
 Đối ngoại Vĩnh Phúc   |  Số 59/2016 1

Tin đối ngoại

Dự buổi lễ, về phía Trung ương có 
các đồng chí: Thượng tướng Lương 
Cường - Bí thư Trung ương Đảng, 

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội 
nhân dân Việt Nam; Vũ Đức Đam - Ủy viên T.Ư 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam; các đồng chí là nguyên 
lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo các bộ, 
ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo một 
số tỉnh, thành phố phía Bắc;  đại diện Tổ chức 
UNESCO tại Việt Nam; các Đại sứ quán Nhật 
Bản, Hàn Quốc và các cơ quan thông tấn Báo chí.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có các đồng chí: 
Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là 
lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo bà 
con nhân dân.

Khai mạc buổi lễ, đồng chí Vũ Chí Giang - 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức 
Lễ đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt nhấn 
mạnh đến giá trị lịch sử và văn hóa của di tích 
tháp Bình Sơn và danh thắng Tây Thiên. Tháp 
Bình Sơn là di tích có kiến trúc độc đáo, sáng tạo, 
nơi hội tụ những tinh hoa của văn hóa truyền 
thống Việt Nam cả về vật thể và phi vật thể, cả 
về Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, được các 
chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá là 
công trình kiến trúc nghệ thuật còn nguyên vẹn 
nhất trong số những tháp cổ của nước ta còn tồn 
tại đến ngày nay.

Khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên 
tại xã Đại Đình thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo 
là một quần thể di tích văn hóa, danh lam thắng 
cảnh bao gồm hệ thống đình, đền, chùa, miếu có 
giá trị lịch sử và khảo cổ. Đây là vùng sinh thái 
nổi tiếng với hệ động thực vật phong phú và là 
một trung tâm Phật giáo, nơi khởi đầu của sự 
dung hội giữa Phật giáo có yếu tố nguyên sơ đầy 
chất trí tuệ với tín ngưỡng dân gian cùng những 
giá trị đặc biệt tiêu biểu.

Vĩnh Phúc đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 

Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tây Thiên 
và Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn

Tối 14/3/2016, tại 
Quảng trường Hồ Chí 
Minh, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
đã long trọng tổ chức 
Lễ đón nhận Bằng xếp 
hạng di tích Quốc gia 
đặc biệt đối với Di tích 
lịch sử và danh lam 
thắng cảnh Tây Thiên 
(huyện Tam Đảo) và 
Di tích kiến trúc nghệ 
thuật tháp Bình Sơn 
(huyện Sông Lô).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ngoài cùng bên phải)  trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt
cho đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì (ngoài cùng bên trái)

và lãnh đạo hai huyện Sông Lô, Tam Đảo
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Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam đã trao Bằng công nhận Khu 
di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tây Thiên và 
Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn là hai 
di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh 
Phúc và hai huyện Tam Đảo, Sông Lô.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên khẳng 
định: “Vĩnh Phúc là vùng đất cổ có vị trí địa chính 
trị, địa văn hóa rất quan trọng trong suốt quá 
trình hình thành và phát triển của dân tộc. Từ 
buổi đầu dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh, 
nhân dân Vĩnh Phúc đã tạo nên một kho tàng di 
sản văn hóa đa dạng về loại hình, có giá trị to lớn 
về nhiều mặt, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa 
Việt Nam, nền văn hiến Việt Nam ngàn năm rực 
rỡ, trong đó tiêu biểu nhất là Di tích kiến trúc 
nghệ thuật tháp Bình Sơn và Di tích lịch sử, danh 
lam thắng cảnh Tây Thiên”. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Trì trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp 
đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các 
tỉnh bạn trong suốt quá trình xây dựng và phát 
triển của tỉnh nhà. Đồng chí Chủ tịch UBND 

tỉnh nhấn mạnh: Di tích lịch sử, danh lam thắng 
cảnh Tây Thiên và Di tích kiến trúc nghệ thuật 
Tháp Bình Sơn được xếp hạng di tích quốc gia 
đặc biệt đã khẳng định giá trị văn hóa to lớn của 
hai di tích, đồng thời mang lại những tiềm năng, 
cơ hội cho sự phát triển của văn hóa, du lịch và 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, vinh dự đó cũng 
đặt ra cho Vĩnh Phúc trách nhiệm lớn lao đối với 
công tác bảo tồn, gìn giữ những giá trị di sản văn 
hóa chung của dân tộc; đòi hỏi Đảng bộ và nhân 
dân trong tỉnh phải nỗ lực hơn nữa, phát triển 
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây 
dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh 
giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta như 
mong muốn của Bác Hồ kính yêu khi Người về 
thăm Vĩnh Phúc.

Sau phần lễ trang trọng, buổi lễ đặc biệt gây ấn 
tượng với chương trình nghệ thuật hoành tráng, 
dàn dựng công phu cùng sự tham gia của gần 
1000 học sinh, sinh viên, ca sĩ, nghệ sĩ. Với chủ 
đề “Vĩnh Phúc - Thiên tình ca non nước”, chương 
trình nghệ thuật được chia làm 04 chương, gồm: 
“Tây Thiên - Huyền thoại cõi thiêng”;  “Tháp 
Bình Sơn - Ngọc bá cổ tháp”; “Sắc màu truyền 
thống”; và “Giai điệu mới - Tầm cao mới”. 

Tin, ảnh: Nam Dương

Thắng cảnh Tây Thiên

Tháp Bình Sơn
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Attending the ceremony, 
there were Senior Lieuten-
ant General Luong Cuong 

-  Secretary of the Party Central Com-
mittee, Deputy Director of the General 
Department of Politics of the Vietnam 
People’s Army; Mr. Vu Duc Dam -  Mem-
ber of the Party Central Committee, 
Deputy Prime Minister of the Socialist 
Republic of Vietnam; former leaders of 
Party, Government and other depart-
ments; leaders of several northern 
provinces, representatives of UNESCO, 
Japanese and Korean Embassy as well 
as many press agencies.

From local authority, there were 
Mrs. Hoang Thi Thuy Lan - Member of the Party Central 
Committee, Secretary of Provincial Party Committee, 
Chairwoman of Provincial People’s Council; Mr. Nguyen 
Van Tri, Deputy Secretary of Provincial Party Committee, 
Chairman of Provincial People’s Committee; Vice - Chair-
men of the Provincial People’s Committee; members of 
Provincial Party Standing Committee; former provincial 
leaders; representatives of many departments and agen-
cies as well as a large number of Vinh Phuc people.

Opening the ceremony, Vice - Chairman of the Pro-
vincial People’s Committee - Mr. Vu Chi Giang - Head of 
the Organizing Committee highlighted the historical and 
cultural values of Tay Thien site and Binh Son Tower. Binh 
Son Tower is a unique work of architecture which is con-
sidered as the convergence of both traditional tangible 
and intangible culture essences and of both Buddhist and 
folk beliefs and highly praised as one of the most intact 
ancient towers so far. 

Tay Thien site, in Dai Dinh commune, a part of Tam 
Dao National Park is a cultural and scenic complex of 
many pagodas, temples and shrines with high historical 
and archaeological values. Not only being a famous eco-
logical, rich of flora and fauna, it is also the centre of Bud-
dhism, where marks the beginning of the convergence of 
Buddhist and folk beliefs.

On behalf of the Party and Government, Deputy 
Prime Minister Vu Duc Dam awarded the certificates 
recognizing the Tay Thien site and the Binh Son Tower as 
special national relic sites to leaders of Tam Dao and Song 
Lo District.

Speaking at the ceremony, Mrs. Dang Thi Bich Lien, 
Deputy Minister of Culture, Sports and Tourism said that 
“Vinh Phuc is an ancient land having important geopolit-
ical and geo-cultural meanings to the formation and de-
velopment of our country. From the very first day of our 
country to Ho Chi Minh dynasty, Vinh Phuc people have 
created various types of cultural heritage of enormous 

Vinh Phuc received the special national certificates recognizing 
Tay Thien as a historical and scenic relic site 

and Binh Son Tower as an architectural relic site

On March 14th 2016 evening, Provincial Party Committee, Provincial People’s Council, Provincial People’s Committee 
hosted a ceremony to receive certificates recognizing the Tay Thien site in Tam Dao District and Binh Son Tower in Song 
Lo District as special national relic sites in the floating stage, Ho Chi Minh square.

Secretary of the Vinh Phuc Party Committee Hoang Thi Thuy Lan and Government, 
Party leaders attended Certificate Award Ceremony recognizing Tay Thien 

as a historical and scenic relic site and Binh Son Tower as an architectural relic site

 Đối ngoại Vĩnh Phúc   |  Số 59/2016

Diplomatic news



4

values in many aspects, contributing to the thousands 
year-Vietnam’s cultural identity and Binh Son Tower and 
Tay Thien site are two of the most outstanding among 
them.

On behalf of provincial authority and the people of 
Vinh Phuc, Chairman of Provincial People’s Committee 
extended sincere thanks to leaders of the Party and the 
Government, central departments and other provinces 
for their support in the development progress of the 
province. He emphasized that the recognition of Tay 
Thien site and Binh Son Tower as national special relic 
sites had affirmed the significant cultural values of the 
two relics and brought about new cultural, tourism and 
socio-economic development opportunities for Vinh 
Phuc. However, this honor also meant that Vinh Phuc 
would have huge responsibilities on preserving these na-

tional cultural values and this also urged all people of the 
province to exert themselves to develop the province in 
all aspects and help it soon become one of the wealthiest 
and most prosperous provinces in the North as the wish 
of Ho Uncle when he visited Vinh Phuc.

After the ceremony, there were spectacular and well-
prepared performances of nearly 1000 students, singers 
and actors. With the themes “Vĩnh Phúc - Thiên tình ca 
non nước (Vinh Phuc – Love song of the nation)”, the 
performance included 4 chapters: Chapter 1 “Tây Thiên 
- Huyền thoại cõi thiêng (Tay Thien -  Legendary of a sa-
cred place)”; Chapter 2: “Tháp Bình Sơn - Ngọc bá cổ tháp 
(Binh Son – An ancient tower)”; Chapter 3: “Sắc màu 
truyền thống (The traditional colors)”; Chapter 4: “Giai 
điệu mới - Tầm cao mới (New melody – New reach).

By Nam Duong

Công ty Honda Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập 
và đón Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 10/3/2016, tại Hà Nội, Công ty 
Honda Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 
20 năm thành lập và đón Cờ thi đua 

của Chính phủ.

Dự lễ có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan 
- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ 
GTVT; Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; ông Tetsuo Iwamura - Phó Chủ 
tịch Tập đoàn mô tô Honda; ông Shinji Aoyama - 
Giám đốc điều hành lĩnh vực kinh doanh xe máy 
Tập đoàn mô tô Honda; Khuất Việt HùngPhó 
Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; Nguyễn Phi 
Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam; ông Minoru Kato - Tổng 
Giám đốc Công ty Honda Việt Nam; đại diện 
một số bộ, ngành của Trung ương; lãnh đạo một 
số sở, ban, ngành của tỉnh…

Chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ 
năm 1996, đến nay, Công ty Honda Việt Nam 
(HVN) không ngừng tăng trưởng, đẩy mạnh sản 
xuất nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người 
tiêu dùng. Hiện nay, HVN có 3 nhà máy sản xuất 

xe máy và 1 nhà máy sản xuất ô tô. Về sản xuất 
xe máy, sau 20 năm, HVN đã đưa gần 20 triệu xe 
máy đến với người tiêu dùng Việt Nam. Mẫu xe 
đầu tiên HVN giới thiệu ra thị trường là Super 
Dream, đến nay, HVN đã sản xuất, nhập khẩu để 
phân phối 12 mẫu xe bao gồm xe ga, xe số, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Đối với ô tô, tháng 3/2005, HVN chính thức 
nhận giấy phép của Bộ KH&ĐT cho phép sản 
xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Chỉ sau 1 năm, 
HVN đã xây dựng thành công nhà máy và mạng 
lưới đại lý, tổ chức các chương trình đào tạo bán 
hàng, lái xe an toàn cho nhân viên đại lý. Tính 
đến nay, HVN đã cho ra mắt 3 dòng sản phẩm 
chủ lực được sản xuất trong nước là Civic, CR-V 
và City, cùng mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc là 
Accord và sẽ sớm giới thiệu Odyssey.

