý do gì để ở lại Việt Nam. 
Một khi chúng rút quân rồi, ta 
sẽ dễ ứng phó với Pháp hơn.

Nhưng không vì thế mà 
Chính phủ ta thời đó lùi bước 
đến mức độ thất thế trước 
Tàu Tưởng. Và vị Bộ trưởng 
Ngoại giao đầu tiên, với vốn 
văn hóa Đông Tây rất rộng, 
Hán học uyên thâm, khả năng 
“đắc nhân tâm” tuyệt vời, đã 
chinh phục được nhiều tướng 
lĩnh của Tưởng sau vài lần 
tiếp xúc.

Lần đầu tiên Bác đến thăm 
Lư Hán tại Phủ Chủ tịch hiện 
nay, họ Lư cho một viên quan 
tùy tùng ra đón, để Bác ngồi 
chờ ở phòng khách rồi Lư 
Hán mới ra chào hỏi. Hành 
xử như vậy nhưng đến khi 
cuộc trò chuyện kết thúc, Lư 
Hán đã đưa Bác ra tận cổng, 
tiễn Bác lên xe rồi mới vào. 
Những lần sau Bác đến, Lư 
Hán đều ra đón tại cổng và 
tiễn tại cổng, tỏ ra hết sức tôn 
trọng Bác.

Ngay cả Tiêu Văn, viên 
trung tướng từng công khai 
ý đồ lật đổ chính quyền Việt 
Minh, cũng vậy: Y ra tận cổng 
dinh thự để đón mỗi lần Bác 
tới và trong các cuộc hội đàm, 
cả Lư Hán lẫn Tiêu Văn đều 
gọi Bác là “Hồ Chủ tịch” (dù 
bình thường, quân Tưởng 
gọi Bác là “Tiên sinh Hồ Chí 
Minh”, hàm ý không công 
nhận nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hòa).

Về chuyện này, Bác cười 
và nhận xét: “Trong công văn 
giấy tờ thì họ vẫn viết là kính 

gửi ông Hồ Chí Minh, nhưng 
trong khi nói chuyện thì họ lại 
gọi Bác là Hồ Chủ tịch. Thế là 
họ đã phải công nhận ta trên 
thực tế”.

Thúc đẩy đoàn kết dân 
tộc, hòa hợp đảng phái

Trong đối nội, cũng thời 
gian đó, Bác chủ trương hòa 
hoãn với Quốc dân đảng, nêu 
cao khẩu hiệu đoàn kết dân 
tộc, đảng phái... để tranh thủ 
quần chúng, tranh thủ những 
người có thiện chí trong họ, 
cô lập và vạch trần tội lỗi của 
bọn quá khích.

Có lần họp trong lúc người 
của Quốc dân đảng bắc loa 
phóng thanh chửi bới chính 
quyền Việt Minh trên đường 
Quán Thánh, một thành viên 
tổ Đảng Ngoại giao nóng 
nảy hỏi Bác: “Phải làm thế 
nào chứ cứ hòa hoãn thế này 
để chúng tự do hoành hành 
mãi sao?”. Bác hỏi ngược lại: 
“Theo ý chú thì nên làm gì?”.

Tổ viên bảo phải trị cho 
chúng một mẻ. Bác cười nói: 
“Chú thì chỉ giết là giết thôi. 
Chú không nghĩ đằng sau 
bọn này là ai ư? Phải vạch 
mặt chúng cho bọn thày của 
chúng biết là chúng không 
phải là cách mạng gì mà là 
những phần tử xấu, rất xấu 
đã. Chúng chỉ là một nhóm 
nhỏ thôi, giết chúng bây giờ là 
thất sách”.

Đào tạo, chăm sóc và tin 
tưởng vào cấp dưới

Hồi ký của ông Nguyễn 
Đức Thụy kể, công việc lúc 
đó rất nhiều và khó, cán bộ 
ít. Nhưng trái với nhiều vị 
lãnh đạo tầm nhìn ngắn thích 

Lễ tân Ngoại giao
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I. Hình thức Giấy miễn 
thị thực: giấy miễn thị thực 
gồm 02 loại theo mẫu dưới 
đây:

1.  Loại dán: là Giấy miễn 
thị thực được dán vào hộ 
chiếu nước ngoài của người 
Việt Nam định cư ở nước 
ngoài và người nước ngoài 
dùng để nhập cảnh Việt 
Nam.

