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CỦA TRÍ TUỆ, 
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI

Tại Trung tâm hội 
nghị tỉnh từ ngày 
14 - 16/10/2015, 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc long 
trọng tổ chức Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 
nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh 
thần trách nhiệm cao, dân 
chủ, công tâm, khách quan.

Trong 3 ngày làm việc, 
phát huy trọng trách trước 
Đảng bộ và nhân dân toàn 
tỉnh, Đại hội đã nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, phát huy trí 
tuệ, làm việc khoa học, dân 
chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi 
mới với nhiều nội dung quan 
trọng: Tổng kết việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015; 
Bàn và quyết định mục tiêu, 
nhiệm vụ của Đảng bộ trong 
nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thảo 
luận, góp ý vào dự thảo các 
văn kiện trình Đại hội lần thứ 
XII của Đảng; Bầu Ban Chấp 
hành (BCH) Đảng bộ tỉnh 
khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 
2020; Bầu Đoàn đại biểu đi 
dự Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã 
bầu ra Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 
2015 - 2020 gồm 52 đồng 
chí. Ngay sau đó, BCH Đảng 
bộ tỉnh khóa XVI bước vào 
phiên họp thứ nhất bầu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 
đồng chí. Đồng chí Hoàng 
Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh 
ủy khóa XV tái đắc cử chức 
vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng 
chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc 
cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh 
ủy khóa XVI. Cũng tại phiên 
họp, BCH Đảng bộ tỉnh khóa 

XVI đã bầu Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. 

Thay mặt BCH Đảng bộ 
tỉnh khóa mới, đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy 
Lan cảm ơn sự tín nhiệm của 
các vị đại biểu, cán bộ, đảng 
viên, nhân dân trong toàn 
tỉnh. Đồng chí khẳng định 
đây là vinh dự lớn, đồng thời 
là trọng trách mà Đại hội 
nói riêng và Đảng bộ, quân 
và dân toàn tỉnh nói chung 
đã tin tưởng giao phó cho 
52 đồng chí trong Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh. Với trách 
nhiệm trước Đảng, trước nhân 
dân, trước sự tín nhiệm của 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy khóa XV 
tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
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cán bộ, đảng viên, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục 
phát huy tinh thần đoàn kết, 
thống nhất ý chí, hành động, 
phát huy dân chủ, kỷ cương, 
luôn giữ bản lĩnh chính trị 
vững vàng, phẩm chất đạo 
đức trong sáng; không ngừng 
học tập, rèn luyện để nâng 
cao trí tuệ, tư duy đổi mới, 
năng lực lãnh đạo, ý chí chiến 
đấu, kỷ luật nghiêm minh; 
luôn cầu thị, lắng nghe, tự 
phê bình và phê bình nghiêm 
túc để quy tụ được sức mạnh 
đoàn kết, thống nhất trong 
toàn Đảng bộ, gắn bó mật 
thiết với nhân dân. 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy 
Lan khẳng định, ngay sau Đại 
hội, trên cơ sở phát huy thành 
quả và kinh nghiệm của các 
nhiệm kỳ trước đây, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội 
dung, phương thức lãnh đạo, 
chỉ đạo, tạo ra những chuyển 

biến tích cực và cụ thể trên 
các lĩnh vực hoạt động để đưa 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVI nhanh chóng 
đi vào cuộc sống. 

Trong khuôn khổ chương 
trình làm việc, Đại hội tiến 
hành bầu Đoàn đại biểu dự 
Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII. Sau khi biểu quyết 
thông qua danh sách do BCH 
Đảng bộ tỉnh đề cử, các đại 
biểu đã bỏ phiếu bầu 18 đại 
biểu chính thức và 1 đại 
biểu dự khuyết đại diện cho 
trí tuệ, tâm tư, nguyện vọng 
của Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân trong tỉnh, mang 
tiếng nói, niềm tin và sự kỳ 
vọng gửi tới Đại hội lần thứ 
XII của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu 
đã thông qua báo cáo tổng 
hợp ý kiến đóng góp vào dự 
thảo văn kiện Đại hội XII 
của Đảng; báo cáo tổng hợp 
ý kiến thảo luận và giải trình, 

tiếp thu vào văn kiện Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Kết thúc Đại hội, đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị 
Thúy Lan khẳng định, thành 
công của Đại hội là kết quả 
của sự đoàn kết, đồng thuận, 
tinh thần trách nhiệm và sẽ 
là động lực quan trọng giúp 
Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt 
qua thách thức, tiếp tục đổi 
mới mạnh mẽ hơn nữa, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
đưa Vĩnh Phúc phát triển 
nhanh và bền vững. Đồng chí 
đề nghị ngay sau Đại hội, các 
đồng chí được tín nhiệm bầu 
vào BCH Đảng bộ khóa XVI 
phát huy hết trí tuệ, năng 
lực, cùng các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, MTTQ tỉnh 
và các đoàn thể xã hội đẩy 
mạnh tuyên truyền về kết quả 
Đại hội, những chủ trương, 
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; 
đồng thời, tập trung xây dựng 
chương trình, kế hoạch cụ 
thể, nhanh chóng đưa Nghị 
quyết Đại hội vào cuộc sống.

T/h: Ban Biên tập 

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành
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Tin đối ngoại

Chiều 22/10/2015, 
UBND tỉnh tổ 
chức Lễ trao Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 
Dự án đầu tư kinh doanh hạ 
tầng Khu công nghiệp Thăng 
Long Vĩnh Phúc (KCN 
Thăng Long III) cho Tập 
đoàn Sumitomo.

Tham dự buổi lễ có các 
đồng chí: Hoàng Thị Thúy 
Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn 
Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Văn Chúc - Tỉnh ủy 
viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, 
ngành và huyện Bình Xuyên. 

KCN Thăng Long III được 
xây dựng tại xã Thiện Kế và 
xã Tam Hợp, huyện Bình 
Xuyên, có quy mô 213 ha, 
với tổng số vốn đầu tư là 135 
triệu USD. Dự án được chia 
ra làm hai giai đoạn, trong 
đó giai đoạn một thực hiện 
trên diện tích 94,5 ha và giai 
đoạn hai là 118,5 ha. Dự kiến 
khi hoàn thành, KCN Thăng 
Long III sẽ thu hút được 79 
dự án đầu tư, tạo ra khoảng 
25.000 việc làm mới; thu nộp 
ngân sách hằng năm khoảng 
5.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí 
thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy 
Lan khẳng định, nhờ định 
hướng phát triển đúng đắn, 
tích cực cải thiện môi trường 
đầu tư, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, Vĩnh Phúc đã và 
đang trở thành điểm đến tin 
cậy cho nhiều nhà đầu tư. 
Đến nay, tỉnh đã thu hút được 
202 dự án FDI, vốn đăng ký 

3,25 tỷ USD; trong đó Nhật 
Bản có 26 dự án, vốn đăng ký 
gần 800 triệu USD, dẫn đầu 
về vốn thực hiện trong số 15 
quốc gia, vùng lãnh thổ có dự 
án đầu tư tại Vĩnh Phúc. 

Nhấn mạnh việc xây dựng 
KCN Thăng Long III sẽ tạo 
hình ảnh mới về hạ tầng phát 
triển công nghiệp của tỉnh, 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong 
muốn nhà đầu tư sẽ triển khai 
xây dựng Dự án đúng tiến độ 
cam kết để KCN Thăng Long 
III trở thành khu công nghiệp 
kiểu mẫu, tạo bước chuyển 
mới thu hút các doanh nghiệp 
Nhật Bản nói riêng và các 
nhà đầu tư trên thế giới tiếp 
tục đầu tư vào Vĩnh Phúc. 
Đồng chí giao UBND tỉnh 
chỉ đạo các sở, ngành và 
UBND huyện Bình Xuyên 
đẩy nhanh tiến độ giải phóng 
mặt bằng, tạo điều kiện tốt 
nhất để Tập đoàn Sumitomo 
và Công ty TNHH Sumitomo 
Việt Nam triển khai Dự án 
thuận lợi nhất. 