HVN duy trì những giá trị cốt lõi đã làm nên 
thương hiệu Honda: Bền bỉ - chất lượng - tin cậy, 
công nghệ tiên tiến - tiết kiệm nhiên liệu.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 
HVN đã đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội 
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 Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Công ty Honda Việt Nam

ở Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực: Hỗ trợ 
cộng đồng; bảo vệ môi trường; đào tạo thế hệ trẻ; 
hướng dẫn lái xe ATGT…

Với những thành tựu đã đạt được trong suốt 
20 năm hoạt động, HVN vinh dự đón nhận Cờ 
thi đua của Chính phủ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao những 
thành tựu Công ty Honda Việt Nam đã đạt được 
trong 20 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, cùng 
với mở rộng thị trường trong nước, trong những 
năm gần đây, HVN đẩy mạnh xuất khẩu và đạt 
những kết quả khả quan, là 1 trong 10 doanh 
nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam, tạo 
việc làm cho hàng chục nghìn lao động làm việc 
tại công ty và các công ty vệ tinh. Không chỉ kinh 
doanh hiệu quả, HVN còn thể hiện trách nhiệm 
cao với cộng đồng, đi đầu trong các hoạt động xã 
hội. Tỉnh Vĩnh Phúc luôn đánh giá cao những 
đóng góp to lớn và quan trọng của Công ty đối 
với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ những 
khó khăn, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất 
để công ty phát triển bền vững, đạt được nhiều 
thành công hơn...

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn mô tô Honda 
và Công ty Honda Việt Nam phát biểu cảm ơn 
sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ Việt 
Nam, của tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hà Nam trong 
suốt quá trình phát triển của công ty. HVN cam 
kết tiếp tục đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng 
cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đóng góp 
nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngành công 
nghiệp xe máy, ô tô Việt Nam và KT-XH của tỉnh 
Vĩnh Phúc.

Nhân dịp này, HVN trao tặng 243 xe máy cho 
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc, 
góp phần giúp các đồng chí cảnh sát thuận tiện 
hơn trong quá trình di chuyển làm nhiệm vụ 
hàng ngày.

Văn Cường (Baovinhphuc.com.vn)
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Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kiểm tra 
tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp 

Thăng Long Vĩnh Phúc

Ngày 8/3/2016, đồng 
chí Hoàng Thị Thúy Lan 
- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã 
đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án 
khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh 
Phúc. Cùng đi kiểm tra với đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn 
Văn Chúc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: 
Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Tài nguyên và Môi trường, 
Ban Quản lý Khu công nghiệp, lãnh 
đạo huyện Bình Xuyên.

Khu công nghiệp Thăng Long 
Vĩnh Phúc do Tập đoàn Sumitomo 
làm chủ đầu tư, có diện tích thu hồi 
231ha thuộc 2 xã Thiện Kế và Tam 
Hợp (huyện Bình Xuyên). Đến nay, 
dự án Khu công nghiệp Thăng Long 
Vĩnh Phúc đã thực hiện giải phóng 
mặt bằng (GPMB) được trên 98,5ha 
tổng đất nông nghiệp; thực hiện 
kiểm kê, kê khai xong phần đất 
công ty Vineco Tam Đảo với diện 
tích 95,6 ha; phần dự án khu tái 
định cư phục vụ Khu công nghiệp 
Thăng Long Vĩnh Phúc được thực 
hiện xong với 100% số hộ nhận tiền 
đền bù GPMB.Hiện nay, huyện Bình 
Xuyên đã trình Hội đồng thẩm định 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 
dự án xây dựng nghĩa trang nhân 
dân xã Thiện Kế có diện tích 3,96 
ha cũng đã GPMB xong, các hộ dân 
đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng 

phục vụ việc di chuyển mồ mả. Hiện 
tại, việc bồi thường GPMB ở Khu 
công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc 
còn gần 13 ha chưa GPMB được do 
chưa xây dựng được phương án 
bồi thường đối với 87 hộ có hồ sơ 
còn thiếu nên chưa xác định được 
nguồn gốc sử dụng đất; việc di 
chuyển mồ mả còn vướng do yếu tố 
tâm linh... Huyện Bình Xuyên đang 
tích cực chỉ đạo thực hiện sớm một 
số tồn tại, đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn nghiên 
cứu, hướng dẫn để công tác chuẩn 
bị đầu tư các khu tái định cư được 
thực hiện nhanh hơn; đầu tư cải tạo 
nâng cấp đường 302, 302b và các 
đường nối các khu công nghiệp; xây 
dựng nhà ở cho công nhân và các 
công trình công cộng phục vụ đời 
sống của công nhân tại khu công 

nghiệp Bá Thiện.
Sau khi kiểm tra thực địa và 

nghe huyện Bình Xuyên báo cáo 
tiến độ triển khai dự án khu công 
nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc; 
nghe nhà đầu tư Sumitomo báo cáo 
công tác chuẩn bị đầu tư và nghe 
các sở ngành chức năng thảo luận, 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị 
Thúy Lan đánh giá cao sự cố gắng, 
nỗ lực của huyện Bình Xuyên, 2 xã 
Thiện Kế, Tam Hợp và nhà đầu tư 
Sumitomo; khẳng định sự lựa chọn 
huyện Bình Xuyên làm trọng điểm 
công nghiệp là đúng. Để đẩy nhanh 
hơn nữa tiến độ thực hiện dự án 
khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh 
Phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu 
cầu UBND tỉnh phân công lãnh đạo 
trực tiếp phụ trách việc kiểm tra, 
đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan xem bản đồ quy hoạch chi tiết phân khu C4
theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc tại xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên)
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Sáng 27/3, tại Quảng trường 
Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh 
Yên, UBND tỉnh đã phát động 

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 
dân năm 2016”. Đây là một trong những 
hoạt động nhằm hưởng ứng ngày chạy 
Olympic và chào mừng 70 năm ngày 
truyền thống ngành Thể dục thể thao 
Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2016). Dự 
buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy 
Lan - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí 
Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; Nguyễn Văn Chúc - Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, 
ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức, 
viên chức, học sinh, sinh viên, nhân dân 
trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Hưởng ứng lễ phát động Ngày chạy 
Olympic - vì sức khỏe toàn dân 2016, 
trong sáng 27/3 đã có hơn 1.500 người 
là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, 
ban, ngành; tổ chức chính trị xã hội, lực 
lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và 
quần chúng nhân dân nhiệt tình tham 

gia sự kiện này. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Chí 
Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, 
viên chức, người lao động, học sinh, sinh 
viên và quần chúng nhân dân hãy tham 
gia luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện 
sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng 
chí đề nghị, các ban, ngành, đoàn thể từ 
tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh hơn nữa công 
tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về 
vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập 
thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng 
cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc 
sống của nhân dân, xây dựng lối sống và 
môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần 
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Sáng cùng ngày, tại các huyện, 
thành, thị trên địa bàn tỉnh cũng đồng 
loạt phát động “Ngày chạy Olympic vì sức 
khỏe toàn dân năm 2016” với sự tham gia 
hưởng ứng của đông đảo cán bộ, các tầng 
lớp nhân dân.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham gia chạy 

hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016

Ngày chạy Olympic
vì sức khỏe toàn dân năm 2016quá trình triển khai dự án; Ban 

Quản lý khu công nghiệp phối 
hợp với Tập đoàn Sumitomo 
chủ động công tác chuẩn bị đầu 
tư; yêu cầu các sở, ngành chức 
năng nghiên cứu, tìm hiểu kinh 
nghiệm để tham mưu cho tỉnh 
về thực hiện thủ tục đầu tư; chủ 
động tháo gỡ khó khăn về thủ 
tục và thực hiện phê duyệt các 
nội dung liên quan đến thiết kế 
kỹ thuật, tham mưu cho tỉnh 
về công tác quy hoạch, điều 
chỉnh quy hoạch các khu công 
nghiệp nhằm đảm bảo tính ổn 
định; nghiên cứu phương án 
về kinh phí phục vụ công tác 
GPMB và xây dựng hạ tầng; rà 
soát các tuyến đường để đầu 
tư một cách hợp lý; tham mưu 
cho tỉnh chỉ đạo thực hiện thủ 
tục chuyển quyền sử dụng đất; 
đề nghị Tập đoàn Sumitomo 
báo cáo với lãnh đạo tập đoàn 
về quyết tâm chính trị của tỉnh 
Vĩnh Phúc và hiện đã triển khai 
thực hiện dự án vượt kế hoạch 
để từ đó tập đoàn có điều chỉnh 
kế hoạch nhằm đẩy nhanh công 
tác chuẩn bị đầu tư. Đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện 
Bình Xuyên đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động nhân 
dân nhận thức rõ về chủ trương 
phát triển công nghiệp của tỉnh 
nói chung, trong đó có dự án 
khu công nghiệp Thăng Long 
Vĩnh Phúc.

Nguyễn Trọng 
(Theo: baovinhphuc.com.vn)

 Đối ngoại Vĩnh Phúc   |  Số 59/2016

Tin đối ngoại



8

Chiều 23/3/2016, 
đồng chí Nguyễn 
Văn Trì - Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh tiếp và làm việc với 
ông Bruce Riggs - Phó Chủ 
tịch Tập đoàn Compal (Đài 
Loan) về vấn đề triển khai 
xây dựng dự án sản xuất điện 
thoại thông minh trên địa 
bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh 
đạo một số sở, ban, ngành 
trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2007, Tập đoàn 
Compal đã được tỉnh Vĩnh 
Phúc cấp giấy chứng nhận 
đầu tư cho 02 dự án là Dự 
án đầu tư kinh doanh hạ 
tầng Khu công nghiệp Bá 
Thiện và Dự án sản xuất máy 
tính xách tay tại Khu công 
nghiệp Bá Thiện. Tuy nhiên, 
hai dự án trên của Tập đoàn 
Compal đã triển khai không 
đúng tiến độ cam kết do thị 
trường máy tính bị thu hẹp 
trong những năm gần đây. 
Đầu năm 2015, khi sản xuất 
kinh doanh điện thoại di 
động thông minh đang được 
coi là thị trường tiềm năng, 
Compal quyết định quay 
lại Vĩnh Phúc và đầu tư vào 
Dự án sản xuất điện thoại di 
động thông minh.

Thay mặt Tập đoàn 
Compal, ông Bruce Riggs bày 
tỏ cảm ơn sự quan tâm và giúp 
đỡ của lãnh đạo tỉnh cũng 
như các cơ quan chuyên môn 

dành cho Tập đoàn trong thời 
gian qua. Đồng thời cho biết, 
hiện Tập đoàn Compal đang 
đi đầu trong lĩnh vực sản xuất 
linh kiện điện tử, máy tính, 
đồng hồ thông minh và máy 
tính bảng, với công nghệ hiện 
đại, phần lớn là tự động. Việc 
quay trở lại đầu tư tại Vĩnh 
Phúc lần này, Compal cam 
kết sẽ triển khai xây dựng 
nhà máy đúng tiến độ; đầu 
tư các trang thiết bị hiện đại 
nhất để sản xuất điện thoại 
thông minh, máy tính bảng 
khác hẳn với các công nghệ 
đã từng đầu tư trước đó ở 
Việt Nam và sẽ tạo việc làm 
mới cho hàng trăm lao động 
có tay nghề kỹ thuật cao. Dự 
kiến trong tháng 4, Compal 
sẽ tiến hành lắp đặt các trang 
thiết bị máy móc hiện đại 

để đi vào sản xuất và sẽ xuất 
xưởng lô hàng đầu tiên vào 
khoảng tháng 9/2016.

Kết thúc buổi làm việc, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Trì hoan nghênh Tập 
đoàn Compal tiếp tục đầu 
tư tại Vĩnh Phúc và khẳng 
định việc Compal đầu tư 
sản xuất các thiết bị điện tử 
thông minh rất phù hợp với 
định hướng trong phát triển 
công nghiệp công nghệ cao 
của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo 
các cơ quan liên quan của 
tỉnh hỗ trợ tích cực, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để Tập 
đoàn điện tử Compal sớm 
triển khai, đưa dự án sản xuất 
điện thoại thông minh nhanh 
chóng đi vào hoạt động.

Tin, ảnh: Nam Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tiếp và làm việc với 
lãnh đạo Tập đoàn Compal (Đài Loan)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì (bên phải) tiếp và làm việc với
ông Bruce Riggs - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Compal
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Chiều 6/3/2016, tại 
xã Vĩnh Thịnh, 
huyện Vĩnh Tường, 

Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ 
khánh thành khu du lịch 
nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Thịnh 
Resort giai đoạn I và khởi 
công giai đoạn II. 

Dự lễ, về phía Trung ương 
có các đồng chí: Vương Đình 
Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương; Ngô Văn Dụ - nguyên 
Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 
Bí thư Trung ương Đảng, 
nguyên Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương; Tô 
Huy Rứa - nguyên Ủy viên 
Bộ Chính trị, nguyên Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương; 
Nguyễn Hòa Bình - Bí thư 
Trung ương Đảng, Viện 
trưởng Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao; Uông Chu Lưu 
- Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ tịch Quốc hội nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam; 
các đồng chí: Ủy viên T.Ư 
Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, Quốc hội nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam; 
lãnh đạo các bộ, ban, ngành 
Trung ương. 

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có 
các đồng chí: Hoàng Thị Thúy 
Lan - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn 

Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các 
đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh qua 
các thời kỳ; lãnh đạo các sở, 
ngành, các huyện, thành, thị.