2.  Loại sổ: là Giấy miễn 
thị thực dành cho người 
Việt Nam định cư ở nước 

ngoài chỉ có giấy tờ thường 
trú do nước ngoài cấp và 
người sử dụng hộ chiếu 
của những nước, vùng lãnh 
thổ mà Việt Nam không có 
quan hệ ngoại giao.

II. Hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy miễn thị thực:

1. Đối với người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, hồ sơ 
gồm:

a. 01 Tờ khai đề nghị cấp 
Giấy miễn thị thực (theo 
mẫu);

b. 02 tấm ảnh màu mới 
chụp cỡ 4x6 cm, phông nền 
trắng, mặt nhìn thẳng, đầu 
để trần, không đeo kính 
màu (01 tấm ảnh dán vào tờ 
khai, 01 tấm ảnh để rời);

c. Hộ chiếu nước ngoài 
hoặc giấy tờ có giá trị thay 
thế hộ chiếu của nước ngoài 
còn giá trị ít nhất 6 tháng 
kể từ ngày nhập cảnh. Nếu 
không có hộ chiếu thì phải 
có giấy tờ thường trú do 
nước ngoài cấp còn giá trị 

CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM 
ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

“ôm” việc, không tin tưởng 
cấp dưới, Bác sử dụng cán bộ 
rất khéo, cho cán bộ tập dượt 
nhiều để trưởng thành nhưng 
vẫn kiểm tra giúp đỡ hàng 
ngày và đào tạo sát sao qua 
thực tiễn công việc.

Trong kháng chiến, ông 
Thụy được Bác giao nhiệm vụ 
cùng Tỉnh ủy và Ủy ban Cao 
Bằng phải làm sao giữ cho 
vùng biên giới yên ổn, khỏi bị 
bọn thân Pháp và bọn phản 
động ở biên giới quấy rối.

Bác căn dặn ông Thụy: 
“Bọn đặc vụ và gián điệp 
Pháp ở biên giới nhiều. Trong 
khi đi giao thiệp, cái gì đáng 
nói cái gì không đáng nói phải 
phân biệt rõ ràng. Ngay việc 
trong gia đình, có những việc 
cũng không nên nói ra ngoài. 
Chú đừng thực thà quá. “Đi 
với Phật thì mặc áo cà sa, đi 
với ma thì phải mặc áo giấy”. 
Các chú giữ yên biên giới thế 

là tốt, nhưng cần nhớ rằng 
“cư an tư nguy, cư trị bất vong 
loạn”.

Bác còn giao cho ông Thụy 
một con dấu khắc tên Bác, 
cho phép ông viết thư và đóng 
dấu tên Bác vào những thư từ 
công tác. Việc này, ngoài ý 
nghĩa giúp cho cán bộ khỏi 
phải đi lại nhiều trong hoàn 
cảnh thời chiến khó khăn, 
còn thể hiện lòng tin của Bác 
đối với cán bộ, và tư tưởng 
phân quyền, chống quan liêu: 
Tướng đã ra ngoài biên ải, có 
lệnh vua cũng có thể bất tuân.

Là “quan chức ngoại giao”, 
song Bác ăn mặc rất giản dị: 
mũ cát, áo quần kaki, giày 
vải. Tuy nhiên, với cán bộ đi 
theo, Bác lại luôn lưu ý: “Tôi 
ăn mặc thế nào thì mặc tôi, 
còn các chú đi với tôi thì phải 
chỉnh tề, sạch sẽ”.

Nói về chuyện trang phục 
và cách đối xử của Bác với cán 

bộ, ông Thụy ghi lại trong hồi 
ký một câu chuyện cảm động:

“… Buổi tối, đang ngồi nói 
chuyện với anh Kháng thì Bác 
hỏi: “Chú Thụy có thiếu quần 
áo lắm không?”. Tôi nghĩ 
bụng chắc Bác muốn cho, của 
Bụt thì tội gì không lấy nên 
tôi thưa: “Có thiếu ạ”. Bác bảo 
đồng chí Kháng chọn cho tôi 
một bộ đã cũ của Bác.