Cảm ơn sự quan tâm của 
tỉnh dành cho Tập đoàn, ngài 
Akito Shiraishi - Tổng quản 
lý Khu công nghiệp Hải ngoại 
của Tập đoàn Sumitomo hứa 
sẽ nỗ lực đưa Dự án phát triển 
thành công, không phụ lòng 
nhân dân huyện Bình Xuyên 
đã bàn giao đất cho Dự án. 

Trước đó, tại buổi tiếp xã 
giao, ngài Akito Shiraishi và 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Trì cũng đã khẳng định: 
Việc Tập đoàn Sumitomo 
đầu tư tại Vĩnh Phúc là thành 
công lớn của tỉnh sau nhiều 
nỗ lực kêu gọi, xúc tiến thu 
hút đầu tư với các nhà đầu 
tư tầm cỡ trong khu vực và 
trên thế giới. Sau khi hoàn 
thành, Dự án KCN Thăng 
Long III sẽ tạo bước đột phá 
trong việc thu hút các doanh 
nghiệp nước ngoài nói chung 
và doanh nghiệp Nhật Bản 
nói riêng đầu tư vào Vĩnh 
Phúc, thúc đẩy sự phát triển 
công nghiệp của tỉnh. 

Tin, ảnh: Nam Dương

Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư Khu công nghiệp 
Thăng Long Vĩnh Phúc cho Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản

 Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
trao Giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện Tập đoàn Sumitomo
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Tin đối ngoại

Phát biểu khai mạc 
tọa đàm, Thứ 
trưởng Ngoại giao 

Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, 
Chính phủ xác định địa 
phương và doanh nghiệp là 
chủ thể quan trọng để Việt 
Nam thực hiện thành công 
chiến lược hội nhập quốc tế. 
Hơn nữa, quan hệ hợp tác 
giữa các địa phương của Việt 
Nam với các địa phương, 
doanh nghiệp của Italia và 
Tây Ban Nha vẫn còn nhiều 
tiềm năng phát triển. Thứ 
trưởng Bùi Thanh Sơn tin 
tưởng, thông qua cuộc tọa 
đàm này, các địa phương sẽ 
hiểu rõ hơn về khả năng, cơ 
hội hợp tác với Italia và Tây 
Ban Nha trên tất cả các lĩnh 
vực. Đại sứ và các cán bộ phụ 
trách từng lĩnh vực hợp tác sẽ 
cung cấp những thông tin cụ 
thể, thiết thực về định hướng, 
chương trình, dự án hợp tác 
đã, đang và sẽ được triển khai 
tại nhiều địa phương trên 
cả nước. Đồng thời một số 
doanh nghiệp hàng đầu của 
Italia và Tây Ban Nha đang 

đầu tư, kinh doanh tại Việt 
Nam cũng sẽ chia sẻ kinh 
nghiệm giúp các địa phương 
hiểu hơn về cách thức thu hút 
đầu tư, kinh doanh của hai 
nước này tại địa phương của 
mình.

Công nghệ cao - điểm 
mạnh của Italia

Tại buổi Tọa đàm, Đại sứ 
Italia tại Việt Nam Cecilia 
Piccioni đã chia sẻ thông tin 
về đất nước, con người, phong 
cảnh cũng như sự quan tâm 
đặc biệt của Italia và cộng 
động doanh nghiệp nước này 
đối với thị trường Việt Nam. 

Đại sứ Cecilia Piccioni 

cho biết, dù hai nước xa nhau 
về địa lý nhưng có nhiều 
điểm tương đồng đáng ngạc 
nhiên. Italia có 20 vùng, tỉnh, 
thành phố, có khả năng tự 
chủ rất cao trong hợp tác với 
các địa phương trên thế giới, 
đặc biệt về hợp tác kinh tế. 
Về công nghiệp, Italia có hệ 
thống doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, có khu công nghiệp đặc 
thù tương thích cao với hệ 
thống sản xuất của Việt Nam. 
Hiện nay, đoàn doanh nghiệp 
Italia đã tham khảo các cơ 
hội, đặc biệt quan tâm trong 
một số lĩnh vực như: cơ sở 
hạ tầng, năng lượng tái tạo, 

GẶP GỠ ITALIA, TÂY BAN NHA 
VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi Tọa đàm với Đại 
sứ quán Italia và Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam. Tham dự Tọa đàm, có các đồng 
chí: Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Vụ Châu Âu, Cục Ngoại vụ cùng 
đại diện UBND, Sở/Phòng Ngoại vụ 38 tỉnh/thành trên cả nước. Thay mặt cho tỉnh Vĩnh 
Phúc, đồng chí Đỗ Thị Kim Dung - Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ đã tham dự và có 
bài phát biểu tại sự kiện này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc 
tại buổi Tọa đàm 



5

Tin đối ngoại
về môi trường, chế biến thực 
phẩm, dược phẩm, phát triển 
dự án công nghệ Nano cũng 
như đào tạo nguồn nhân lực 
kỹ thuật cao... 

Thu hút năng lượng 
xanh, sạch của Tây Ban 
Nha

Đại sứ Tây Ban Nha Al-
fonso Tena Garcia đánh giá 
lạc quan về quan hệ giữa hai 
nước, đặc biệt khi hai bên 
thiết lập quan hệ Đối tác 
Chiến lược vào năm 2009. 
Trong thời gian qua, hai bên 
có nhiều hợp tác hiệu quả 
trong lĩnh vực phát triển như 
thực hiện các chương trình 
giảm nghèo, bình đẳng giới 
và bảo vệ môi trường. Quan 
hệ thương mại song phương 
tăng trưởng hàng năm, cùng 
với đó là lượng khách du 
lịch giữa hai nước cũng đang 
tăng nhanh với hơn 40.000 
du khách Tây Ban Nha thăm 
Việt Nam hàng năm. 

Hiện các công ty Tây Ban 
Nha, đặc biệt có thế mạnh 
trong các lĩnh vực như cơ 
sở hạ tầng, xây dựng, năng 
lượng tái tạo, công nghệ 
xanh, sạch… đang quan tâm 
đến thị trường châu Á, trong 
đó có Việt Nam. Các tỉnh có 
danh mục dự án kêu gọi đầu 
tư vào các lĩnh vực này hoàn 
toàn có thể cân nhắc thu hút 
các doanh nghiệp của Tây 
Ban Nha.

Cơ hội hợp tác cho các 

địa phương
Phát biểu tại tọa đàm, 

đồng chí Đỗ Thị Kim Dung 
- Phó Giám đốc phụ trách Sở 
Ngoại vụ cho biết: Thời gian 
qua, tỉnh Vĩnh Phúc tích cực 
đẩy mạnh quan hệ hợp tác với 
Italia thông qua các cuộc gặp 
gỡ, làm việc với Đại sứ quán 
Italia tại Việt Nam, một số 
địa phương và doanh nghiệp 
Italia. Hiện tỉnh đã thu hút 
được 02 dự án của Italia với 
tổng số vốn đăng ký đầu tư 
đạt 90 triệu USD (chiếm gần 
30% tổng vốn đầu tư của Ita-
lia tại Việt Nam), đó là Dự 
án sản xuất xe máy tay ga và 
Dự án sản xuất động cơ của 
Tập đoàn Piaggio tại Khu 
công nghiệp Bình Xuyên. 
Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc 
rất mong nhận được sự quan 
tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện 
của Đại sứ quán Italia, Bộ 
Ngoại giao trong việc hỗ trợ 
tỉnh kết nối và thiết lập quan 
hệ hợp tác hữu nghị với Vùng 

Tuscany của Italia cũng như 
giới thiệu và kêu gọi thu hút 
doanh nghiệp Italia đến đầu 
tư tại tỉnh.

 Tuy nhiên, hoạt động hợp 
tác với các nhà đầu tư Tây 
Ban Nha vẫn còn chưa nhiều. 
Đồng chí Đỗ Thị Kim Dung 
đề nghị Đại sứ Tây Ban Nha 
giúp tỉnh quảng bá hình ảnh, 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh 
tới nhân dân và các doanh 
nghiệp, tổ chức Tây Ban 
Nha. Đồng thời hỗ trợ tỉnh 
trong việc kêu gọi các doanh 
nghiệp đến tìm hiểu cơ hội 
đầu tư tại tỉnh.