Khu nghỉ dưỡng FLC Vĩnh 
Thịnh Resort có hệ thống 
phòng hội thảo với nhiều loại 
phòng có diện tích và thiết kế 
đa dạng, với không gian sang 
trọng, hệ thống âm thanh, 
ánh sáng và sân khấu tiện 
nghi, hướng đến các chương 
trình hội thảo, hội nghị hay 
ngoại khóa, đặc biệt là loại 
hình du lịch nghỉ dưỡng kết 
hợp hội thảo. Bên cạnh đó, 
FLC Vĩnh Thịnh Resort có 

gần 100 phòng khách sạn, 
bungalow (dạng nhà ở riêng 
biệt) hạng sang, các nhà hàng, 
sân tập golf, sân tennis. Mỗi 
tầng tại khách sạn đều có khu 
giải trí riêng. Ngoài ra, còn có 
nhà vui chơi cho trẻ em, bể 
bơi, quầy bar ngoài trời, vườn 
tượng và bến thuyền… Việc 
khánh thành và đưa vào khai 
thác khu du lịch nghỉ dưỡng 
FLC Vĩnh Thịnh Resort giai 
đoạn I tạo nên một điểm du 
lịch mới hấp dẫn, thu hút 
khách du lịch đến với Vĩnh 
Phúc, góp phần tích cực vào 
sự phát triển du lịch của tỉnh...

Giai đoạn II dự án khu du 
lịch nghỉ dưỡng FLC Vĩnh 
Thịnh Resort có quy mô lên 
tới 250 ha, tổng mức đầu tư 

Khánh thành giai đoạn 1 và khởi công 
giai đoạn 2 quần thể phức hợp thể thao 

giải trí FLC Vĩnh Thịnh Resort

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trao Giấy Chứng nhận đầu tư giai đoạn II FLC Vĩnh Thịnh Resort

cho đại diện Tập đoàn FLC
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dự kiến 4.600 tỷ đồng. Địa 
điểm xây dựng dự án giai 
đoạn II có vị trí một mặt giáp 
sông Hồng, một mặt giáp cầu 
Vĩnh Thịnh, bao gồm sân 
golf, biệt thự nghỉ dưỡng, 
khách sạn 5 sao và các khu 
vui chơi giải trí cao cấp. FLC 
Vĩnh Thịnh Resort giai đoạn 
II sẽ bổ sung vào hệ thống các 
quần thể du lịch nghỉ dưỡng 
quy mô lớn trải khắp các tỉnh 
thành trên cả nước của Tập 
đoàn sau FLC Sầm Sơn, FLC 
Quy Nhơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng 

Thị Thúy Lan đánh giá cao 
những thành công của Tập 
đoàn FLC trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thời 
gian qua. Về dự án FLC tại 
Vĩnh Phúc, đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy khẳng định, với sự 
chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo 
tỉnh và sự hỗ trợ vào cuộc của 
các cơ quan, ban ngành tỉnh 
Vĩnh Phúc, các thủ tục pháp 
lý đã được nhanh chóng hoàn 
tất để đủ điều kiện tiến hành 
khởi công dự án quần thể 
du lịch nghỉ dưỡng sinh thái 
được coi là lớn bậc nhất miền 
Bắc hiện nay đúng theo tiến 
độ đề ra. Nhân dịp này, thay 

mặt Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Vĩnh Phúc, đồng 
chí Hoàng Thị Thúy Lan chúc 
Tập đoàn FLC sẽ triển khai 
có hiệu quả các dự án của 
mình, đồng thời cam kết sẽ 
đồng hành và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để FLC 
xây dựng thành công dự án 
FLC Vĩnh Thịnh Resort trong 
thời gian sớm nhất, qua đó 
góp phần thúc đẩy quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
tạo bước đột phá trong phát 
triển KT-XH của Vĩnh Phúc.

Quang Nam

Theo: baovinhphuc.com.vn

Chiều ngày 23/3/2016, Bộ Ngoại 
giao phối hợp với UBND thành 
phố Hà Nội và Đại sứ quán Hoa 

Kỳ tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Gặp 
gỡ Hoa Kỳ” tại Hà Nội. Tới dự và chủ 
trì buổi Tọa đàm có các đồng chí  Ủy 
viên T.Ư Đảng:  Lê Hoài Trung, Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Đức 
Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà 
Nội cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 
Ted Osius. Tham dự Tọa đàm còn có đại 
diện một số bộ, ngành Trung ương; 
chính quyền, doanh nghiệp từ 40 địa 
phương của Việt Nam và các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Về 
phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Lê 
Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Kim Dung 
- Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng tham dự.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng 

Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn 
mạnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang 
ở thời điểm phát triển mạnh mẽ và 
tích cực, trao đổi thương mại giữa hai 
nước tăng hơn 24% trong năm 2015, 
đạt hơn 45 tỷ USD. Việc Việt Nam và 
Hoa Kỳ cùng tham gia vào Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ tạo 
ra nhiều cơ hội trong việc tiếp cận thị 
trường, thu hút nguồn vốn đầu tư lẫn 
nhau. Việt Nam quyết tâm nâng cao 
hơn nữa sức cạnh tranh của nền kinh 
tế thông qua hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường, chất lượng nguồn nhân 
lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng 
bộ; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, phù hợp với các cam 
kết quốc tế và tạo thuận lợi hơn nữa 
cho đôi bên cùng hợp tác. Thứ trưởng 
Lê Hoài Trung mong muốn các đối tác 
Hoa Kỳ có mặt tại buổi Tọa đàm sẽ tiếp 

tục tác động để Chính quyền và Quốc 
hội Hoa Kỳ tạo thuận lợi hơn nữa cho 
quan hệ kinh tế song phương, giảm 
các rào cản thuế và phi thuế quan đối 
với sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các 
địa phương Việt Nam tham gia sâu 
vào các chuỗi sản xuất toàn cầu mà 
Hoa Kỳ có lợi thế. Bộ Ngoại giao mong 
muốn cuộc Tọa đàm sẽ giúp hai bên 
kết nối để hợp tác cùng có lợi, đem lại 
kết quả thiết thực.

Cũng tại buổi Toạ đàm, Đại sứ Hoa 
Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho rằng việc 
ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương sẽ mang đến cơ hội lớn 
cho quan hệ kinh tế giữa hai bên và 
kỳ vọng vào sự chuyển mình tích cực 
của các địa phương Việt Nam trong 
hợp tác sâu rộng hơn nữa với doanh 

Triển vọng hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi Tọa đàm 

nghiệp Hoa Kỳ để tiến đến mục tiêu đưa Hoa Kỳ đứng đầu 
trong số các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lê Duy Thành đã giới thiệu khái quát những điểm nổi 
bật về thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các 
cơ quan, tổ chức doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đồng chí cũng nhấn 
mạnh đến quan hệ hợp tác giữa Vĩnh Phúc và Hoa Kỳ trên các 
lĩnh vực: đầu tư, văn hóa - giáo dục, viện trợ phi chính phủ… 
trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đại 
sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Vĩnh Phúc trong 
thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với Bang Oregon, triển 
khai chương trình hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh và trường 
Đại học Portland; hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thu hút đầu 
tư thông qua các hoạt động cung cấp thông tin về môi trường 
đầu tư của tỉnh, chính sách hỗ trợ, các tài liệu xúc tiến đầu tư 
tới các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, hỗ trợ kết nối để tổ 
chức hội thảo, mời gọi các doanh nghiệp đến tham dự, giới 
thiệu các nhà đầu tư có nhu cầu đến Vĩnh Phúc mở rộng kinh 
doanh sản xuất vào một số lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh; 
hỗ trợ đào tạo cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc qua các chương trình học 
bổng ngắn hạn và dài hạn của Đại sứ quán; tăng cường giao 
lưu văn hóa thông qua tổ chức các chương trình giới thiệu về 
văn hóa Hoa Kỳ tại tỉnh…

T/h:  Nam Dương

Đồng chí Đỗ Thị Kim Dung - Giám đốc Sở Ngoại vụ
tiếp xúc với doanh nghiệp Hoa Kỳ
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Trong 2 ngày 18-
19/3/2016, tại Nhà 
hát tỉnh, Đại sứ 

quán Ấn Độ tại Việt Nam 
phối hợp với Sở Ngoại vụ, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tổ chức Tuần phim Ấn 
Độ. Tham dự lễ khai mạc, 
có đồng chí Lê Duy Thành 
- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; ông 
Amardeep Barnwal - Tùy 
viên Văn hóa - Giáo dục, Đại 
sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam; 
đại diện một số sở, ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh; đại 
diện các doanh nghiệp, cán 
bộ, nhân dân, học sinh, sinh 
viên và công nhân trên địa 
bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc tuần 
phim, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lê Duy Thành khẳng 
định truyền thống quan hệ 
hợp tác hữu nghị giữa hai 
nước Việt Nam và Ấn Độ; 
đồng thời đánh giá cao quan 
hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh 
Phúc và Đại sứ quán Ấn Độ 
trong thời gian qua. Đồng 
chí nhấn mạnh: Việc tổ chức 
tuần phim là sự kiện văn hóa 
mang nhiều ý nghĩa, không 
chỉ là cơ hội để khán giả Vĩnh 
Phúc hiểu biết hơn về lịch sử, 
văn hóa, đất nước, con người 
Ấn Độ mà còn góp phần 

củng cố mối quan hệ hữu 
nghị truyền thống và hợp tác 
nhiều mặt giữa hai quốc gia, 
hai dân tộc Việt Nam -  Ấn 
Độ nói chung và quan hệ 
hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc 
và Ấn Độ nói riêng. 

Thay mặt cho Đại sứ quán 
Ấn Độ tại Việt Nam, ông 
Amardeep Barnwal - Tùy 
viên Văn hóa - Giáo dục cảm 
ơn sự quan tâm, phối hợp 
của tỉnh Vĩnh Phúc trong 
việc tổ chức tuần chiếu phim 
Ấn Độ. Qua tuần phim, khán 
giả yêu điện ảnh trong tỉnh 
có dịp đến với những tác 
phẩm đặc sắc của điện ảnh 
Ấn Độ, tăng cường sự hiểu 

biết, tình đoàn kết hữu nghị 
giữa nhân dân hai nước.  

Trong thời gian công 
chiếu tại tỉnh Vĩnh Phúc, 
tuần phim Ấn Độ đã giới 
thiệu 4 bộ phim đặc sắc 
như: Ba chàng ngốc; Cậu bé 
đặc biệt; Tỉnh dậy nào Sid 
và bộ phim Nghị lực. Với 
những giá trị nhân văn và 
giáo dục sâu sắc, các bộ phim 
đã nhận được sự quan tâm 
và chào đón nồng nhiệt của 
khán giả Vĩnh Phúc. Phim sẽ 
tiếp tục được công chiếu tại 
các huyện, thành, thị trên địa 
bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

 tổ chức tại Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh
lưu niệm cùng Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và lãnh đạo

một số sở, ngành trong đêm khai mạc Tuần phim Ấn Độ tại Vĩnh Phúc

Tuần phim Ấn Độ
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Ngày 11/3/2016, 
Cục Ngoại vụ 
(Bộ Ngoại giao) 

phối hợp với Sở Ngoại vụ 
tỉnh Cà Mau tổ chức Hội 
nghị tăng cường công tác 
ngoại vụ trong tình hình mới 
tại tỉnh Cà Mau. Tham dự  và 
chủ trì Hội nghị có các đồng 
chí: Trần Hồng Quân - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Cà 
Mau; Ngô Hướng Nam - Vụ 
trưởng Vụ Thi đua - Khen 
thưởng và Truyền thống 
ngoại giao; Nguyễn Hoàng 
Long -   Quyền Cục trưởng 
Cục Ngoại vụ cùng lãnh đạo 
63 cơ quan ngoại vụ cả nước.

Phát biểu khai mạc 
Hội nghị,  Quyền  Cục 
trưởng  Nguyễn Hoàng Long 
nhấn mạnh, trong thời gian 
qua, đội ngũ cán bộ ngoại 
vụ của các địa phương đã có 
những bước trưởng thành, 
đóng góp tích cực trong việc 
tăng cường hợp tác kinh tế, 
thương mại, đầu tư, viện trợ 
phát triển; tăng cường giao 
lưu nhân dân và trao đổi văn 
hóa của địa phương với bạn 
bè quốc tế. Tuy nhiên, để đáp 
ứng những yêu cầu cấp thiết 
của hội nhập quốc tế, Bộ 
Ngoại giao nói chung và Cục 
Ngoại vụ nói riêng nhận thấy 
cần  nâng cao hơn nữa tính 
chủ động, sáng tạo của các 
cơ quan Ngoại vụ địa phương 
trong công tác tham mưu, 
cũng như trong triển khai 

đường lối, chính 
sách đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước 
ở địa phương. 
Đồng chí cũng 
khẳng định, cần 
phải thẳng thắn 
chỉ ra những hạn 
chế trong công tác 
ngoại vụ của mỗi 
địa phương; phân 
tích những vướng 
mắc, khó khăn 
mà các cơ quan 
Ngoại vụ đang gặp 
phải và đề xuất các 
giải pháp tháo gỡ.