Nhưng sáng hôm sau khi 
nhận quần áo thì lại là bộ 
quần áo mới rất đẹp bằng 
lụa màu gụ, may theo kiểu ta 
và trên túi áo có thêu ba chữ 
Nho: Phúc, Lộc, Thọ. Tôi hỏi 
đồng chí Kháng tại sao lại 
cho tôi đồ mới của Bác. Anh 
Kháng nói: “Hễ Bác bảo cho 
đồ cũ thì phải hiểu là Bác cho 
đồ mới”. Thì ra Bác vui tính và 
tế nhị như thế. Chả biết đồng 
chí Kháng còn nhớ việc này 
không”.

Hồng Lê (Sưu tầm)

Tìm hiểu công tác lãnh sự
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Tìm hiểu công tác lãnh sự
ít nhất 6 tháng kể từ ngày 
nhập cảnh. (kèm theo bản 
chụp để cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy miễn thị 
thực lưu hồ sơ);

d. Một trong những giấy 
tờ sau (kèm theo bản chụp 
để cơ quan có thẩm quyền 
lưu hồ sơ) nếu có:

- Giấy chứng nhận có 
quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao hoặc bản trích 
lục Quyết định cho trở lại 
quốc tịch Việt Nam;

  - Bản sao hoặc bản trích 
lục Quyết định cho thôi 
quốc tịch Việt Nam;

 - Giấy xác nhận mất 
quốc tịch Việt Nam;

  - Hộ chiếu Việt Nam 
(còn hoặc đã hết giá trị);

  - Giấy chứng minh nhân 
dân (còn hoặc đã hết giá trị);

  - Giấy khai sinh (kể cả 
bản sao);

  - Thẻ cử tri mới nhất;
  - Sổ hộ khẩu;

   - Sổ thông hành cấp 
trước 1975;

  - Thẻ căn cước cấp trước 
1975

- Tờ trích lục Bộ giấy khai 
sanh cấp trước 1975;

- Giấy tờ do cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp nếu trong đó có ghi 
người được cấp giấy tờ đó có 
quốc tịch gốc hoặc gốc Việt 
Nam.

e. Trường hợp không có 
các giấy tờ tại khoản (d) thì 
nộp một trong những giấy 
tờ sau:

- Giấy bảo lãnh của Hội 
đoàn của người Việt Nam ở 
nước ngoài ở nước đương sự 
cư trú (theo mẫu quy định);

- Giấy bảo lãnh của công 
dân Việt Nam (theo mẫu 
quy định).

Hai loại Giấy bảo lãnh nói 
trên không cần phải có thủ 
tục xác nhận hoặc chứng 
thực thêm. 

2. Đối với người nước 
ngoài mang hộ chiếu nước 
ngoài là vợ, chồng, con của 
công dân Việt Nam hoặc 
người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, hồ sơ gồm:

a. 01 Tờ khai đề nghị cấp 
Giấy miễn thị thực (theo 
mẫu);

b. 02 tấm ảnh màu mới 
chụp cỡ 4x6 cm, phông nền 
trắng, mặt nhìn thẳng, đầu 
để trần, không đeo kính 
màu (01 tấm ảnh dán vào tờ 
khai, 01 tấm ảnh để rời);

c. Hộ chiếu nước ngoài 
còn giá trị ít nhất 6 tháng 
kể từ ngày nhập cảnh (kèm 
theo bản chụp để cơ quan có 
thẩm quyền lưu hồ sơ);

d. Một trong những giấy 
tờ chứng minh quan hệ vợ, 
chồng, con với người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài 
sau đây (kèm theo bản chụp 
để cơ quan có thẩm quyền 
lưu hồ sơ):

- Giấy đăng ký kết hôn;
- Giấy khai sinh;
- Giấy xác nhận quan hệ 

cha, mẹ, con;
- Các giấy tờ khác có giá 

trị theo quy định của pháp 
luật Việt Nam;

- Quyết định nuôi con 
nuôi.