Trong khuôn khổ của buổi 
tọa đàm, các địa phương như: 
Hải Phòng, Phú Thọ, Đà 
Nẵng, Hải Dương… cũng đã 
trao đổi với Đại sứ quán Ita-
lia và Tây Ban Nha về các dự 
án cụ thể mà tỉnh cần kêu gọi 
đầu tư. 

T/h: Nam Dương

Đồng chí Đỗ Thị Kim Dung (bên trái) - Phó Giám đốc phụ trách 
Sở Ngoại vụ chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Italia Cecilia Piccioni
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Tin đối ngoại

Ngày 07/10/2015, 
đồng chí Lê Duy 
Thành, Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 
và làm việc với đoàn công tác 
của Bộ Giáo dục và Thể thao 
Lào do đồng chí Ka Sạ Lởm 
Súc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục 
không chính quy làm Trưởng 
đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lê Duy 
Thành chào mừng Đoàn đến 
thăm và làm việc tại Vĩnh 
Phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh khẳng định tình 
đoàn kết, gắn bó giữa Việt 
Nam và Lào nói chung, giữa 
tỉnh Vĩnh Phúc với các địa 
phương của Lào nói riêng, 
trong đó, hợp tác trong lĩnh 
vực giáo dục được ưu tiên 
hàng đầu. Vĩnh Phúc đã giúp 

một số địa phương của Lào 
xây dựng trường học, cấp 
học bổng cho sinh viên Lào 
sang học tập tại Việt Nam; 
các địa phương của Lào cũng 
giúp đỡ sinh viên của Vĩnh 
Phúc học tập tại Lào. Đồng 
chí Lê Duy Thành khẳng 
định, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục 
có những hoạt động thiết 
thực để xây dựng tình đoàn 
kết hữu nghị giữa Việt Nam 
và Lào nói chung, giữa Vĩnh 
Phúc và các địa phương của 
Lào nói riêng; chúc Đoàn có 
chuyến công tác hiệu quả tại 
Vĩnh Phúc.

Đồng chí Ka Sạ Lởm Súc 
cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu 
của các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
cùng các sở, ngành dành cho 
Đoàn và cho biết, mục đích 
chuyến công tác của Đoàn 
tại Việt Nam là tìm hiểu, trao 

đổi kinh nghiệm trong phát 
triển giáo dục thường xuyên, 
xây dựng xã hội học tập của 
Việt Nam để áp dụng vào 
thực tiễn của Lào. Đồng chí 
cảm ơn và đánh giá cao sự 
giúp đỡ của Vĩnh Phúc đối 
với các địa phương của Lào 
trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo.

Cùng ngày, Đoàn công tác 
của Bộ Giáo dục và Thể thao 
Lào đã làm việc với Sở Giáo 
dục và Đào tạo Vĩnh Phúc về 
phát triển giáo dục thường 
xuyên và xây dựng xã hội 
học tập; thăm cơ sở giáo dục 
thường xuyên trên địa bàn 
tỉnh. 

Theo: N.P 

(baovinhphuc.com.vn)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành (bên phải) làm việc với đồng chí 
Ka Sạ Lởm Súc - Vụ trưởng Vụ Giáo dục không chính quy

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào
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Tin đối ngoại

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập 
quan hệ ngoại giao từ năm 1992. 
Trong 23 năm qua, mối quan hệ 

giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát 
triển tốt đẹp và toàn diện trên các lĩnh vực: 
ngoại giao, đầu tư và thương mại, du lịch, văn 
hóa, giáo dục. Từ năm 2009, Việt Nam và 
Hàn Quốc đã trở thành đối tác hợp tác chiến 
lược của nhau. Hiện nay Hàn Quốc ở vị trí 
dẫn đầu trong số 55 quốc gia, vùng lãnh thổ 
có dự án đầu tư tại Việt Nam và cũng là quốc 
gia dẫn đầu trong số 15 quốc gia, vùng lãnh 
thổ đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc. Tính đến nay, 
toàn tỉnh có 202 dự án FDI, với tổng vốn đăng 
ký 3,25 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc có 86 
dự án, với tổng vốn đăng ký trên 830 triệu 
USD, chiếm 43% về số dự án, 26% về số vốn. 
Hầu hết các dự án của Hàn Quốc đầu tư ở 
Vĩnh Phúc đều thành công, đóng góp lớn cho 
ngân sách tỉnh, tạo thêm việc làm và thu nhập 
cho người dân Vĩnh Phúc.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà 
đầu tư Hàn Quốc nhân Ngày Quốc khánh của 
nước bạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Chúc cảm ơn các nhà đầu tư Hàn Quốc 
đã lựa chọn Vĩnh Phúc làm điểm dừng chân, 
khẳng định sự đầu tư thành công của các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đã góp phần tích cực 
vào sự phát triển, tăng trưởng liên tục với tốc 
độ cao của nền kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng 
chí mong muốn, các nhà đầu tư Hàn Quốc 
tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh tại Vĩnh 
Phúc, đồng thời giúp tỉnh giới thiệu, vận động 
các nhà đầu tư khác đến đầu tư tại Vĩnh Phúc. 
Về phía tỉnh, đồng chí khẳng định Vĩnh Phúc 
sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh 
nghiệp nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc 
nói riêng sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Chiều ngày 2/10/2015, 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ 
chức buổi gặp mặt các nhà 
đầu tư Hàn Quốc tại Vĩnh 
Phúc nhân dịp kỷ niệm ngày 
Quốc khánh Hàn Quốc 
(3/10/2333 trước Công 
nguyên - 3/10/2015). Dự 
buổi gặp mặt có đồng chí 
Nguyễn Văn Chúc - Tỉnh ủy 
viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, 
ngành của tỉnh cùng các 
doanh nghiệp Hàn Quốc 
đang hoạt động kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc (ở giữa) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại buổi Gặp mặt

UBND TỈNH GẶP MẶT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC NHÂN 
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC KHÁNH HÀN QUỐC
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Tin đối ngoại

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ 
PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2015

Tham dự Hội nghị, về 
phía Trung ương có 
các đồng chí: Phạm 

Anh Đào - Phó Trưởng Ban 
điều phối viện trợ nhân dân 
(PACCOM), Liên hiệp các 
Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; 
Nguyễn Minh Hằng - Trưởng 
phòng phi chính phủ, Cục 
Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; 
Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có 
đồng chí: Đỗ Thị Kim Dung 
- Phó Giám đốc phụ trách 
Sở Ngoại vụ; các đồng chí 
trong Ban xúc tiến vận động 
viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài (PCPNN), các tổ chức 
PCPNN và các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài 
đóng trên địa bàn tỉnh cùng 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
UBND huyện, thị trong tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, 
đồng chí Đỗ Thị Kim Dung 
cảm ơn các tổ chức PCPNN 
đã đồng hành cùng với tỉnh 
trong thời gian qua. Đồng chí 
cho biết: Những năm gần đây, 
mặc dù kinh tế - xã hội của 
tỉnh đạt được những thành tựu 
quan trọng, đời sống nhân dân 
từng bước được cải thiện tuy 
nhiên vẫn còn nhiều lĩnh vực, 
nhiều địa bàn gặp khó khăn 
cần sự giúp đỡ của các tổ chức 
quốc tế, các nhà tài trợ, cộng 
đồng các tổ chức PCPNN. 
Bằng sự quan tâm, chỉ đạo 
của chính quyền, đặc biệt là 
sự chung tay góp sức của các 
tổ chức phi chính phủ, tổ chức 
quốc tế, các doanh nghiệp, 