Hội nghị có 4 
phiên, gồm Đánh 
giá tình hình, kết 
quả triển khai thực 
hiện Đề án đào tạo, 
bồi dưỡng nghiệp 
vụ đối ngoại giai đoạn 2011-
2015 và triển khai Đề án giai 
đoạn 2016-2020; Đánh giá 
tình hình thực hiện Nghị 
định 12/2012/NĐ-CP về 
đăng ký và quản lý các tổ 
chức PCPNN; Đánh giá về 
việc thực hiện Quy chế tổ 
chức Cụm thi đua và bình xét 
Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao; 
Thảo luận về chuẩn bị nội 
dung Hội nghị công tác ngoại 
vụ lần thứ 18 và kiến nghị 
khen thưởng tại Hội nghị.

Trong 4 phiên làm việc, 
Hội nghị đã nghe nhiều ý 
kiến trao đổi từ đại diện các 
cơ quan Ngoại vụ các tỉnh. 

Đánh giá cao các ý kiến đóng 
góp về nâng cao công tác 
ngoại vụ trong thời gian tới, 
Quyền  Cục trưởng  Nguyễn 
Hoàng Long khẳng định ý 
kiến của các cơ quan Ngoại 
vụ là những đóng góp rất 
quý báu giúp Cục Ngoại vụ 
có những điều chỉnh để làm 
tốt hơn nữa công tác ngoại 
vụ trong thời gian tới. Đồng 
thời những ý kiến đóng góp 
sẽ góp phần làm cho Hội 
nghị công tác ngoại vụ lần 
thứ 18 dự kiến sẽ diễn ra 
trong tháng 8/2016 tại Thủ 
đô Hà Nội thành công và đạt 
hiệu quả cao. 

Tin, ảnh: Đức Thành

Tăng cường công tác ngoại vụ trong tình hình mới

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Quyền Cục trưởng
Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao (thứ 2 từ phải sang)

chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của
Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tại Hội nghị

Hội nghị
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Sáng ngày 01/3/2016, 
tại Sở Ngoại vụ, tổ 
chức phi chính phủ 

GRET đã có buổi làm việc 
với lãnh đạo Sở Ngoại vụ, 
sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên 
minh Hợp tác xã, Chi cục 
bảo vệ môi trường và Trung 
tâm tư vấn phát triển nông 
thôn Sông Hồng về Dự án xử 
lý rác thải khu vực nông thôn 
trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, trưởng 
đại diện của tổ chức GRET 
- Ông Nguyễn Hữu Ninh đã 
thông tin cơ bản về dự án. 
Dự án xử lý rác thải khu vực 
nông thôn dự kiến được triển 
khai trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian 3 năm với tổng 
kinh phí trên 1 triệu euro. Về 
quy mô, dự án dự kiến triển 
khai tại 30/50 Hợp tác xã với 
sản lượng 500 - 1000 tấn rác 
tái chế/năm. Ông Nguyễn 
Hữu Ninh chia sẻ, với dự án 
này, tổ chức rất mong các cơ 
quan chức năng có liên quan 
sẽ phối hợp, hướng dẫn về 
thủ tục hành chính để dự án 
sớm được triển khai. Đồng 
thời, tiến hành thảo luận 
thành lập Ban quản lý dự án 
gồm ban chỉ đạo và ban điều 
hành dự án. Ông cho biết 
thêm, dự kiến trong khoảng 
đầu tháng 5, ngài Chủ tịch 
của tổ chức GRET sẽ sang 
Việt Nam, vì vậy Tổ chức 

mong muốn nhân dịp này 
sẽ phối hợp cùng với tỉnh tổ 
chức buổi Hội thảo với sự có 
mặt của Chủ tịch GRET, Đại 
diện nhà tài trợ dự án, Đại sứ 
Cộng hòa Pháp tại Việt Nam 
để khởi động, ra mắt và ký 
kết với tỉnh về dự án này.

Tại buổi làm việc, đại diện 
các đơn vị tham gia đã có 
những ý kiến thảo luận, góp 
ý về quy trình thủ tục hành 
chính và một số hạng mục 
xây dựng nội dung đề án 
trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kết luận buổi làm việc, 
đồng chí Khuất Văn Khanh 
- Phó Giám đốc Sở Ngoại 
vụ cảm ơn tổ chức GRET đã 
ưu tiên cho tỉnh triển khai 
dự án này. Đồng chí đề nghị 
tổ chức GRET phối hợp với 

Sở Ngoại vụ và các cơ quan 
liên quan sớm có văn bản 
đề nghị UBND tỉnh đồng ý 
tiếp nhận, triển khai dự án 
trong đó nêu rõ đối tượng thụ 
hưởng, hỗ trợ dự án, đề xuất 
thành lập ban điều hành dự 
án và làm rõ nội dung dự án 
trình UBND tỉnh phê duyệt. 
Đồng thời, việc triển khai dự 
án phải đảm bảo tính pháp lý, 
hiệu quả về mặt kinh tế - xã 
hội và phù hợp với tình hình 
địa phương. Nhân dịp này, 
đồng chí bày tỏ mong muốn, 
thông qua tổ chức GRET, sẽ 
tạo điều kiện để Vĩnh Phúc 
có thêm thông tin, kết nối với 
vùng Pari - Pháp nhằm phát 
triển quan hệ hợp tác giữa hai 
bên trong nhiều lĩnh vực.

Tin, ảnh: Lê Hiền

Tổ chức phi chính phủ GRET làm việc với 
Sở Ngoại vụ và một số sở, ngành về

dự án xử lý rác thải khu vực nông thôn

Ông Nguyễn Hữu Ninh - Trưởng đại diện tổ chức GRET
thông tin về dự án tại buổi làm việc
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Từ ngày 01 - 02/ 3/2016 tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc 
họp hẹp giữa hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc 
biên giới Việt Nam - Lào. Hai bên ghi nhận và đánh giá 
cao những cố gắng của các lực lượng chức năng hai 
nước đã thực hiện thắng lợi Dự án tăng dày và tôn tạo 
hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào với 905 vị trí 
mốc giới và cọc dấu tương ứng với 1002 cột mốc và cọc 
dấu. Hai bên nhất trí kiến nghị Chính phủ hai nước sớm 
tổ chức Lễ Tổng kết hoàn thành Dự án và ký 02 văn kiện: 
“Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt 
Nam - Lào” và “Hiệp định Quy chế quản lý biên giới và 
cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào”.

Ngày 9/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu 
nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng 
hòa Thống nhất Tanzania. Qua chuyến thăm này, Việt 
Nam muốn khẳng định chủ trương nhất quán coi trọng 
quan hệ bạn bè truyền thống và tăng cường hơn nữa 
quan hệ nhiều mặt với các nước châu Phi nói chung, 
trong đó có Tanzania. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
cùng Tổng thống Jonh Magufuli nhất trí đẩy mạnh hợp 
tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các 
lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, du lịch.

Ngày 13/3/2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã bắt đầu 
chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Hồi giáo 
Iran. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo 
hai nước tập trung thảo luận phương hướng thúc đẩy 
quan hệ kinh tế - thương mại song phương, đặc biệt 
là trên các lĩnh vực quan trọng như tài chính, ngân 
hàng và dầu khí, cũng như các vấn đề khu vực và quốc 
tế cùng quan tâm...

Việt Nam điều hành Phiên thảo luận về tác động 
của biến đổi khí hậu đến quyền con người được hưởng 
sức khỏe tốt nhất tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 31 
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 03/3/2016. 
Với tư cách là thành viên Nhóm nòng cốt thúc đẩy thảo 
luận về quan hệ giữa biến đổi khí hậu và nhân quyền, 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Trung Thành - 
Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên 
hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã điều 
hành phiên thảo luận này.

Tham dự Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng 
ASEAN lần thứ 13 được tổ chức từ ngày 13-15/3/2016 
tại Vientiane -  Lào, đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định 
vai trò và vị thế của Việt Nam đối với khu vực và thế 
giới thông qua hoạt động tại các diễn đàn đa phương 
về quân sự - quốc phòng nhằm góp phần khẳng định 
chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và 
chủ trương tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Đảng 
và Nhà nước trong hội nhập quốc tế. Thể hiện quan 
tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa quân đội ta với 
quân đội các nước ASEAN, thúc đẩy nỗ lực chung nhằm 
duy trì hòa bình, ổn định và phát triển hướng tới hiện 
thực hóa các mục tiêu của cộng đồng Chính trị-An ninh 
ASEAN, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với nước chủ nhà 
Lào trong vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Ngày 07/3/2016, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh 
Sơn và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Hugo Swire đã 
đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 
năm tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. Đối thoại tập trung 
trao đổi các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại của 
Việt Nam và Anh; đánh giá thực trạng hợp tác song phương 
và đề xuất những phương thức làm sâu sắc hơn quan hệ 
Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực ưu tiên như chính trị 
- ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, an 
ninh - quốc phòng.
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T/h: Danh Tiến
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Ngày 8/3, một lễ tưởng niệm 2 năm ngày máy bay 
MH370 mất tích đã diễn ra. Malaysia đã công bố báo 
cáo điều tra sơ bộ thứ hai về vụ máy bay MH370. Đáng 
chú ý, báo cáo khẳng định vẫn chưa tìm ra xác máy bay 
ngoài một mảnh vỡ được tìm thấy ở đảo Reunion của 
Pháp và được xác nhận là từ MH370. Dự kiến báo cáo 
điều tra cuối cùng sẽ được công bố vào vào tháng 6 
năm nay, khi cuộc tìm kiếm kết thúc.

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 19/3, theo giờ 
Moscow, một chiếc máy bay Boeing 737 khởi hành từ 
Dubai đã bất ngờ bị rơi tại miền Nam nước Nga. Tất cả 
hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng (62 người). 
Máy bay của hãng hàng không giá rẻ FlyDubai bị rơi 
khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay thành phố 
Rostov. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do lỗi của phi 
công và điều kiện thời tiết xấu.

Bất chấp sự lo ngại của quốc tế, ngày 18/3, Triều 
Tiên tiếp tục phóng một quả tên lửa đạn đạo vào vùng 
biển phía Đông của nước này. Quả tên lửa đã bay xa 
khoảng 800 km trước khi rơi xuống biển. Ngay sau đó, 
Hàn Quốc, Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại và lên án mạnh 
mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời yêu cầu Bình 
Nhưỡng kiềm chế sau động thái trên.

Ngày 15/3, đất nước của các ngôi chùa dát vàng 
nổi tiếng lại thu hút sự chú ý của truyền thông quốc 
tế khi Quốc hội Myanmar tiến hành bầu Tổng thống. 
Kết quả, ông Htin Kyaw, cố vấn thân cận của nhà lãnh 
đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung 
San Suu Kyi, đã trở thành Tổng thống dân sự đầu tiên 
của quốc gia Đông Nam Á này. Theo quy định của hiến 
pháp Myanmar, ứng cử viên nào giành được nhiều 
phiếu nhất sẽ trở thành Tổng thống. Hai ứng cử viên có 
số phiếu cao thứ 2 và thứ 3 sẽ trở thành Phó Tổng thống 
thứ nhất và Phó Tổng thống thứ hai. Tân Tổng thống 
Myanmar sẽ nhậm chức vào ngày 1/4 tới.

Hai tiếng nổ vang lên tại sân bay Zaventem ở 
Brussels, Bỉ ngày 22/3. Sau đó, một vụ nổ làm rung 
chuyển ga tàu điện ngầm gần trụ sở Liên minh châu 
Âu, khiến tổng cộng 34 người chết và hơn 230 người bị 
thương.Bỉ đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ 
các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 
này. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đứng ra 
nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố. Sau các vụ 
tấn công đến nay, hơn 200 chuyến bay đến Brussels đã 
phải chuyển hướng hoặc hủy bỏ. Hiện vụ việc vẫn đang 
được điều tra làm rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh rút các lực 
lượng quân đội chính của Nga khỏi Syria từ ngày 15/3 
trở thành thông tin ‘hot’ của truyền thông quốc tế. Đã 
có nhiều bài phân tích, bình luận về quyết định bất ngờ 
này. Tuy tuyên bố sứ mệnh quân sự của nước này ở Syria 
đã thành công song Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh 
sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Syria và có thể nối lại các 
hoạt động quân sự một lần nữa chỉ trong vòng “vài giờ” 
nếu cần thiết. Nga sẽ để lại hệ thống tên lửa phòng 
không S-400 ở Syria và giúp quân đội nước này tăng 
cường hệ thống phòng không và tiếp tục giám sát lệnh 
ngừng bắn ở quốc gia này.
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T/h: Trung Dũng
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CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
LẦN THỨ XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mục tiêu tổng quát:

Tăng cường xây dựng 
Đảng trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh. 
Phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc và dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn 
diện, đồng bộ công cuộc 
đổi mới; phát triển kinh tế 
nhanh, bền vững, phấn đấu 
sớm đưa nước ta cơ bản trở 
thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. Nâng 
cao đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân. Kiên 

quyết, kiên trì đấu tranh bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân 
và chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Giữ gìn hòa bình, ổn định, 
chủ động và tích cực hội 
nhập quốc tế để phát triển 
đất nước; nâng cao vị thế và 
uy tín của Việt Nam trong 
khu vực và trên thế giới.