3. Việc cấp lại, cấp từ lần 2 
Giấy miễn thị thực:

Trường hợp xin cấp lại 
Giấy miễn thị thực (do 
mất Giấy miễn thị thực, 
Giấy miễn thị thực hết giá 
trị  hoặc được cấp hộ chiếu 
mới) tại cơ quan cấp lần đầu, 
người đề nghị chỉ cần làm 
1 tờ khai, không cần xuất 
trình giấy tờ chứng minh là 
người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài.

Trường hợp xin cấp lại 
Giấy miễn thị thực (do mất 
Giấy miễn thị thực hoặc 
Giấy miễn thị thực hết giá 
trị) tại cơ quan khác với cơ 
quan cấp lần đầu thì người 
đề nghị nộp hồ sơ và thủ tục 
giải quyết như cấp lần đầu.

III. Thủ tục đề nghị cấp 
Giấy miễn thị thực

Người đề nghị cấp Giấy 
miễn thị thực có thể trực 
tiếp hoặc gửi qua đường bưu 
điện tờ khai, hộ chiếu/giấy 
tờ thường trú bản chính và 
các giấy tờ chứng minh có 
nguồn gốc Việt Nam hoặc 
quan hệ vợ, chồng, con với 
công dân Việt Nam hoặc 
người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài (bản chính kèm 
bản chụp)

IV. Thời hạn cấp Giấy 
miễn thị thực

07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Theo: mofa.gov.vn)
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NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 11 & 12/2014

I. Đoàn ra:
Trong tháng 11 & 12/2014  có 60 lượt cán 

bộ, công chức, viên chức đi công tác nước 
ngoài, trong đó có 47 lượt sử dụng ngân sách 
nhà nước, 13 lượt sử dụng tài trợ của nước 
ngoài và các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh.

Trong số các đoàn ra tháng 11 & 12 có 02 
Lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài (đồng 
chí Phùng Quang Hùng – Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đi xúc tiến đầu tư 
tại Nga, Đan Mạch, Thụy Điển; đồng chí 
Dương Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Australia và New 
Zealand); 05 Giáo viên Trường Cao đẳng 
Vĩnh Phúc đi bồi dưỡng để nâng cao trình 
độ giảng dạy tiếng Anh tại Philippines; 04 
huấn luyện viên, vận động viên tham gia giải 
vô địch bắn súng Đông Nam Á tại Singapore.

II. Đoàn vào:
Trong tháng 11 & 12/2014 có 45 lượt 

khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Vĩnh 
Phúc gồm:

1. Ngày 05/11/2014 đoàn khảo cổ học của 
trường Đại học Siplkhon, gồm 14 người, 
quốc tịch Thái Lan vào thăm quan một số di 
tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh.

2. Từ ngày 9-11/11/2014 đoàn Chuyên 
gia gồm 07 người của Bệnh viện Cây trồng 
quốc tế (CABI), trong đó có 05 người quốc 
tịch Australia và 02 người quốc tịch Anh, 
đến thăm quan và làm việc với các Bác sỹ 
của 8 Bệnh viện Cây trồng tại Vĩnh Phúc.

3. Ngày 13/11/2014 đoàn gồm 02 người, 
quốc tịch Philippines vào làm việc tại Trung 
tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, nội dung làm việc: 
Trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ liên quan 
đến nghề công tác xã hội.

4. Từ ngày 16-18/11/2014 đoàn gồm 
05 người của Vườn thực vật Hoàng gia 
Edinburgh (Bắc AiLen), trong đó có 02 
người quốc tịch Bắc AiLen, 02 người quốc 
tịch Mỹ và 01 người quốc tịch Anh, vào làm 
việc tại Vườn Quốc gia Tam Đảo với nội 

dung: điều tra, nghiên cứu về đa dạng thực 
vật tại Vườn Quốc gia Tam Đảo.

5. Ngày 19/11/2014 bà Lili - chuyên gia 
UCLA, quốc tịch Mỹ, đến Hỗ trợ hoạt động 
can thiệp và đánh giá hiệu quả can thiệp 
nâng cao năng lực cán bộ y tế xã, phường 
trong phòng, chống HIV và ma túy tại Vĩnh 
Phúc.