các nhà tài trợ đã triển khai 
các dự án thiết thực hỗ trợ 
nhân dân còn khó khăn của 
tỉnh. Các dự án chủ yếu tập 
trung vào các lĩnh vực: giáo 
dục, y tế, xây dựng cơ sở hạ 
tầng và phát triển bền vững, 
nâng cao năng lực cộng đồng, 
chuyển giao tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, tín dụng nhỏ, bảo vệ 
môi trường, giảm nhẹ thiên 
tai và bình đẳng giới. Sự giúp 
đỡ đó đã góp phần không nhỏ 
vào phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh. Đồng chí hy vọng, 
trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh 
Phúc sẽ tiếp tục nhận được 
sự ủng hộ của các tổ chức 
PCPNN, thông qua những dự 
án thiết thực, hiệu quả, giúp 
đỡ nhân dân, góp phần xóa 
đói, giảm nghèo, nâng cao 
chất lượng cuộc sống cho 
người dân tại một số vùng 
khó khăn trong tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, đồng 
chí Phạm Anh Đào - Phó 
Trưởng Ban điều phối viện 
trợ nhân dân PACCOM đánh 
giá cao những kết quả đạt 
được của tỉnh trong công tác 
vận động, quản lý hoạt động 
của các tổ chức phi chính phủ 
và sử dụng viện trợ PCPNN, 
đồng thời chia sẻ những khó 
khăn, vướng mắc của tỉnh 
trong việc vận động, thu hút, 
quản lý hoạt động cũng như 
hiệu quả của các dự án từ các 
tổ chức PCPNN. Trong thời 
gian tới PACCOM sẽ chủ 
động rà soát hoạt động của 
một số các tổ chức PCPNN 
phù hợp để kêu gọi, vận động 
các tổ chức dành nguồn viện 
trợ, hỗ trợ phát triển cho tỉnh. 

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Đỗ Thị Kim Dung - Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ 
phát biểu tại Hội nghị

Sáng 22/10/2015, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài năm 2015 nhằm đánh giá công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ và 
định hướng kêu gọi viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ trong những năm tới. 



9

Sáng 23/10/2015, tại 
Sở Ngoại vụ Vĩnh 
Phúc, Tổ chức phi 

chính phủ KFHI - Hàn Quốc 
đã có buổi làm việc với Sở 
Ngoại vụ, Sở Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT), Công 
an tỉnh để triển khai dự án 
“Chương trình phát triển trẻ 
em” (gọi tắt là Chương trình 
CDP). Đồng chí Khuất Văn 
Khanh - Phó Giám đốc Sở 
Ngoại vụ tham dự và chủ trì 
buổi làm việc. 

Dự án “Chương trình 
phát triển trẻ em (Child 
development program - 
CDP)” triển khai nhằm giúp 
đỡ các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên trong 
cuộc sống, giúp các em có 
cuộc sống, môi trường học tập 
và phát triển tốt hơn. Dự kiến 
dự án sẽ được thực hiện trong 
vòng 5 năm (2016 - 2020) tại 
các huyện: Tam Dương, Sông 

Lô, Vĩnh Tường, Tam Đảo và 
xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc 
Yên với tổng số vốn viện trợ 
là 700.000 USD.

Tại buổi làm việc, ông 
Jeon Chang Hee - Giám đốc 
dự án CDP tại Vĩnh Phúc 
cho biết, hiện nay dự án đã 
được UBND tỉnh đồng ý cho 
tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên 
theo Quy chế ban hành kèm 
theo Nghị định số 93/2009/
NĐ-CP của Chính phủ, để 
thực hiện được dự án, tổ chức 
KFHI cần một đơn vị hoặc tổ 
chức làm chủ khoản viện trợ. 
Do đó, ông mong muốn tỉnh 
Vĩnh Phúc và các cơ quan 
liên quan giới thiệu cho tổ 
chức một đối tác phù hợp để 
thực hiện dự án này.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
đồng chí Khuất Văn Khanh 
đánh giá cao những đóng góp 
tích cực của tổ chức KFHI 
đối với vấn đề an sinh xã hội, 

đặc biệt đối với những trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn tỉnh. Đồng chí mong 
muốn trong thời gian tới tổ 
chức sẽ tiếp tục quan tâm tới 
Vĩnh Phúc, giúp tỉnh thu hút 
thêm các tổ chức phi chính 
phủ để triển khai các dự án 
nhân đạo nhằm giúp đỡ, hỗ 
trợ những người có hoàn cảnh 
khó khăn trong tỉnh, tạo điều 
kiện để họ vươn lên làm chủ 
cuộc sống.

Sau khi trao đổi, Sở Ngoại 
vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Công an tỉnh đã thống nhất 
đề xuất với UBND tỉnh giao 
cho sở GD&ĐT làm chủ 
khoản viện trợ của dự án. Tổ 
chức KFHI sẽ phối hợp với 
Sở GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ 
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thẩm định theo quy định. 

Tin, ảnh: Bích Huệ

Tin đối ngoại

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ KFHI-HÀN QUỐC LÀM VIỆC VỚI 
SỞ NGOẠI VỤ VỀ DỰ ÁN  “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TRẺ EM” 

Đồng chí 
Khuất Văn Khanh 

(ở giữa) - Phó Giám đốc 
Sở Ngoại vụ làm việc với 

tổ chức KFHI
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Trong khuôn khổ chuyến thăm và 
làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc của 
đoàn lãnh đạo tỉnh Bô-ly-khăm-

xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
(từ ngày 24-26/9/2015), chiều 25/9/2015, 
Đoàn đã đến thăm và làm việc với trường 
Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, thị xã Phúc Yên. 
Tiếp Đoàn có đồng chí Trần Đức Tiệp, Hiệu 
trưởng nhà trường; cùng dự có đại diện các 
Sở: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ; các đồng 
chí đại diện các phòng, khoa, trung tâm trong 
nhà trường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Tiệp 
đã giới thiệu với Đoàn về lịch sử xây dựng và 
phát triển của trường, các ngành nghề đào tạo 
cũng như cơ sở vật chất phục vụ việc đào tạo 
của nhà trường. Đồng chí cho biết, Trường 
Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 được đổi tên từ 
Trường Cao đẳng nghề cơ giới cơ khí xây dựng 
số 1 trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật cơ 
giới cơ khí Xây dựng Việt Xô. Sau nhiều năm 
xây dựng và phát triển, đến nay trường đã đa 
dạng hóa các ngành nghề, đào tạo sinh viên ra 
trường có tay nghề cao phục vụ nhu cầu của 
xã hội. Tuy nhiên, để nâng cao tay nghề hơn 
nữa, phù hợp với xu thế chung của thế giới, 

nhất là trong khối ASEAN, đồng 
chí mong muốn được hợp tác với 
các cơ sở đào tạo nghề trong khối 
ASEAN, trong đó có các cơ sở đào 
tạo nghề của nước bạn Lào.

Đồng chí Đen-pi Mun-thạ-đi, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bô-ly-khăm-
xay cảm ơn sự đón tiếp thắm tình 
hữu nghị của Trường dành cho 
Đoàn. Đồng chí cho biết, tỉnh luôn 
xác định trách nhiệm của mình 
đối với sự nghiệp đào tạo nguồn 
nhân lực cho nước nhà, vì thế tỉnh 
rất muốn hợp tác với các Trường 
Cao đẳng nghề khác để đào tạo ra 
những học sinh, sinh viên có tay 

nghề cao cho xã hội. Đồng chí tin 
tưởng rằng, việc liên kết đào tạo, trao đổi học 
sinh, sinh viên giữa tỉnh Bô-ly-khăm-xay và 
trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 sẽ là dấu 
ấn quan trọng trong quá trình hợp tác giữa hai 
tỉnh, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ 
hữu nghị tốt đẹp giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Bô-ly-khăm-xay.

Qua buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau 
thảo luận và đi đến thống nhất bổ sung một số 
nội dung vào biên bản ghi nhớ và tăng cường 
đẩy mạnh thực hiện một số nội dung, trong 
đó: tập trung vào công tác phối hợp trao đổi 
chuyên môn, giúp đỡ nhau trong bồi dưỡng 
nghiệp vụ, hỗ trợ kinh phí, đào tạo nghề cho 
học sinh, sinh viên… Đồng thời đẩy mạnh 
giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể thao giữa 
trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 và các cơ 
sở dạy nghề của tỉnh Bô-ly-khăm-xay.