Các chỉ tiêu quan trọng:

-Về kinh tế: Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân 5 
năm đạt 6,5 - 7%/năm. Đến 
năm 2020, GDP bình quân 

đầu người khoảng 3.200 - 
3.500 USD; tỉ trọng công 
nghiệp và dịch vụ trong 
GDP khoảng 85%; tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội bình quân 
5 năm bằng khoảng 32 - 34% 
GDP; bội chi ngân sách nhà 
nước còn khoảng 4% GDP. 
Năng suất các nhân tố tổng 
hợp (TFP) đóng góp vào 
tăng trưởng khoảng 30 - 
35%; năng suất lao động xã 
hội bình quân tăng khoảng 
5%/năm; tiêu hao năng 
lượng tính trên GDP bình 
quân giảm 1 - 1,5%/năm. Tỉ 
lệ đô thị hóa đến năm 2020 
đạt 38 - 40%.

Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và 
nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020
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-Về xã hội: Đến năm 2020, 
tỉ lệ lao động nông nghiệp 
trong tổng lao động xã hội 
khoảng 40%; tỉ lệ lao động 
qua đào tạo khoảng 65 - 70%, 
trong đó có bằng cấp, chứng 
chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp 
ở khu vực thành thị dưới 
4%; có 9 - 10 bác sĩ và trên 
26,5 giường bệnh trên 1 vạn 
dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm 
y tế đạt trên 80% dân số; tỉ 
lệ hộ nghèo giảm bình quân 
khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

-Về môi trường: Đến năm 
2020, 95% dân cư thành thị, 
90% dân cư nông thôn được 
sử dụng nước sạch, hợp vệ 
sinh và 85% chất thải nguy 
hại, 95 - 100% chất thải y tế 
được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng 
đạt 42%.

Các nhiệm vụ trọng tâm: 

Trong nhiệm kỳ Đại hội 
XII, trên cơ sở quán triệt 
và lãnh đạo, chỉ đạo toàn 
diện việc thực hiện các quan 
điểm, nhiệm vụ trên tất cả 
các lĩnh vực đã nêu trong 
Báo cáo chính trị và Báo 
cáo kinh tế - xã hội, cần 
đẩy mạnh toàn diện, đồng 
bộ công cuộc đổi mới, phát 
huy mọi nguồn lực và động 
lực để phát triển đất nước 
nhanh, bền vững; đặc biệt 
chú trọng tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện có kết quả 
các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ. Tập trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ, nhất là đội 
ngũ cán bộ cấp chiến lược, 
đủ năng lực, phẩm chất và uy 
tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ 
máy của toàn hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu 
tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu.

(3) Tập trung thực hiện 
các giải pháp nâng cao chất 
lượng tăng trưởng, năng suất 
lao động và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế. Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả ba đột 
phá chiến lược (hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; 
đổi mới căn bản và toàn diện 
giáo dục, đào tạo; phát triển 
nguồn nhân lực, nhất là 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao; xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng đồng bộ; cơ cấu 
lại tổng thể và đồng bộ nền 
kinh tế gắn với đổi mới mô 
hình tăng trưởng; đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, chú trọng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn gắn 
với xây dựng nông thôn mới. 
Chú trọng giải quyết tốt vấn 
đề cơ cấu lại doanh nghiệp 
nhà nước, cơ cấu lại ngân 
sách nhà nước, xử lý nợ xấu 

và bảo đảm an toàn nợ công.

(4) Kiên quyết, kiên trì 
đấu tranh bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc; giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định để 
phát triển đất nước; bảo đảm 
an ninh quốc gia, giữ gìn trật 
tự, an toàn xã hội. Mở rộng 
và đưa vào chiều sâu các 
quan hệ đối ngoại; tận dụng 
thời cơ, vượt qua thách thức, 
thực hiện hiệu quả hội nhấp 
quốc tế trong điều kiện mới, 
tiếp tục nâng cao vị thế và uy 
tín của đất nước trên trường 
quốc tế.

(5) Thu hút, phát huy 
mạnh mẽ mọi nguồn lực và 
sức sáng tạo của nhân dân. 
Chăm lo nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần, giải quyết 
tốt những vấn đề bức thiết; 
tăng cường quản lý phát triển 
xã hội, bảo đảm an ninh xã 
hội, an ninh con người; bảo 
đảm an sinh xã hội, nâng 
cao phúc lợi xã hội và giảm 
nghèo bền vững. Phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, 
phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết dân tộc.

(6) Phát huy nhân tố con 
người trong mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội; tập trung 
xây dựng con người về đạo 
đức, nhân cách, lối sống, trí 
tuệ và năng lực làm việc; xây 
dựng môi trường văn hóa 
lành mạnh.
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Ngày 4/1, thay 
mặt Bộ Chính 
trị, Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng đã ký 
ban hành Chỉ thị số 51-CT/
TW về lãnh đạo cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016-2021. Ban biên tập Bản 
tin đối ngoại Sở Ngoại vụ 
trân trọng giới thiệu toàn 
văn Chỉ thị:

Cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021 dự kiến tiến hành vào 
ngày 22/5. Đây là sự kiện 
chính trị quan trọng diễn ra 
trong thời điểm Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng vừa kết thúc; toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân 
tiếp tục thực hiện Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội (bổ sung, phát triển 
năm 2011) và triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, Hiến pháp năm 
2013 và các luật về tổ chức 
bộ máy nhà nước.

Công cuộc đổi mới toàn 
diện trên mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội đã và đang 
thu được những thành tựu 
quan trọng, nhưng cũng phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, 

thách thức. Bối cảnh quốc tế 
và khu vực có những thuận 
lợi và khó khăn đan xen; 
các thế lực thù địch chưa 
từ bỏ âm mưu, hoạt động 
chống phá chế độ, cản trở 
sự nghiệp đổi mới của nhân 
dân ta. Tình hình đó đòi hỏi 
toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta phải ra sức phấn đấu, 
đoàn kết thống nhất, chung 
sức đồng lòng, tận dụng mọi 
thời cơ, thuận lợi, vượt qua 
khó khăn, thách thức, tiếp 
tục đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững.

Cùng với thành công đại 
hội đảng các cấp, tổ chức 
tốt cuộc bầu cử lần này là 
dịp để tiếp tục xây dựng, 
củng cố và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân. Vì vậy, 
việc lựa chọn, bầu ra những 
người tiêu biểu về đức, tài, 
xứng đáng đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng và quyền 
làm chủ của nhân dân trong 
Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ mới là 
một nhiệm vụ trọng tâm của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân trong năm 2016.

Để cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
đạt kết quả cao, Bộ Chính 

trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ 
chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện tốt những yêu cầu 
nhiệm vụ sau đây:

1. Có kế hoạch lãnh đạo, 
chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị 
các điều kiện cần thiết để tổ 
chức thắng lợi cuộc bầu cử; 
bảo đảm cuộc bầu cử được 
tiến hành dân chủ, bình 
đẳng, đúng pháp luật, an 
toàn, tiết kiệm và thực sự là 
ngày hội của toàn dân.

2. Lãnh đạo tốt công tác 
nhân sự, bảo đảm phát huy 
dân chủ và sự lãnh đạo tập 
trung, thống nhất của Đảng 
trong công tác cán bộ; gắn kết 
quả nhân sự của đại hội đảng 
các cấp và quy hoạch cán bộ 
với công tác chuẩn bị nhân 
sự để giới thiệu những người 
tiêu biểu, có quan điểm, lập 
trường chính trị vững vàng, 
đủ tiêu chuẩn theo quy định 
của pháp luật, có năng lực, 
điều kiện thực hiện nhiệm 
vụ đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân.

Không đưa vào danh sách 
ứng cử người có biểu hiện 
cơ hội chính trị, tham vọng 
quyền lực; có tư tưởng cục 
bộ, bảo thủ; đang bị thanh 
tra, kiểm tra dấu hiệu vi 
phạm; đã bị các cơ quan có 
thẩm quyền kết luận không 
trung thực; người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị để 

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo 
bầu cử Quốc hội khóa XIV
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xảy ra những vụ, việc tham 
nhũng, lãng phí, mất đoàn 
kết nghiêm trọng.

3. Lãnh đạo bầu đủ số 
lượng đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp, đặc biệt coi trọng 
chất lượng đại biểu. Đồng 
thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý 
về số đại biểu là người đang 
công tác ở cơ quan đảng, nhà 
nước, lực lượng vũ trang, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân, giảm hợp lý số 
đại biểu công tác tại cơ quan 
hành chính; tăng số lượng đại 
biểu chuyên trách; bảo đảm 
tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, 
người dân tộc thiểu số theo 
đúng quy định của Luật Bầu 
cử; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các 
tôn giáo, đại biểu tái cử, đại 
biểu trẻ tuổi, đại biểu là các 
nhà khoa học, trí thức, văn 
nghệ sỹ, đại biểu xuất thân từ 
công nhân, nông dân, doanh 
nhân, đại diện các hiệp hội, 
nghiệp đoàn về các lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh.

4. Việc lựa chọn, giới 
thiệu người ứng cử và việc 
tự ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân 
phải bảo đảm theo đúng quy 
trình pháp luật quy định và 
hướng dẫn của các cơ quan 
Trung ương có thẩm quyền. 
Lãnh đạo tốt việc tổ chức 
hiệp thương giới thiệu người 
ra ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp; phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân trong công 
tác bầu cử; bảo đảm các điều 

kiện thuận lợi để mọi công 
dân thực hiện đầy đủ quyền 
ứng cử, bầu cử theo quy định 
của pháp luật.

5. Chú trọng công tác 
tuyên truyền, phổ biến sâu 
rộng trong toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân về ý nghĩa 
và tầm quan trọng của cuộc 
bầu cử; các quy định của Luật 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân; 
về vị trí, vai trò của Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân trong 
bộ máy nhà nước; về vị trí, 
vai trò của người đại biểu 
nhân dân; về quyền, nghĩa 
vụ và trách nhiệm của công 
dân trong việc xây dựng bộ 
máy nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, có hiệu lực, hiệu 
quả. Động viên cử tri tự giác, 
tích cực và chủ động tham 
gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về 
danh sách người ứng cử. Mỗi 
cán bộ, đảng viên phải gương 
mẫu, đề cao trách nhiệm, 
tuyên truyền, vận động nhân 
dân tích cực tham gia bầu cử.

6. Chỉ đạo chặt chẽ việc 
xây dựng các phương án bảo 
đảm an ninh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội; giải quyết 
kịp thời, đúng pháp luật các 
khiếu nại, tố cáo của công 
dân; ngăn chặn mọi hành vi 
lợi dụng dân chủ, vi phạm 
pháp luật về bầu cử. Kiên 
quyết đấu tranh chống mọi 
luận điệu xuyên tạc, âm mưu, 
hoạt động phá hoại cuộc bầu 
cử, lợi dụng bầu cử để gây 
rối an ninh, trật tự. Có các 
phương án chủ động đối phó 

với những tình huống thiên 
tai có thể xảy ra trong thời 
gian tiến hành bầu cử.

7. Các tỉnh ủy, thành ủy 
thành lập ban chỉ đạo để 
lãnh đạo toàn diện công 
tác bầu cử, làm tốt công tác 
giới thiệu người ứng cử ở 
địa phương, chỉ đạo giải 
quyết kịp thời những vấn 
đề phát sinh trong quá trình 
chuẩn bị và tổ chức bầu cử 
đại biểu Quốc hội, bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp ở địa phương. Đối 
với 10 tỉnh, thành phố đang 
thí điểm không tổ chức Hội 
đồng nhân dân huyện, quận, 
phường theo Nghị quyết của 
Quốc hội, các cấp ủy chú 
trọng chỉ đạo công tác lựa 
chọn nhân sự đại biểu Hội 
đồng nhân dân.

8. Đảng đoàn Quốc hội, 
Ban cán sự đảng Chính phủ, 
Đảng đoàn Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các 
ban đảng ở Trung ương, 
Hội đồng bầu cử quốc gia, 
cấp ủy, tổ chức đảng các cấp 
có kế hoạch cụ thể để triển 
khai thực hiện Chỉ thị này; 
chủ động phối hợp chặt chẽ 
trong quá trình lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo 
đảm để cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021 thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức Trung ương 
có trách nhiệm hướng dẫn 
thực hiện Chỉ thị này.