6. Ngày 21/11/2014, bà Julia Stanton - 
Giám đốc chương trình phát triển giảng 
dạy tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc 
dân, quốc tịch Anh đến tìm hiểu thông tin 
chung về các chương trình, hoạt động giảng 
dạy tiếng Anh của Hội đồng Anh tại Việt 
Nam và các nội dung do Sở chỉ đạo giảng 
dạy tiếng Anh tại tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Ngày 28/11/2014, bà Frances Emma 
Becklek - Giáo viên, quốc tịch Anh, vào làm 
việc tại trường Mầm non Sao Mai, phường 
Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh 
Phúc và Trung tâm hoạt động thanh thiếu 
niên tỉnh Vĩnh Phúc, nội dung làm việc: 

- Hát, múa và chơi trò chơi tiếng Anh 
với học sinh. Ôn lại kiến thức học tháng 11 
như từ vựng (a book, a ball, a bencil. A table, 
a chair, a teacher). Cấu trúc “What’s you 
name?”, “How are you?”.

- Chơi trò chơi, hát và ôn lại nội dung 
bài cũ tháng 11với chủ điểm “On the Farm”, 
“The food you like”, “Fruits” and “Toys”

8. Ngày 29/11/2014, đoàn gồm 05 người 
là thành viên gia đình của nhà tài trợ Kang 
Kyuong Suk (Hàn Quốc), vào làm việc tại 
Vĩnh Phúc với nội dung: đưa gia đình 4 em 
học sinh của huyện Tam Đảo đi thăm quan 
khu du lịch Tây Thiên.

9. Từ ngày 04-05/12/2014, đoàn gồm 
02 người, trong đó có 01 người quốc tịch 
Singapore và 01 người quốc tịch Mỹ vào làm 
việc tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch với 
nội dung: thăm và chơi với các cháu có hoàn 
cảnh khó khăn tại Trung tâm.

10. Ngày 11/12/2014 đoàn gồm 03 người, 
trong đó có 01 người quốc tịch Pháp, 01 

Nhật ký đối ngoại



3939

Năm 16 tuổi, tôi tốt nghiệp 
phổ thông và làm việc cho 
một cửa hàng bán thịt. Chủ 
cửa hàng là một thanh niên, 
chỉ hơn tôi có vài tuổi. Anh 
ta là một chàng trai đầy tham 
vọng và một chút thiếu trung 
thực. Khi khách hàng hỏi 
mua thịt bít-tết loại ngon 
nhất thì anh ta lại thường 
bán cho họ loại có chất lượng 
kém. Anh ta thường làm điều 
này đối với những chị nội trợ 
trẻ tuổi - những người mà 
nếu như thịt bị dai thì thường 
đổ lỗi cho chính mình là nấu 
thịt không chín. Đôi lúc, anh 
ta còn trả lại thiếu tiền thừa 
và khách hàng thì không 
nhận ra.

Một hôm, ngay trước Lễ 
Giáng sinh, chúng tôi quyết 
định đóng cửa sớm bởi vì 
chúng tôi đã bán hết thịt, 
chỉ còn lại duy nhất một 
miếng gà tây nhỏ. Khi tôi 
đang chuẩn bị đóng cửa thì 

có một phụ nữ chạy bổ vào 
trong cửa hàng. Chị ta nói 
cần phải mua một miếng 
thịt gà tây nặng 10 cân (cân 
Anh). Anh chủ cửa hàng cố 
tìm cách bán nốt miếng thịt 
còn lại cho chị phụ nữ. 

- “Miếng thịt này nhỏ 
quá”, chị ta nói. 

Anh chủ cửa hàng nói 
sẽ kiếm cho chị một miếng 
khác to hơn và mang miếng 
thịt đi ra đằng sau cửa hàng. 
Tôi biết chúng tôi không 

còn miếng nào khác nên tôi 
đi theo để xem anh ta sẽ làm 
gì. Anh ta giằng, kéo miếng 
thịt để làm cho nó trông to 
hơn rồi quay lại cửa hàng.

-“Đây rồi, chị ơi. Miếng 
to hơn đây rồi”, anh ta nói. 