Kết thúc buổi làm việc, hiệu trưởng nhà 
trường và đại diện Sở Giáo dục và Thể thao 
tỉnh Bô-ly-khăm-xay đã ký kết Biên bản ghi 
nhớ về hợp tác giáo dục và đào tạo dưới sự 
chứng kiến của tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ 
chốt của hai tỉnh.

Tin, ảnh: Bích Huệ

Tin đối ngoại

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1 VÀ TỈNH BÔ-LY-KHĂM-XAY (LÀO)

Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (bên phải) 
và đại diện Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Bô-ly-khăm-xay 

ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục và đào tạo
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Nhận lời mời của ngài Lee 
Si Jong - Tỉnh trưởng tỉnh 
Chungcheongbuk - Hàn Quốc; 

tỉnh Vĩnh Phúc đã cử đoàn công tác gồm đại 
diện Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn và Sở Y tế do ông Nguyễn 
Đức Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin 
và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ làm trưởng 
đoàn tham dự và có gian hàng trưng bày tại 
Triển lãm Hữu cơ quốc tế Goesan 2015 từ 
ngày 17 - 23/9/2015.

Tham gia Triển lãm, tỉnh Vĩnh Phúc đã 
trưng bày tại gian hàng các sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ như gạo, trà xanh và các sản 
phẩm thuốc đông y đồng thời giới thiệu về 
ngành nông nghiệp hữu cơ của tỉnh cũng như 
thông tin, quảng bá hình ảnh, con người Vĩnh 
Phúc và các chính sách thu hút đầu tư đến bạn 
bè quốc tế. 

Triển lãm Hữu cơ quốc tế Goesan năm 
2015 được tổ chức tại huyện Goesan, tỉnh 
Chungcheongbuk từ ngày 18/9 đến 11/10/2015 
với thông điệp “Nông nghiệp Hữu cơ là giải 
pháp căn bản để đối phó với biến đổi khí hậu 
toàn cầu”. Triển lãm Hữu cơ 2015 được ví 
như “Thế vận hội” nông nghiệp hữu cơ đầu 
tiên trên thế giới do tỉnh Chungcheongbuk 
phối hợp với Cơ quan Nghiên cứu lương thực 
hữu cơ quốc tế (ISOFAR) tổ chức. Hơn 600 

cơ quan, tổ chức đến từ 74 quốc gia và khoảng 
620 nhà phân phối tham dự Triển lãm. Tại 
đây, nhiều chương trình, sự kiện diễn ra xoay 
quanh chủ đề “Cuộc sống hữu cơ, Khoa học 
gặp gỡ công chúng”, đem lại sự hiểu biết và 
trải nghiệm các sản phẩm hữu cơ cho cộng 
đồng. Đáng chú ý, có 18 sự kiện khoa học 
được tổ chức với sự tham gia của gần 5.000 
chuyên gia hữu cơ trong nước và quốc tế, thảo 
luận về các vấn đề như: sản xuất lương thực 
thế giới, các vướng mắc về đạo đức trong 
nông nghiệp, chất lượng lương thực và sức 
khỏe; những thách thức và giải pháp cho nông 
nghiệp hữu cơ toàn cầu. Sau khi kết thúc triển 
lãm, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ quốc tế 
(IFOAM) ra “Tuyên bố Hữu cơ Goesan” 
thông báo cho các tổ chức nông nghiệp hàng 
đầu quốc tế như Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên Hợp Quốc về những nỗ lực trong 
việc xây dựng các nguyên tắc, định hướng 
tương lai cho sự phát triển của ngành nông 
nghiệp hữu cơ, mở ra một trang sử mới cho 
nông nghiệp hữu cơ toàn cầu. 

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ngài Tỉnh 
trưởng tỉnh Chungcheongbuk nhấn mạnh: 
Trước đây, hai cuộc cách mạng nông nghiệp 
đầu tiên tại Hàn Quốc là “Cách mạng xanh” 
về nâng cao năng suất lúa và “Cách mạng 
trắng” về sử dụng phương pháp nhà kính 

 Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc tại gian hàng tham gia 
Triển lãm hữu cơ quốc tế Goesan 2015

Tin đối ngoại

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH 
VĨNH PHÚC THAM DỰ 
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 

CÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 
QUỐC TẾ GOESAN 2015 TẠI 
TỈNH CHUNGCHEONGBUK, 

HÀN QUỐC
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Tổ chức PAMWF tặng áo đồng phục thể thao 
cho học sinh tiểu học

Tin đối ngoại

Ngày 21/10, thông qua Hội Khuyến 
học tỉnh, Tổ chức phi chính phủ 
PAMWF (Pyeong Ahn Milal Welfare 

Foundation - Hàn Quốc) đã trao tặng áo đồng 
phục thể thao cho hơn 1.300 học sinh trường Tiểu 
học Hoàng Hoa (huyện Tam Dương) và trường 
Tiểu học Sơn Đông (huyện Lập Thạch) với tổng 
giá trị 150 triệu đồng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự 
án “Trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh 
Vĩnh Phúc” nhằm động viên, khích lệ trẻ em 
tại các xã nghèo, vùng sâu vùng xa trên địa 
bàn tỉnh cố gắng vươn lên trong học tập. Ông 
Jang Du Young - Trưởng đại diện tổ chức 
PAMWF tại Việt Nam cho biết: Từ đầu năm 
2015 đến nay, PAMWF đã triển khai nhiều 
hoạt động tình nguyện nhằm trợ giúp các đối 
tượng khó khăn như: tặng xe lăn, xe đạp, sách 
giáo khoa, học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ 
em khuyết tật; tặng kính lão và khám chữa 
bệnh miễn phí cho người già; tặng phòng học 
vi tính cho các trường ở vùng sâu vùng xa; 
tổ chức chương trình tham quan tại Hà Nội 
(Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Công 

viên Thủ Lệ) cho hơn 200 học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh… Tổng kinh 
phí cho các hoạt động trên ước tính gần 750 
triệu đồng.

Trong thời gian tới, PAMWF dự kiến sẽ 
triển khai chương trình hỗ trợ ăn bán trú cho 
học sinh tiểu học, trao học bổng cho học sinh 
khuyết tật và tiếp tục các hoạt động trợ giúp 
chăm sóc người tàn tật, các hoạt động viện 
trợ nhân đạo khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Ông Jang Du Young (ở giữa) – Trưởng đại diện Tổ chức 
PAMWF và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng áo cho 

các em học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa

trong nông nghiệp đã mang lại kết quả tuyệt 
vời cho ngành nông nghiệp của Hàn Quốc. 
Tuy nhiên, hiện nay hai cuộc cách mạng đã 
có những hạn chế do các Hiệp định thương 
mại tự do (FTA). Do vậy, “Cách mạng hữu 
cơ” ra đời với vai trò là cuộc cách mạng 
thứ ba, cũng là cách duy nhất để vượt qua 
những giới hạn trên, hướng tới mục tiêu 
xuất khẩu ra nước ngoài bằng cách nâng cao 
chất lượng nông sản. Ngài Tỉnh trưởng tỉnh 
Chungcheongbuk khẳng định, trong thời 
gian tới tỉnh Chungcheongbuk sẽ đẩy mạnh 
nông nghiệp hữu cơ bằng cách tăng diện tích 
canh tác hữu cơ và không sử dụng thuốc trừ 
sâu từ 4% lên 20%, tăng các sản phẩm động 
vật hữu cơ phi kháng sinh từ 6% lên 20% và 
tăng số lượng các công ty chế biến sản phẩm 

hữu cơ trong tỉnh từ khoảng 50 lên hơn 150 
công ty vào năm 2020. Đồng thời khẳng định 
tỉnh Chungcheongbuk phấn đấu là tỉnh dẫn 
đầu cuộc cách mạng nông nghiệp thứ ba với 
ngành nông nghiệp hữu cơ. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã 
có buổi gặp gỡ và làm việc với ngài Lee Cha-
young - Giám đốc Sở Kinh tế và Thương mại 
tỉnh Chungcheongbuk. Ngài Lee Cha-young 
gửi lời hỏi thăm tới lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc 
đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi đoàn Vĩnh 
Phúc tham dự và có gian hàng trưng bày tại 
Triển lãm Hữu cơ quốc tế Goesan 2015. Ngài 
hy vọng tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục ủng hộ và 
đồng hành cùng tỉnh Chungcheongbuk tại các 
sự kiện trong tương lai./.