(BBT)
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Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua 
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

chính trị năm 2016

Năm 2015, dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo quyết liệt của 
lãnh đạo tỉnh, cùng với sự 

có gắng nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, 
cán bộ, công chức, viên chức lao động 
(CBCCVCLĐ) trong cơ quan; Sở Ngoại 
vụ đã tập trung tham mưu cho tỉnh 
triển khai các hoạt động đối ngoại 
trên cả ba trụ cột: ngoại giao chính 
trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao 
văn hóa đạt kết quả cao; góp phần 
thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị 
giữa tỉnh với nhiều địa phương trên 
thế giới, thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, quảng bá hình ảnh phục vụ 
mục tiêu xây dựng và phát triển kinh 
tế, xã hội của tỉnh. Bước sang năm 
2016, tiếp tục phát huy những kết quả 
đã đạt được và phấn đấu hoàn thành 
mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề 
ra, Sở Ngoại vụ đã triển khai phát 
động phong trào thi đua đến toàn thể 
CBCCVCLĐ trong cơ quan, cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn 
thể CBCCVCLĐ trong cơ quan tiếp tục 
gắn phong trào thi đua yêu nước với 
Cuộc vận động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo 

chức năng nhiệm vụ được giao; tích 
cực triển khai việc học tập tư tưởng thi 
đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến toàn thể CBCCVCLĐ trong đơn vị. 
Từ đó, nâng cao nhận thức sâu sắc 
hơn nữa quan điểm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về thi đua yêu nước, không 
ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, 
lối sống, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của 
cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Các hoạt động hợp tác quốc tế, 
tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về mở rộng và phát triển mối 
quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa 

phương trên thế giới; tăng cường đẩy 
mạnh các hoạt động hợp tác, hữu 
nghị với các tỉnh có quan hệ truyền 
thống với tỉnh; thực hiện có hiệu quả 
kế hoạch hợp tác hữu nghị của UBND 
tỉnh với 03 địa phương: Luông-nậm-
thà (Lào), Chungchoengbuk (Hàn 
Quốc), Akita (Nhật Bản) và triển khai 
Ý định thư giữa tỉnh với Trường Đại 
học Portland, Bang Oregon (Hoa Kỳ); 
chú trọng mở rộng phát triển những 
mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các 
địa phương có tiềm năng, nét văn hóa 
tương đồng với tỉnh. 

Tăng cường công tác quản lý 
các hoạt động đối ngoại trên địa 

Hoàng Tuân
Chánh Văn phòng

Các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng các Trưởng phòng, Giám đốc các Trung tâm
thuộc Sở ký Giao ước thi đua năm 2016

SỞ NGOẠI VỤ
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bàn tỉnh, tích cực tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân tỉnh để quản lý các hoạt 
động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Trọng 
tâm là quản lý đoàn ra, đoàn vào; tổ 
chức Hội nghị, Hội thảo có sự tham gia 
của người nước ngoài; các hoạt động 
của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài; thực hiện công tác lãnh sự liên 
quan đến người nước ngoài sinh sống 
trên địa bàn tỉnh; các thủ tục liên quan 
đến cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 
công vụ, thẻ ABTC... phù hợp với điều 
kiện thực tế của tỉnh; tăng cường công 
tác quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại 
giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn 
tỉnh; chú trọng quan tâm đến công tác 
về người Việt Nam ở nước ngoài.

Thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế đối 
ngoại, phát huy sức mạnh tập thể, 
tạo ra sự đoàn kết thống nhất, đồng 
tâm hợp lực để thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ của tỉnh giao cho đơn vị. 
Chú trọng phát triển mở rộng các hoạt 
động hợp tác, hữu nghị với một số địa 
phương các nước như: Nhật Bản, Trung 
Quốc, Italia, Pháp, các nước trong khối 
ASEAN...; Phối hợp với các cơ quan 
Trung ương, các tổ chức tư vấn quốc tế 
thành lập đoàn cán bộ của tỉnh đi xúc 
tiến đầu tư, phát triển thương mại với 
các nước trên thế giới; lập hồ sơ dự án 
kêu gọi vốn đầu tư từ nguồn vốn NGOs 
đạt khoảng 3 triệu USD; cung cấp các 
thông tin về môi trường đầu tư của 
tỉnh cho các đối tác tiềm năng; tiếp 
tục tham mưu cho UBND tỉnh triển 
khai, thực hiện Chỉ thị số 41/CT của 
Ban Bí thư Trung ương về ngoại giao 
phát triển kinh tế. Không ngừng phát 
huy sáng kiến của tập thể, cá nhân 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
trong công tác, chất lượng công việc, 

đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong 
thời kỳ hội nhập quốc tế.

Công tác thông tin đối ngoại 
và Ngoại giao văn hóa, tăng cường 
công tác thông tin đối ngoại nhằm giới 
thiệu quảng bá hình ảnh, văn hóa, môi 
trường đầu tư, tiềm năng phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh đến với bạn bè 
quốc tế; duy trì, nâng cao chất lượng 
thông tin tuyên truyền qua các kênh 
thông tin trong và ngoài nước; tiếp tục 
triển khai hiệu quả Kế hoạch số 5717/
KH-UBND ngày 22/11/2012 của UBND 
tỉnh về Chiến lược phát triển thông tin 
đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; tích 
cực tuyên truyền đến người dân và 
doanh nghiệp trong tỉnh về tiến trình 
hội nhập quốc tế, cộng đồng ASEAN; 
cung cấp các thông tin về Hiệp định 
đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống 
lại những thông tin sai lệch, luận điệu 
xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thực hiện có hiệu quả Chiến lược 
Ngoại giao văn hóa của tỉnh đến năm 
2020, tiếp tục gắn công tác ngoại giao 
văn hóa với kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh; lồng ghép hoạt 
động ngoại giao văn hóa trong các 
hoạt động đối ngoại; tham gia các Hội 
chợ, triển lãm trong và ngoài nước; 
tham gia các sự kiện ngày Việt Nam, 
tuần Việt Nam ở nước ngoài để tuyên 
truyền, quảng bá về tỉnh.

Thi đua thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ cải cách hành chính và xây 
dựng củng cố hệ thống chính trị vững 
mạnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác 
cải cách thủ tục hành chính công, 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
về lĩnh vực quản lý các hoạt động đối 

ngoại. Đảm bảo công khai bộ thủ tục 
hành chính của ngành trên tất cả các 
lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Bộ phận một cửa và Một cửa liên 
thông của ngành để các tổ chức, cá 
nhân đến giao dịch với đơn vị được 
thuận tiện. Thực hiện tốt quy chế dân 
chủ của cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt 
chẽ giữa công tác phòng, chống tham 
nhũng với thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. Xây dựng tổ chức đảng và 
chính quyền của đơn vị trong sạch, 
vững mạnh; tích cực tham gia Cuộc 
vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức “trung thành, sáng tạo, tận 
tuỵ, gương mẫu” đảm bảo là “Công 
bộc” của nhân dân.

Thi đua thực hiện công tác quốc 
phòng, an ninh, tăng cường công tác 
giáo dục về an ninh, quốc phòng, bảo 
vệ chính trị, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội đến toàn thể CBCCVCLĐ nhằm 
nâng cao nhận thức về việc phòng, 
chống, chấn áp các loại hình tội phạm, 
các tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn 
giao thông trên địa bàn tỉnh; Xây 
dựng Tiểu đội dân quân tự vệ của Sở 
ngày vững mạnh, góp phần giữ gìn ổn 
định chính trị ngay từ đơn vị.

Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, 
trung tâm thuộc Sở phát động đến 
toàn thể cán bộ CCVCLĐ của đơn vị, 
quyết tâm triển khai thực hiện thắng 
lợi các phong trào thi đua trong năm 
2016; phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, đưa công tác 
đối ngoại của tỉnh lên một tầm cao 
mới; góp phần thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã hội và giới 
thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến 
bạn bè trên toàn thế giới. 
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Hòa chung vào 
dòng chảy của 
mối quan hệ 

đối tác chiến lược toàn diện 
Việt Nam - Nhật Bản, trong 
những năm qua, quan hệ hợp 
tác giữa Vĩnh Phúc và các 
địa phương, tổ chức, doanh 
nghiệp Nhật Bản cũng phát 
triển nhanh chóng. Với 
những lợi thế về vị trí địa 
lý và cơ chế ưu đãi đầu tư, 
Vĩnh Phúc thực sự là một 
mảnh đất giàu tiềm năng 
thu hút các nhà đầu tư nước 
ngoài, trong đó có Nhật Bản. 
Công ty Honda Việt Nam và 
Công ty Toyota Việt Nam là 
những doanh nghiệp Nhật 
Bản đầu tiên đặt nền móng 
cho ngành công nghiệp của 
tỉnh. Tính đến hết tháng 
02/2016, Vĩnh Phúc có 26 
dự án FDI của Nhật Bản với 
vốn đầu tư đăng ký gần 800 
triệu USD trong tổng số vốn 
đăng ký hơn 3,3 tỷ UBD của 
212 dự án FDI đang đầu tư 
trên địa bàn tỉnh. Các dự án 
của Nhật Bản đứng thứ 3 về 

vốn đăng ký và thứ 4 tỷ lệ 
vốn thực hiện (khoảng 86% 
so với vốn đăng ký). Các 
doanh nghiệp Nhật Bản đã 
đóng góp một phần không 
nhỏ vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của Vĩnh Phúc và 
góp phần thúc đẩy mối quan 
hệ đối tác chiến lược Việt 
Nam - Nhật Bản ngày càng 
phát triển.

Trên cơ sở mối quan hệ 
tốt đẹp giữa tỉnh Vĩnh Phúc 
và Nhật Bản từ nhiều năm 
qua đã tạo ra cơ hội gắn kết 

và thúc đẩy quan hệ hợp 
tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh 
Phúc và tỉnh Akita. Bắt đầu 
từ chuyến thăm, xúc tiến 
đầu tư của lãnh đạo tỉnh 
Vĩnh Phúc đến Akita tháng 
5/2012, đến nay, hai tỉnh đã 
triển khai nhiều hoạt động 
trao đổi đoàn ở các cấp như: 
đoàn của Hội nhà báo tỉnh 
Akita đến tìm hiểu, đưa tin 
tuyên truyền về tiềm năng 
lợi thế phát triển kinh tế 
- xã hội, chính sách, môi 
trường đầu tư của tỉnh ngày 

VĩNH PHúC - AkITA: 

Lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Phúc - Akita tại buổi ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh

Cách đây tròn một năm (ngày 16/03/2015), tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Akita (Nhật 
Bản) đã chính thức ký Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị, bước đầu mở ra những cơ 
hội hợp tác giữa hai tỉnh cũng như góp phần vào sự phát triển ngày càng tốt đẹp 
của mối quan hệ đối tác chiến lược  Việt Nam - Nhật Bản nói chung và mối quan 
hệ Vĩnh Phúc với các địa phương Nhật Bản nói riêng.

Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị
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Akita là một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Nhật Bản, thuộc hòn đảo Honshu - hòn 
đảo lớn của Nhật Bản có diện tích gần 12 nghìn km2, dân số khoảng hơn 1 triệu người. 
Tỉnh gồm 6 quận, 13 thành phố, trung tâm hành chính đặt tại thành phố Akita. Với 
vị trí địa lý thuận lợi, tỉnh Akita có điều kiện phát triển cả về công nghiệp, dịch vụ và 
nông nghiệp. Về phát triển công nghiệp, Akita có tiềm năng phát triển công nghiệp 
lớn với hệ thống giáo dục tốt, nguồn lực lao động chất lượng cao, nguồn tài nguyên 
thiên nhiên phong phú. Các ngành công nghiệp chính của tỉnh gồm: sản xuất phụ 
tùng ô tô, linh kiện điện tử, máy tự động, sản xuất máy và máy dệt. Về nông nghiệp, 
Akita đặc biệt có thế mạnh về chế biến thực phẩm, chế biến đồ uống, thức ăn chăn 
nuôi. Nơi đây cũng nổi tiếng với các sản phẩm gạo và rượu sake chất lượng cao, là nơi 
sản xuất và tiêu thụ rượu sake lớn nhất Nhật Bản.

19/10/2012; đoàn chính 
quyền, doanh nghiệp của 
tỉnh Akita ngày 17/5/2013; 
đoàn lãnh đạo cấp cao 
tỉnh Akita do Tỉnh trưởng 
Norihisa Satake dẫn đầu đã 
đến thăm và làm việc tại 
Vĩnh Phúc ngày 28/7/2014. 

Sau nhiều hoạt động 
thông tin, trao đổi đoàn, hai 
tỉnh đã nhận thấy có những 
hướng đi chung và cơ hội 
hợp tác cùng phát triển. Ngày 
16/3/2015, trong chuyến 
công tác tại tỉnh Akita, lãnh 
đạo tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Akita đã ký Bản ghi nhớ về 
tăng cường quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa hai tỉnh. Thỏa 
thuận này là bước tiến quan 
trọng để xây dựng mối quan 
hệ hữu nghị tin tưởng lẫn 
nhau làm nền móng cho các 
hoạt động hợp tác. Để triển 
khai các nội dung đã ký kết, 
trong năm 2016 và những 
năm tiếp theo, hai tỉnh Vĩnh 

Phúc và Akita xác định một 
số lĩnh vực hợp tác trọng 
tâm như: trao đổi đoàn lãnh 
đạo cấp cao; xây dựng và 
triển khai chương trình trao 
đổi đào tạo cán bộ giữa hai 
bên; đẩy mạnh các hoạt động 
giao lưu văn hóa; thông tin, 
tuyên truyền quảng bá hình 
ảnh, tiềm năng, lợi thế, môi 
trường đầu tư và các chính 
sách ưu đãi đầu tư đến nhân 
dân và cộng đồng doanh 
nghiệp ở mỗi tỉnh. Đặc biệt, 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp hai tỉnh trong 
việc thực hiện mở rộng quan 
hệ thương mại, mở rộng đầu 
tư, tìm nguồn nhân lực, đào 
tạo kỹ sư nông nghiệp, cải 
tiến kỹ thuật trong sản xuất 
và chế biến sản phẩm nông 
nghiệp, tổ chức triển lãm 
tiếp xúc thương mại giữa 
các bên. 