- “Vâng”, chị ta nói 
“Nhưng chẳng to hơn bao 
nhiêu. Tôi lấy cả hai miếng 
vậy”.

Đông Cường
 (Sưu tầm và dịch)

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” 

người quốc tịch Anh, 01 người quốc tịch Ý 
vào làm việc tại tại Trung tâm Phòng chống 
HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Phúc và 02 Văn phòng 
Nắng cuối trời, Nhóm VNM tại Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc. Nội dung làm việc: tham gia thực 
địa để tìm hiểu các hoạt động do dự án Quỹ 
toàn cầu tài trợ tại Vĩnh Phúc.

11. Từ ngày 17-19/12/2014 bà Hius 

Marloes Anne, quốc tịch: Hà Lan, vào làm 
việc với Tổ chức Tài chính vi mô TNHH 
MTV, chi nhánh Phúc Yên. Nội dung làm 
việc: thăm thành viên của Tổ chức và làm 
việc với Phòng giao dịch số 01 Bình Xuyên, 
Chi nhánh Phúc Yên.

T/h: Nguyễn Thạch
(P. Lãnh sự)

Thư Giãn

Truyện cười



40

Một đoàn làm phim đang ở sâu trong sa 
mạc. Một hôm, một cụ già da đỏ tới gặp 
trưởng đoàn và nói rằng:

“Ngày mai trời sẽ mưa.”
Hôm sau trời mưa thật. Một tuần sau, 

cụ già đó lại tới gặp trưởng đoàn và nói: 
“Ngày mai trời đổ bão.” Quả nhiên hôm 
sau có một trận bão lớn.

“Người da đỏ đó thật tuyệt,” ông trưởng 
đoàn nói.

Ông nói viên thư ký thuê người da đỏ 
đó để dự báo thời tiết. Tuy nhiên sau một 
vài lần tiên đoán thành công khác, cụ già 
da đỏ đó không xuất hiện trong hai tuần. 
Trưởng đoàn làm phim cho triệu ông ta tới. 
“Tôi phải quay một cảnh rất quan trọng 
vào ngày mai,” ông ta nói, “và tôi trông cậy 
vào ông. Thời tiết ngày mai như thế nào?”

Người da đỏ nhún vai.
“Không biết, đài bị hỏng,” ông ta trả lời. 

When I was sixteen I left school and went 
to work in a butcher’s shop. The manager 
was a young man, only a few years older 
than me, and he was very ambitious. Also, 
he was a little dishonest. When customers 
asked for best steak he would sell them 
poor-quality beef. He used to do this to 
young housewives, who if the meat was 
tough, blamed themselves for not cooking 
it properly. Sometimes, he did not give the 
right change and the customer did not 
notice.

One day, just before Christmas, we 
decided to close early because we had sold 
all our meat, except for one small turkey. 

As I was going to lock the door, a woman 
rushed in and said that she really had to 
have a ten-pound turkey. The manager 
tried to sell her the only one we had left. 
“It’s too small,” she said. The manager said 
he would get another one and went to the 
back of the shop with the turkey. I knew we 
did not have any more, so I followed him to 
see what he was going to do. He pulled and 
stretched the turkey to make it look bigger 
and then went back and said, “Here you are, 
madam.. Here is a bigger one”.

“Yes” she said, “but not much bigger. I’ll 
take both of them”.

Thư Giãn

A film crew was on location deep in 
the desert. One day an Old Indian went 
up to the director and said, “Tomorrow 
rain.”

The next day it rained. A week later, 
the Indian went up to the director and 
said, “Tomorrow storm.” The next day 
there was a hailstorm.

“This Indian is incredible,” said the 
director.

He told his secretary to hire the Indian 
to predict the weather. However, after 
several successful predictions, the old 
Indian didn’t show up for two weeks. 
Finally the director sent for him.

“I have to shoot a big scene tomorrow,” 
said the director, “and I’m depending on 
you. What will the weather be like?”

The Indian shrugged his shoulders. 
“Don’t know,” he said. “Radio is broken.”

Radio BrokenĐài bị hỏng

Diamond cuts diamond.

Trung Dũng (Sưu tầm)