Tin, ảnh: Đức Thành
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Tin trong nước
Ngày 14/10/2015, Diễn đàn kinh tế 
Việt Nam - Nhật Bản VJEF 2015 
được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề 

“Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, 
Hướng tới Hội nhập kinh tế quốc tế” với sự 
tham gia của các cơ quan Chính phủ, Đại sứ 
quán Nhật Bản, JETRO, JICA, JBIC, các 
chuyên gia kinh tế, Hiệp hội doanh nghiệp 
Nhật Bản, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 
và Nhật Bản... 

Nhận lời mời của đồng chí Bun-nhăng 
Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân 

dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Chủ tịch 
nước Nguyễn Thị Doan đã bắt đầu chuyến 
thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 
15-18/10. Tại buổi làm việc, hai bên khẳng 
định luôn coi trọng việc củng cố và tăng 
cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn 
kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. 
Đồng thời, tăng cường hợp tác trong các lĩnh 
vực trao đổi đoàn, an ninh quốc phòng và 
quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn quốc 
tế và khu vực.

Chiều 19/10, tại Trụ sở Chính phủ, 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã 
tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia 

Trung Quốc Cảnh Huệ Xương. Tại buổi tiếp, 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, 
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng 
giềng, có quan hệ hữu nghị truyền thống, có 
nhiều điểm tương đồng. Lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn 
mong muốn làm hết sức mình để cùng với các 
nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa quan hệ Đối 
tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung 
ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu 
quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát 
triển chung của cả hai nước và đóng góp vào 
hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu 
vực và trên thế giới.

Chiều 19/10, Bộ Ngoại giao đã tổ 
chức lễ ký Ý định thư hợp tác giữa 
Bộ Ngoại giao Việt Nam và bang 

Oregon, Hoa Kỳ về tăng cường quan hệ hai 
bên trên các lĩnh vực chính trị, kinh doanh - 
thương mại, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, 
quy hoạch đô thị, môi trường, du lịch và giao 
lưu nhân dân. Nhân dịp này, đại diện cho 
tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Đỗ Thị Kim Dung 
- Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ cũng 
đã tham dự lễ ký kết và giới thiệu quảng bá 
hình ảnh, chính sách, môi trường đầu tư của 
tỉnh tới Thống đốc bang Oregon và các doanh 
nghiệp Hoa Kỳ. 

Ngày 20/10/2015, tại Hà Nội, Bộ 
Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Hội 
thảo quốc tế “Triển vọng hợp tác kinh 

tế giữa Việt Nam và các nước Trung Đông 
- Châu Phi”. Hội thảo là sự tiếp nối thành 
công của Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt 
Nam với các nước Trung Đông - Bắc Phi (4-
5/11/2013) và những thành tựu hợp tác giữa 
Việt Nam và Trung Đông - Châu Phi trong 
thời gian qua, đồng thời nhằm triển khai 
những kết quả đạt được qua các chuyến thăm 
cấp cao của Lãnh đạo Việt Nam đến khu vực.

Ngày 21/10/2015, tại Nhà khách 
Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng 

Bộ trưởng Ngoại giao Phi-líp-pin An-bớt đen 
Rô-sa-ri-ô đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 8 Ủy 
ban Hợp tác song phương Việt Nam - Phi-
líp-pin.  Tại Kỳ họp, hai bên đã đánh giá toàn 
diện quan hệ song phương kể từ Kỳ họp Ủy 
ban Hợp tác song phương lần thứ 7 tại Ma-ni-
la (tháng 10/2013) và việc triển khai Chương 
trình Hành động Việt Nam - Phi-líp-pin giai 
đoạn 2011 - 2016. 

T/h: Danh Tiến
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Ngày 5/10, tại thành phố Atlanta, Hoa 
Kỳ, Bộ trưởng Thương mại 12 nước 
(Australia, Brunei, Canada, Chile, 

Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, 
Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam) đã đạt 
được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định TPP. 
Sau hơn 5 năm đàm phán, 12 nước đã đạt 
được thỏa thuận về một hiệp định toàn diện, 
tiêu chuẩn cao và cân bằng, có lợi cho người 
dân các nước tham gia; nhằm hỗ trợ việc làm, 
thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng cường 
phát triển hòa nhập và khuyến khích sáng tạo 
trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 13/10, ông Vongthep 
Arthakaivalvatee - chuyên gia tư 
pháp hình sự từ Thái Lan đã tuyên thệ 
nhậm chức Phó Tổng Thư ký ASEAN 

(DSG) phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã 
hội. Phó Tổng Thư ký Arthakaivalvatee sẽ 
điều hành bộ phận văn hóa - xã hội và chịu 
trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết 
của ASEAN hướng tới việc cải thiện đời sống 
nhân dân ngày một tốt hơn. Văn phòng của 
ông bao gồm các đơn vị đảm nhiệm các lĩnh 
vực như sức khỏe, môi trường, giáo dục, quản 
lý thiên tai, lao động, phụ nữ và văn hóa.

Ngày 17/10, trong khuôn khổ cuộc gặp 
không chính thức giữa các Bộ trưởng 
Quốc phòng ASEAN và Trung Quốc 
tại Bắc Kinh, các Bộ trưởng đã cam 

kết tăng cường hợp tác quốc phòng và tránh 
để quan hệ các bên rơi vào tình trạng đối đầu 
vì sự ổn định của khu vực.

Ngày 20/10, Viện Chính sách Đối 
ngoại phối hợp với Liên minh Biển 
và Đại học John Hopkins của Mỹ đã 
tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “An 

ninh và Phát triển tại Biển Đông”. Cuộc hội 
thảo thu hút sự tham gia của các giáo sư đầu 
ngành tới từ các trường Đại học nổi tiếng của 
Mỹ, Cố vấn cấp cao của Thứ trưởng Thương 
mại Mỹ Sally Yozell, các tổ chức bảo vệ môi 
trường, viện hoạch định chính sách, đại diện 

đại sứ quán một số nước cùng đông đảo học 
giả, báo giới. Tại cuộc hội thảo, các chuyên 
gia cho rằng để giải quyết những vấn đề tại 
Biển Đông, các bên liên quan cần ngừng ngay 
các hoạt động thay đổi nguyên trạng, tăng 
cường giáo dục nhận thức về tầm quan trọng 
của môi trường Biển Đông.

Ngày 21/10, Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu (EC) Jean-Claude Juncker thông 
báo triệu tập cuộc họp bất thường với 

một số nhà lãnh đạo châu Âu để tìm cách đối 
phó với cuộc khủng hoảng di cư tại các nước 
Tây Balkan. Cuộc họp là nỗ lực của Chủ tịch 
Juncker nhằm tăng áp lực để hối thúc các 
nước Đông Nam và Trung Âu tăng cường hợp 
tác trong quản lý dòng người di cư đồng thời 
chấm dứt một loạt các hành động đơn phương 
đang gây căng thẳng chính trị trong thời gian 
gần đây. Cuộc họp được đưa ra trong bối cảnh 
hàng chục nghìn người, trong đó đa số là 
người di cư Syria và Afghanistan tìm đường 
tới Đức, đang bị mắc kẹt ở những nước Tây 
Balkan sau khi Hungary đóng cửa biên giới 
với Serbia và Croatia.

Sáng 22/9/2015, Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình đã đáp máy bay 
xuống thành phố Seattle, bắt đầu 

chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 1 tuần ở 
Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà 
lãnh đạo cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt 
được thỏa thuận ngăn chặn hiểu lầm quân sự 
và thỏa thuận tạo kênh liên lạc trong khủng 
hoảng nhằm xoa dịu căng thẳng và tránh 
hiểu lầm sau sự cố của các lực lượng quân sự. 
Sau cuộc gặp, Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa 
thuận không sử dụng tin tặc chống lại nhau.