Có thể khẳng định, với 
xu thế hội nhập quốc tế như 

hiện nay, việc xây dựng và 
thiết lập quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa Vĩnh Phúc 
và tỉnh Akita là cơ sở quan 
trọng để tăng cường tình 
cảm đoàn kết, hữu nghị giữa 
nhân dân hai tỉnh và mở 
rộng hoạt động hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực. Hai tỉnh sẽ 
bổ sung những tiềm lực còn 
thiếu cho nhau, cùng giải 
quyết những khó khăn và 
giúp nhau phát triển vững 
mạnh, đón đầu những cơ 
hội hợp tác khi Cộng đồng 
ASEAN hình thành và Việt 
Nam gia nhập Hiệp định đối 
tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP). Đồng thời góp phần 
vào sự phát triển ngày càng 
tốt đẹp của mối quan hệ đối 
tác chiến lược Việt Nam - 
Nhật Bản nói chung và mối 
quan hệ Vĩnh Phúc - Nhật 
Bản nói riêng.

T/h: Nguyễn Thơm 
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With the foundation as 
the comprehensive 
strategic partnership 

of Vietnam and Japan, the coopera-
tion relationship between Vinh Phuc 
and other Japanese localities, orga-
nizations and enterprises has been 
increasingly developing. Thanks to 
advantages on geography and pref-
erential investment mechanisms, 
the province is the land of potentials 
for foreign investors, including those 
from Japan. Honda and Toyota – the 
two big corporations of Japan, set 
the foundation for Vinh Phuc’s indus-

try. To February of 2016, there were 
26 FDI projects of Japanese inves-
tors with the total registered capital 
of over USD 800 million in 212 FDI 
projects with total registered of 3.3 
billion USD. These projects rank the 
third place on registered capital and 
the forth on implementation capital 
ratio (about 86% of registered capi-
tal). Japanese enterprises have sig-
nificantly contributed to the socio-
economic development of Vinh Phuc 
and promoted the strategic partner-
ship of Vietnam-Japan.

The relationship between Vinh 

Phuc and Japanese partners in the 
past few years has created opportu-
nities for connecting and establish-
ing friendship of Vinh Phuc province 
and Akita Prefecture of Japan. Since 
the visit to promote investment of 
Vinh Phuc leaders to Akita in May 
2012, two parties have had many 
exchange activities in many levels 
such as: delegation of Akita journal-
ist Association visit to Viet Nam to 
write about socio-economic, policy, 
investment environment potentials 
and advantages in 19th October, 
2012; delegation of Akita led by Gov-
ernor Norihisa Satake visit in 28th 
July 2014.

After activities of delegation 
and information exchange, the 
provinces found common steps and 
mutual cooperation opportunities. 
In 3/16/2015, at the Headquarter 
of Akita Prefecture the two sides 
solemnly organized the ceremony 
of signing the MOU on enhancing 
thorough cooperation and friendship 
between Vinh Phuc and Akita. This 
agreement was an important step to 
further strengthen the relationship 
of friendship and mutual trust as the 
foundation for other cooperation ac-

Develop and promote
friendly and cooperative relationship

On this day one year ago (03rd March 2016), Vinh Phuc and Akita Prefecture had officially 
signed the Memorandum of Understanding on cooperation and friendship, opening up 
new opportunities for the cooperation between two provinces and the development of  
the strategic partnership of Vietnam and Japan in general and of Vinh Phuc and other 
localities of Japan in particular.

Vinh Phuc’s leaders and the delegation of Akita led by 
Governor Norihisa Satake during their visit to Vinh Phuc in 2014

Vinh Phuc - Akita:
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tivities. To implement the content of 
the agreement, in 2016 and follow-
ing years, Vinh Phuc and Akita have 
identified some important coopera-
tion fields such as: high level delega-
tion exchange, building and imple-
menting human resource exchanges; 
promoting cultural exchange activi-
ties; information promotion on po-
tentials, advantages and favorable 
policies of investment environment 
to people in Japan; especially favor-
able conditions in expanding com-

mercial relationship, investment, 
human resources and agricultural 
engineer training; renovating agri-
cultural techniques and agricultural 
products processing; hosting fairs 
and investment promotion for enter-
prises of two sides.

It is affirmed that, in the current 
context of international integration, 
establishing and developing the 
friendship of Vinh Phuc and Akita 
is an important base for enhancing 
solitary and expanding wholly coop-

eration activities between two sides. 
Vinh Phuc and Akita will supplement 
the lack of resources for each other 
to develop strongly, catch up with 
opportunities of cooperation when 
ASEAN Community is formed and 
Vietnam is a member of TPP; simul-
taneously, contribute to the good 
relationship of strategic partners 
Vietnam-Japan in general and Vinh 
Phuc- Akita in particular.

By Nguyen Thom

Akita is a northeast province of Japan, locating in Honshu Island – the biggest island 
of Japan with the total area of nearly 12.000 km2 and population of 1 million people. 
Akita is divided into 5 districts and 13 cities; the administration centre is situated in 
Akita city. The geographic position creates advantageous conditions to develop all 
sectors of industry, services and agriculture. Thanks to good education system and high 
quality labors, Akita has great potentials to expand industries of automobile spare parts, 
electronic components, automatic machines, loom and machine production… Regarding 
agriculture, Akita has special advantages in food, beverage and animals feed processing. 
This place is famous for rice production, high quality sake and it is known as where has 
the highest production and consumption of sake in Japan.
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Thanh niên Việt Nam là một tầng lớp xã hội đặc thù, chiếm số đông trong dân số 
cả nước. Thanh niên không phải là một giai cấp nhưng có mặt ở cả giai cấp nông dân, 
công nhân, đội ngũ trí thức và ở tất cả các địa phương, các ngành kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Thanh niên 
Việt Nam vẫn luôn giữ vai trò quan trọng, thể hiện tinh thần xung phong, tình nguyện, 
xả thân trong công cuộc chiến tranh giữ nước và kiến thiết đất nước, là lực lượng xã 
hội to lớn và là chủ thể sáng tạo của tương lai. 

Thời kỳ trước năm 1945: 
Trong công cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thanh 
niên là lực lượng hưởng ứng 
mạnh mẽ các phong trào 
yêu nước. Khi truyền bá 
chủ nghĩa Mác-Lê nin vào 
Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc đã chọn đối tượng 
thanh niên để tập hợp, xây 
dựng tổ chức cách mạng đầu 
tiên cho dân tộc là Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên 
và xuất bản tờ báo Thanh 
Niên. Năm 1926-1927, Người 
trực tiếp mở nhiều lớp huấn 
luyện, đào tạo nhiều thanh 
niên Việt Nam yêu nước, rồi 

đưa trở về nước xây dựng 
phát triển phong trào cách 
mạng đi đến thành công của 
Cách mạng Tháng Tám, mở 
ra kỷ nguyên độc lập, tự do 
cho đất nước. 

Thời kỳ 1945-1975: Thanh 
niên cùng với toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân thực hiện hai 
nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, là nhiệm vụ bảo 
vệ đấu tranh giải phóng dân 
tộc: Thanh niên tích cực tham 
gia các lực lượng vũ trang, tự 
vệ, quân giải phóng,… làm 
sống dậy lòng yêu nước với 
tinh thần “Cảm tử cho Tổ 

quốc quyết sinh”. Từ đó, các 
hoạt động chủ yếu được diễn 
ra như: biểu tình, mit tinh, 
giải truyền đơn, đấu tranh 
vũ trang… với các nhiệm 
vụ như: đảm bảo giao thông 
của ta và phá hoại giao thông 
cản bước tiến của địch; vận 
tải vũ khí, rà phá bom mìn… 
góp phần thực hiện thắng lợi 
cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp. Trong những năm 
chống Mỹ, phong trào  “Ba 
sẵn sàng” ở miền Bắc hòa 
nhịp với phong trào“Năm 
xung phong” ở miền Nam đã 
tạo nên khí thế cách mạng 
sôi nổi của đoàn viên thanh 

Hoạt động của Thanh niên Việt Nam 
qua các thời kỳ cách mạng

CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
(26/3/1931 - 26/3/2016)
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niên trên khắp cả nước. Kết 
quả của Đại thắng mùa xuân 
năm 1975 đã chứng tỏ sức 
mạnh đoàn kết với tinh thần 
xung phong, xả thân vì nước 
của Thanh niên Việt Nam.

Thứ hai, là nhiệm vụ xây 
dựng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc 1945-1975: Cùng với 
phong trào “Ba sẵn sàng”, 
thanh niên được tập hợp 
qua các tổ đổi công, hợp tác 
xã nông nghiệp, là lực lượng 
đi đầu trong hàng loạt các 
phong trào như: phong trào 
chống đói, chống dốt, thi 
đua sản xuất với các khẩu 
hiệu “Nhường cơm xẻ áo”; 
“Tấc đấc, tấc vàng”, “Nhà nhà 
đi học, người người đi học”; 
“Ba đảm đang”… 

Thời kỳ 1975-1985: 
Thanh niên được tập hợp 
thông qua các tổ chức Đội 
Thiếu niên tiền phong Hồ 
Chí Minh với cuộc vận động 
Tiến lên đoàn viên. Đồng 
thời, thanh niên tham gia 
trên mọi lĩnh vực phát triển 
kinh tế - xã hội, văn hóa, an 
ninh quốc phòng. Tỷ lệ tập 
hợp và đoàn kết thanh niên 
năm 1981 của tỉnh Vĩnh 
Phúc là 53,3%, năm 1985 là 
60,8%. Riêng khối trường 
học và lực lượng vũ trang là 
100% thanh niên tham gia tổ 
chức Đoàn. Các phong trào 
thi đua của thanh niên phát 
triển mạnh mẽ như: phong 
trào thi đua quyết thắng, xây 
dựng tập thể học sinh xã hội 
chủ nghĩa; học tập văn hóa 
rèn luyện sức khỏe và xây 
dựng nếp sống mới… 

Thời kỳ đổi mới (1986-
1996)

Trước tình hình nước 
ta còn gặp nhiều khó khăn 
trong đời sống kinh tế - xã 
hội, nhiều thanh niên mất 
phương hướng, Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ 6 
vạch ra đường lối đổi mới 
toàn diện đất nước, trong đó 
khẳng định “Thanh niên phải 
được bảo đảm việc làm khi 
bước vào đời và được quan 
tâm giáo dục về nhân cách, 
bản lĩnh và lý tưởng” theo 
phương châm “sống, chiến 
đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Quán triệt chủ trương của 
Đảng, Trung ương Đoàn, 
tại Vĩnh Phúc trong những 
năm đầu đổi mới (1986 - 
1992) thực hiện các phong 
trào lớn: “Năm học Bác Hồ”; 
“Chiến dịch 120 ngày thanh 
niên tổng công kích ra quân 
đắp đê”; Đoàn đảm nhận 
các công trình thầu khoán 
phần việc như: làm kênh 
mương thủy lợi, san đường, 
khoán ruộng,…; Tổ chức 
cuộc thi tìm hiểu: Những 
người trẻ học chính trị giỏi; 
Hội thảo: Tuổi trẻ với công 
cuộc đổi mới đất nước,… 
Trong những năm tiếp theo 
(1993 - 1996): Thực hiện 2 
phong trào lớn “Thanh niên 
lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ 
nước”. Hoạt động của thanh 
niên được đổi mới về nội 
dung và đa dạng về hình thức 
như: thành lập các Câu lạc 
bộ, các nhóm cùng sở thích, 
cùng nghề nghiệp, tổ tương 

trợ sản xuất…. Trong trường 
học đẩy mạnh “Học tập, rèn 
luyện vì ngày mai lập nghiệp”; 
xây dựng quỹ “Khuyến học, 
khuyến tài”, “Câu lạc bộ văn 
thơ”,… Với phong trào“Tuổi 
trẻ giữ nước”: 100% đoàn 
viên thanh niên được phổ 
biến Luật nghĩa vụ quân sự, 
kết nghĩa đơn vị lực lượng vũ 
trang với tổ chức Đoàn, đẩy 
mạnh phong trào thanh niên 
trong quân đội, công an.

Thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(1997 - nay)

Bước vào thời kỳ này, hoạt 
động của thanh niên có các 
hình thức, nội dung mới 
như: phát triển các chi hội, 
đội, nhóm cùng ngành nghề, 
sở thích; tập hợp thanh niên 
qua mạng xã hội (facebook), 
thanh niên Việt Nam ở nước 
ngoài, thanh niên làm việc 
tại các doanh nghiệp; tăng 
cường công tác tập hợp, 
đoàn kết thanh niên dân tộc, 
tôn giáo.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 
2012 có 02 phong trào lớn 
được triển khai, đó là “5 
xung kích phát triển kinh tế - 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và 
“4 đồng hành với thanh niên 
lập thân, lập nghiệp”. Nhiệm 
kỳ 2012 - 2017 có 02 phong 
trào “Xung kích, tình nguyện 
phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc” và tiếp tục 
“Đồng hành với thanh niên 
lập thân, lập nghiệp”.

Ở thời kỳ này cho thấy, 
thanh niên được tham gia 
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vào các hoạt động mới, gồm: 
Đẩy mạnh học tin học, ngoại 
ngữ; Du học, xuất khẩu lao 
động phát triển; Tôn vinh, 
biểu dương Đoàn viên thanh 
niên, đội viên xuất sắc, làm 
kinh tế giỏi; Công tác đào tạo 
nghề và giới thiệu việc làm 
cho Đoàn viên thanh niên 
phát triển; Các hoạt động 
tình nguyện được triển khai 
rộng rãi và có chất lượng theo 
chủ đề như: Mùa hè xanh, 
Thứ 7 tình nguyện, Giọt máu 
hồng…; Các nội dung mới 
như: phòng chống tệ nạn 
ma túy, tuyên truyền về an 
toàn giao thông, bảo vệ môi 
trường; đoàn kết, tập hợp và 
hỗ trợ thanh niên công nhân 
tại các Khu công nghiệp, 
tham gia các hoạt động giao 

lưu thanh niên quốc tế như 
Con tàu thanh niên ASEAN; 
Liên hoan thanh niên Việt 
Nam - Trung Quốc… được 
triển khai.

Rõ ràng các thế hệ thanh 
niên Việt Nam vô cùng dũng 
cảm, thông minh; không 
sợ gian khổ, hy sinh, quyết 
chiến - quyết thắng trong 
mọi thời kỳ. Nếu như trước 
đây, tập hợp thanh niên vì 
mục tiêu bảo vệ tổ quốc, thì 
hiện nay chúng ta cần phát 
huy nhiệt huyết, sức mạnh, 
xung kích vì mục tiêu “đẩy 
mạnh toàn diện, đồng bộ 
công cuộc đổi mới; phát triển 
kinh tế nhanh, bền vững” và 
“kiên quyết, kiên trì đấu tra-
nh bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” 
như Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII 
đã đề ra. Chính vì vậy, đòi 
hỏi Thanh niên phải phát huy 
khả năng sáng tạo của tuổi 
trẻ, không ngừng nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ mới trên 
các lĩnh vực của đời sống xã 
hội góp phần thực hiện mục 
tiêu xây dựng, phát triển đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc nhằm 
tiếp tục thực hiện khẩu hiệu 
“đâu cần thanh niên có, việc gì 
khó thanh niên làm” và thực 
hiện có hiệu quả nội dung 
giáo dục, rèn luyện thế hệ 
trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên” 
theo tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh.

Thực hiện: Thu Hiền
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Ngày 23/12/2015, Thủ tướng 
Chính phủ có Quyết định về 
việc xếp hạng di tích Quốc gia 

đặc biệt. Hai trong số 11 di tích được 
xếp hạng đợt này nằm trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc. Đó là di tích kiến trúc nghệ 
thuật Tháp Bình Sơn, huyện Sông Lô và 
di tích lịch sử - danh lam, thắng cảnh 
Tây Thiên, huyện Tam Đảo. 

 Tháp Bình Sơn nằm trong khuôn 
viên chùa Vĩnh Khánh (thị trấn Tam 
Sơn, huyện Sông Lô), xây vào thời Lý 
- Trần thế kỷ XIII, làm bằng đất nung 
xưa nhất hiện còn lại ở miền Bắc nước 
ta. Là ngôi tháp cao nhất, còn nguyên 
vẹn nhất và là di tích điển hình của Vĩnh 
Phúc đã từng thu hút sự quan tâm, tìm 
hiểu của nhiều nhà khoa học và giới 
nghiên cứu trong và ngoài nước. Với 
hình khối thanh thoát, đường nét mềm 
mại, trang trí điêu luyện, cầu kỳ, phong 
phú, tháp Bình Sơn là di tích lịch sử và 
di tích nghệ thuật có giá trị cao vào bậc 
nhất trên đất nước ta. 

Theo sử sách, khi mới xây dựng, 
tháp có 15 tầng, trên đỉnh có hình búp 
sen tạo dáng vút lên trời xanh, hiện nay 
tháp chỉ còn 11 tầng và 1 tầng bệ, cao 
khoảng 16,5 m. Người xưa đã dùng 
khoảng 13.200 viên gạch nung để xây 
tháp với 2 loại hình vuông và hình chữ 
nhật, trở thành công trình kiến trúc đặc 
biệt. Điều này được phô diễn bởi những 
mảng trang trí nổi trên thân tháp. Mặt 
ngoài là hình hoa văn với nhiều đề tài 
phong phú. Họa tiết hoa văn là hoa 
cúc giữa các hàng gạch tô điểm cho bệ 
tháp. Khung viền quanh những hình 
trang trí lớn là những cánh hoa cúc 
hình dấu phẩy hay những hàng diềm 
hình lá sòi, cánh sen... trông như bệ 

đỡ, ngăn cách giữa các tầng khiến cho 
mỗi tầng tháp như được đặt trên một 
tòa sen. Nổi bật là hình rồng trang trí ở 
tháp, rồng có sừng, cuộn tròn trong tư 
thế ngộ nghĩnh; hình sư tử vờn cầu ở 
chân bệ tháp.... làm cho ngôi tháp vừa 
uy linh lại vừa cổ kính.

Các nghệ nhân khi xây dựng tháp 
đã dựa vào tầm nhìn của người chiêm 
ngưỡng mà trang trí hoa văn một cách 
tinh xảo. Nhìn từ bệ tháp đến tầng 2 
có thể cảm nhận họa tiết được trang 
trí kỹ lưỡng, phức tạp, nổi lên những 
hàng hoa cúc, cánh sen, lá đề, hoa mặt 
nhẵn, rồng chạm nổi, cùng mô típ “sư 
tử hí cầu”. Với giá trị về lịch sử - văn 
hóa, kiến trúc nghệ thuật, tháp Bình 
Sơn không chỉ là một biểu tượng vững 
bền của tính dân tộc trước những biến 
động của thời gian mà còn là di tích 
tiêu biểu, một thắng cảnh nổi tiếng của 
Vĩnh Phúc.

Nhắc đến Tây Thiên là nhắc đến một 
quần thể di tích - danh thắng tổng hợp: 
di tích khảo cổ, di tích lịch sử, danh lam 
thắng cảnh. Tây Thiên - như chính tên 
gọi, còn gắn với cửa Phật. Nơi đây được 
coi là cái nôi của Phật giáo. Tây Thiên 
cũng gắn liền với tục thời Quốc Mẫu Tây 
Thiên - người có công giúp Vua Hùng 
Vương thứ 7 đánh giặc ngoại xâm và 
giúp dân trồng lúa. Hệ thống các di tích 
thờ Quốc Mẫu ở vùng này dày đặc : từ 
đền Cả (đền Trình), đền Mẫu sinh, Mẫu 
hóa, đền Thỏng, đền Thượng... Chính vì 
vậy, đến Tây Thiên là “Đến với Phật, về 
với Mẫu”. Ngày nay, khu di tích lịch sử - 
danh lam, thắng cảnh Tây Thiên đã trở 
thành điểm du lịch hút khách với Vĩnh 
Phúc. Không giống các di tích khác, Tây 
Thiên thu hút khách du lịch quanh năm. 

Đặc biệt, vào mùa hè, du khách có thể 
khám phá khí hậu trong lành, phong 
cảnh hữu tình, nên thơ qua những thác 
nước suối trong hay những khu rừng 
xanh ngắt một màu; tới những bãi đá 
liền, suối Tối, thác Chòi Tre, thác Bạc 5 
tầng, suối Bạc, suối Vàng, suối Giải oan, 
đền Cô, đền Cậu, đền Thượng...

Khu danh thắng Tây Thiên những 
năm gần đây được quan tâm, đầu tư 
đặc biệt. Tỉnh đã có chủ trương quy 
hoạch và đầu tư xây dựng Khu trung 
tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên với quy mô 
khoảng 160 ha. Đến nay đã hoàn thiện 
các hạng mục: Đền thờ Quốc mẫu Lăng 
Thị Tiêu, Đền Mẫu Hoàng Thiên, Đền 
Cô Chín, Miếu Sơn thần, sân hành lễ và 
khu nội tự. Bên cạnh đó, các công trình: 
Đại Bảo tháp, hồ xung quanh Đại Bảo 
tháp, Chùa Thiên Ân, Chùa Báng... được 
đầu tư theo hình thức xã hội hóa cũng 
đã hoàn thiện. Bên cạnh đó, còn các 
công trình do Công ty cổ phần Đầu tư 
Lạc Hồng đầu tư và khai thác: Hệ thống 
cáp treo, khu dịch vụ, nhà khách và bến 
xe điện. Dự án xây dựng hệ thống điện 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn trang 
trí thuộc khu vực danh thắng Tây Thiên 
đến nay cũng đã đưa vào sử dụng. 

Việc được xếp hạng di tích quốc gia 
đặc biệt giúp nâng tầm giá trị khu danh 
thắng Tây Thiên và tháp Bình Sơn. Trách 
nhiệm giữ gìn, khai thác và phát huy 
một cách bền vững giá trị của 2 di tích 
này đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của các 
cấp chính quyền và nhân dân, nhất là 
người dân sống trên địa bàn có di tích.

Theo vinhphuc.gov.vn

Hai di tích đặc biệt cấp Quốc gia
Giữ gìn và Bảo vệ
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NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI 
THÁNG 01 & 02 NĂM 2016

II. ĐOÀN VÀO THÁNG 01 & 02:
Trong tháng 01 và tháng 02/2016 có 50 lượt khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh. Cụ thể: 

1. Từ ngày 5-6/01/2016, đoàn gồm 02 người quốc tịch Pháp và 01 người quốc tịch Bỉ vào làm việc trên 
địa bàn tỉnh để thực hiện bộ phim phóng sự về các hoạt động của dự án Phụ nữ hòa nhập kinh tế - xã hội của 
phụ nữ các Khu công nghiệp và các vùng ven đô ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; tham dự buổi sinh 
hoạt câu lạc bộ nữ công nhân trong khuôn khổ dự án phụ nữ.

2. Ngày 09/01/2016, đoàn gồm 02 người quốc tịch Nhật Bản vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ 
việc làm tỉnh để giới thiệu về chương trình học bổng SOSHI và thi học bổng SOSHI - Đại học IPU.

3. Ngày 9/01/2016, đoàn học sinh trường quốc tế Hàn Quốc - Hà Nội (gồm 39 người) đến Giao 
lưu với học sinh trường THCS Quang Yên, huyện Sông Lô (biểu diễn các nhạc cụ, dân ca truyền 
thống Hàn Quốc).

4. Ngày 10/01/2016, đoàn gồm 02 người nước ngoài, một người quốc tịch Trung Quốc và một 
người quốc tịch Ấn Độ vào làm việc với Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc để bàn giao, hướng 
dẫn vận hành dây chuyền và thiết bị máy sản xuất thuốc tiêm bột đông khô.

5. Ngày 19/01/2016, ông Mohd Fizi Bin Abd Litif, quốc tịch Malaysia vào làm việc tại Sở Y tế. Nội 
dung: giới thiệu y tế thực hiện kỹ thuật tim mạch.

6. Ngày 22/01/2016, 03 người quốc tịch Nhật Bản vào làm việc tại Trung tâm bảo trợ xã hội 
tỉnh Vĩnh Phúc để thăm, tặng quà và trao đổi phương pháp chăm sóc các đối tượng xã hội, giới 
thiệu thiết bị y tế thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch.

7. Ngày 24/02/2016, Bà Đỗ Anh Thư - Giám đốc Quỹ Vietnam health, education and literature 
projects (VNHELP) vào làm việc tại Trung tâm vì Phụ nữ và phát triển cộng đồng. Nội dung: thăm 
một số gia đình thành viên vay vốn tại xã Đạo Tú và xã An Hòa, huyện Tam Dương, thăm Văn phòng 
Dự án tại thị trấn Hợp Hòa, huyện tam Dương.

Tổng hợp: Nguyễn Thạch

I. ĐOÀN RA THÁNG 01 & 02:
Trong tháng 01 và tháng 02/2016 có 05 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước 

ngoài, trong đó có 04 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 01 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan 
đơn vị ngoài tỉnh tài trợ.
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