T/h: Trung Dũng

Tin thế giới

1

2

3

4

5

6



15

Liên hợp quốc – 70 năm vì nền hòa bình thế giới

Cách đây 70 năm, ngày 24/10/1945, 
Liên hợp quốc (LHQ) - tổ chức 
toàn cầu lớn nhất thế giới ra đời, 

đánh dấu một bước phát triển lịch sử trong 
quan hệ quốc tế hiện đại, mở ra một thời kỳ 
mới trong việc giải quyết, ngăn ngừa xung 
đột quốc tế, gìn giữ hòa bình. Mặc dù còn 
nhiều hạn chế trong tổ chức và hiệu quả hoạt 
động, cho đến nay, LHQ vẫn là một thể chế 
toàn cầu lớn nhất, góp phần đáng kể vào việc 
bảo vệ nền hòa bình thế giới. Trải qua một 
chặng đường dài đầy gian khó, 70 năm trong 
vai trò thiên sứ hòa bình, xây dựng tình đoàn 
kết, hữu nghị giữa các dân tộc, thúc đẩy sự 
phát triển toàn diện của nhân loại, LHQ đã có 
những đóng góp không thể phủ nhận. 

Gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế: Trải 
qua những thăng trầm lịch sử, nhất là thời 
kỳ Chiến tranh lạnh, LHQ vẫn được duy 
trì là một diễn đàn hòa bình để các bên đối 
thoại, góp phần giải tỏa những căng thẳng, 
ngăn chặn tình trạng leo thang trở thành cuộc 
Chiến tranh thế giới thứ ba. LHQ tích cực 
đóng vai trò trung gian hòa giải nhiều cuộc 
khủng hoảng quốc tế thông qua thương lượng, 
sáng kiến giải pháp hòa bình cho hàng trăm 
cuộc xung đột ở các khu vực hoặc trực tiếp 
giải quyết các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo, 
tham gia xây dựng thể chế sau xung đột, như 
tại Nam Tư cũ, Đông-ti-mo, I-rắc,... chống 
khủng bố, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân đế quốc, 
ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, 
cấm thử và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, 
thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình, giám 
sát bầu cử, hỗ trợ tái thiết. Hiện nay, LHQ đã 
hoàn thành 55 nhiệm vụ và đang triển khai 16 
nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên thế giới. Với 
sự can thiệp của LHQ, nhiều cuộc xung đột 
đã được giải quyết, cứu được sinh mạng của 
hàng triệu người.

Thúc đẩy phát triển con người: Với mục 
tiêu phát triển, LHQ luôn ưu tiên tạo dựng môi 
trường kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế 
thuận lợi, bình đẳng, đáp ứng được những lợi 
ích chính đáng của các quốc gia thành viên, 
nhất là những quốc gia đang phát triển. Việc 
thúc đẩy vòng Đàm phán Ðô-ha hiện nay về 
thương mại cho thấy quyết tâm của các nước 
tăng cường mọi hình thức hợp tác và đối tác 
thương mại và phát triển cả trong phạm vi 
quốc gia lẫn quốc tế, tăng cường sự tham 
gia của các nước đang phát triển vào thương 
mại quốc tế. Hơn 500 điều ước quốc tế đa 
phương quan trọng trong nhiều lĩnh vực giao 
lưu quốc tế, trong đó có Công ước về Luật 
Biển (năm 1982) đã được ký kết, xây dựng 
chuẩn mực cho các lĩnh vực chuyên môn 
và đưa ra khuyến nghị định hướng cho luật 
pháp quốc tế.

Đối với các mục tiêu phát triển, từ năm 
1960, Ðại hội đồng LHQ đã đề ra các chiến 
lược cho từng thập niên nhằm huy động hợp 
tác quốc tế cho các mục tiêu phát triển chung. 
Các tổ chức của LHQ đã hỗ trợ trực tiếp về 
vốn, tri thức cho các nỗ lực phát triển kinh tế, 
xã hội, văn hóa, giáo dục và y tế của những 
quốc gia đang phát triển. LHQ hỗ trợ, thúc 
đẩy mạnh mẽ các quốc gia trong công cuộc 
xóa đói nghèo, nâng cao chất lượng phát triển 
của mỗi nước, thể hiện qua các mục tiêu phát 
triển Thiên niên kỷ (MDGs) mà LHQ đã đề ra 
trong giai đoạn 2000 - 2015. 

Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hóa ngày 
càng gia tăng, các vấn đề an ninh phi truyền 
thống như dịch bệnh, an ninh mạng, chiến 
tranh mạng, nạn buôn bán ma túy, ô nhiễm 
môi trường, biến đổi khí hậu... trở thành mối 
quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia trên thế 
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giới. LHQ đã có nhiều biện pháp như đề cao 
các công ước, tuyên bố về quyền trẻ em, phụ 
nữ, về biến đổi khí hậu... ; kêu gọi các nước 
ủng hộ sứ mệnh của LHQ trong việc thúc đẩy 
phát triển con người. Lĩnh vực đặc biệt thể 
hiện vai trò của LHQ trong lịch sử chính trị 
quốc tế đó là nhân đạo. Các hoạt động cứu trợ 
nhân đạo của LHQ hiện nay ở những “điểm 
nóng” trên thế giới được cộng đồng quốc tế 
đánh giá cao. Cơ quan cứu trợ khẩn cấp của 
LHQ có trách nhiệm ứng phó kịp thời và thúc 
đẩy các hoạt động nhân đạo. Chương trình 
lương thực thế giới là tổ chức nhân đạo lớn 
nhất hiện nay, cung cấp lương thực khẩn cấp 
trên toàn thế giới, trung bình cho 100 triệu 
người ở trên 80 quốc gia; phòng, chống và 
giúp khắc phục hậu quả thiên tai quy mô lớn, 
như trận động đất sóng thần Đại Tây Dương 
năm 2004, động đất tại Ha-i-ti năm 2010...

Đối với Việt Nam, ngay sau khi gia nhập 
LHQ (ngày 20/9/1977) cũng đã nhận được rất 
nhiều sự hỗ trợ từ tổ chức này. Đứng trước 
những khó khăn thách thức, LHQ đã giúp 
Việt Nam khắc phục một phần khó khăn về 
kinh tế - xã hội, tái thiết cơ sở hạ tầng sau 
chiến tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển của 
Việt Nam. Hiện nay, LHQ vẫn tiếp tục hỗ trợ 
chúng ta trên nhiều lĩnh vực cấp thiết trong 
thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa như: đảm bảo phát triển bền vững và 
tăng cường khả năng hội nhập quốc tế của 
Việt Nam, giúp nâng cao năng lực, thể chế 
luật pháp, cải cách hành chính, xóa đói giảm 
nghèo, bảo vệ môi trường… cũng như đối phó 
với nhiều vấn đề xã hội phức tạp như phòng 
chống ma túy, HIV/AIDS, dịch bệnh, thiên 
tai… Nguồn vốn, tri thức, kinh nghiệm từ hệ 
thống điều phối viên và tổ chức phát triển 
LHQ tại Việt Nam trong những năm qua là 
một trong những nguồn ngoại lực quan trọng 
giúp Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ, trong 
đó có việc thực hiện các mục tiêu phát triển 
Thiên niên kỷ do LHQ đề ra.

Về phía Việt Nam, đã tham gia tích cực 
các hoạt động của LHQ, tranh thủ tối đa sự 
đồng tình, ủng hộ của các nước thành viên để 
xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam 
luôn coi LHQ là một diễn đàn đa phương 
quan trọng để tăng cường quan hệ với tất cả 
các quốc gia trên thế giới, cùng bảo vệ các 
nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ 
vì hòa bình, hợp tác và phát triển, bảo đảm 
những lợi ích cốt lõi của quốc gia và hài hòa 
với lợi ích chung của quốc tế. Với đường lối 
đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác, 
phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các 
quan hệ quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy, trách 
nhiệm của các nước trong cộng đồng quốc 
tế, Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia 
và được các nước bầu vào các cơ chế hoạch 
định chính sách của LHQ, như:  Ủy ban Nhân 
quyền (2001 - 2003) và Hội đồng Nhân quyền 
(2014 - 2016), Liên minh Viễn thông quốc tế 
(2003 - 2007), phối hợp với LHQ triển khai 
kế hoạch chung của LHQ trong phát triển 
kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong thời gian là 
Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ vào tháng 
7-2008, Việt Nam đã tổ chức và chủ trì thảo 
luận mở về “Trẻ em và xung đột vũ trang” 
tại Hội đồng Bảo an. Sáng kiến này đã được 
các nước đánh giá cao, thể hiện sự đóng góp 
có trách nhiệm và thực chất của Việt Nam 
trong LHQ.

Chặng đường hình thành và phát triển của 
LHQ trong 70 năm qua cho thấy LHQ sẽ tiếp 
tục là nền tảng không thể thiếu cho một nền 
hòa bình bền vững, công bằng và thịnh vượng 
trên thế giới. Hòa vào dòng chảy của lịch sử, 
Việt Nam đã và sẽ tham gia tích cực hơn nữa 
vào các hoạt động của tổ chức đa phương lớn 
nhất hành tinh này, phấn đấu phát huy vai trò 
của LHQ vì lợi ích chung của mọi dân tộc.

T/h: Trung Dũng
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Hàng năm, hai bên thường 
xuyên cử các đoàn công tác 
tham gia hoạt động trao đổi 
đoàn các cấp nhằm tăng 
cường trao đổi thông tin và 
tăng thêm sự hiểu biết, gắn 
bó lẫn nhau. Về phía tỉnh 
Chungcheongbuk có các 
đoàn: Đoàn do Tỉnh trưởng, 
Phó Tỉnh trưởng, đoàn Chủ 
tịch Hội đồng tỉnh và các 
đoàn cấp sở đến thăm và 
làm việc tại Vĩnh Phúc. Về 
phía tỉnh Vĩnh Phúc cũng 
đã cử các đoàn công tác do 
Bí thư, Phó Bí thư dẫn đầu, 
đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
và nhiều đoàn các sở, ngành 
chuyên môn… thăm hữu 
nghị, xúc tiến đầu tư và trao 
đổi kinh nghiệm tại tỉnh bạn. 
Các cuộc tiếp xúc, trao đổi 
đoàn đã mở ra nhiều cơ hội 
và lĩnh vực hợp tác sâu rộng 

giữa hai bên. Hiện nay, đã 
có 04 doanh nghiệp của tỉnh 
Chungcheongbuk đến đầu tư 
sản xuất kinh doanh tại Vĩnh 
Phúc, gồm: Công ty TNHH 
Jahwa Vina, Power Logics 
Vina, U-one Comtech Việt 
Nam và Kyungil Opstic Việt 
Nam. Từ khi đến tìm hiểu 
cơ hội đầu tư và đi vào hoạt 
động, các doanh nghiệp tỉnh 
Chungcheongbuk luôn nhận 
được sự quan tâm, tạo điều 
kiện thuận lợi của lãnh đạo, 
chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc. 
Tại đây, các doanh nghiệp 
luôn chấp hành đầy đủ theo 
pháp luật Việt Nam và đã gặt 
hái được nhiều thành công 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh cũng như tạo tình cảm 
gắn bó với người lao động nói 
riêng và nhân dân Vĩnh Phúc 
nói chung. Cùng với các hoạt 

động kinh doanh, các nhà đầu 
tư đã tích cực tham gia công 
tác từ thiện, tăng cường hoạt 
động hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ 
những hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn tỉnh, góp phần 
không nhỏ trong công tác an 
sinh xã hội, cải thiện đời sống 
nhân dân, điển hình như công 
ty Jahwa trung bình mỗi năm 
dành khoảng hơn 1 tỉ đồng 
cho hoạt động từ thiện. 

Hơn nữa, thông qua hoạt 
động trao đổi đoàn, tại các 
buổi hội đàm, hai bên đã có 
dịp gặp gỡ, trao đổi thông 
tin, kinh nghiệm của mỗi bên 
trong phát triển kinh tế xã hội 
địa phương. Tỉnh Vĩnh Phúc 
được phía bạn chuyển giao 
một số kỹ thuật nông nghiệp 
và thiết bị hiện đại đồng 
thời hỗ trợ và đào tạo cán bộ 

 Lễ ký kết nâng cấp quan hệ giữa Vĩnh Phúc - Chungcheongbuk

Hội nhập & Phát triển

VĨNH PHÚC - CHUNGCHEONGBUK
NỖ LỰC VÌ QUAN HỆ

GIỮA HAI BÊN Ngày 21/10/2008, Vĩnh 
Phúc - Chungcheongbuk đã 
chính thức thiết lập quan hệ hợp 
tác hữu nghị. Đến nay, sau 7 
năm thiết lập quan hệ, hai bên 
đã nỗ lực vun đắp cho tình hữu 
nghị thông qua việc triển khai 
nhiều hoạt động trên các lĩnh vực 
hợp tác cùng phát triển. Mỗi địa 
phương đã trở thành nhịp cầu 
nối tình hữu nghị ở mỗi nước. 
Trên cơ sở những thành tựu tốt 
đẹp giữa hai bên, Vĩnh Phúc 
và Chungcheongbuk nhất trí mở 
rộng, phát triển mối quan hệ hợp 
tác toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục 
và đào tạo.
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vận hành máy móc phục vụ 
trong nông nghiệp như: máy 
làm đất, máy gặt liên hoàn, 
máy cày, máy gieo hạt và 
máy sấy hạt với tổng giá trị 
khoảng 100.000USD. Hiện 
tại, hệ thống thiết bị nông 
nghiệp vẫn hoạt động tốt và 
đang được đặt tại Trung tâm 
Giống cây trồng của tỉnh. 
Năm 2010, lãnh đạo hai tỉnh 
đã tạo điều kiện cho làng ong 
Quang Sơn, huyện Lập Thạch 
và làng ong Chungju của tỉnh 
Chungcheongbuk ký biên 
bản hợp tác hữu nghị giữa hai 
làng ong. Thực hiện bản ghi 
nhớ, hai bên đã có những hoạt 
động hợp tác như trao đổi 
hội viên giữa hai làng ong, 
chuyển giao kỹ thuật, trao đổi 
kinh nghiệm nhằm nâng cao 
hiệu quả và năng suất trong 
việc sản xuất và chế biến mật 
ong. Đến nay, đã có hơn 10 
lượt nông dân của làng ong 
Quang Sơn sang làm việc tại 
làng ong Chungju trong thời 
gian 6 tháng.

Góp phần đẩy mạnh các 
hoạt động xúc tiến đầu tư, 
hợp tác phát triển kinh tế, 

tỉnh Vĩnh Phúc đã cử nhiều 
đoàn công tác tham gia gian 
hàng triển lãm Hội chợ quốc 
tế tại tỉnh Chungcheongbuk 
như: Hội chợ triển lãm Đông 
Y (năm 2010), Hội chợ triển 
lãm Công nghiệp sinh học 
“Osong Bio Indistry Expo 
2014”, Triển lãm Hữu cơ 
quốc tế Goesan 2015. Thông 
qua các cuộc triển lãm, các 
đoàn công tác đã giới thiệu 
về văn hóa, con người Vĩnh 
Phúc, những tiềm năng, thế 
mạnh của tỉnh với nhân dân 
Hàn Quốc và bạn bè quốc tế 
bằng tài liệu, sản phẩm trưng 
bày và các tiết mục biểu diễn, 
giao lưu văn hóa nghệ thuật 
với tỉnh bạn.

Bên cạnh đó, hai tỉnh còn 
xúc tiến hoạt động hợp tác 
đào tạo, thực hiện trao đổi 
cán bộ nhằm tăng cường tình 
đoàn kết, gắn bó giữa hai 
bên. Tỉnh Chungcheongbuk 
đã đào tạo tiếng Hàn và bố 
trí làm việc tại văn phòng cơ 
quan tỉnh Chungcheongbuk 
cho 03 cán bộ của tỉnh Vĩnh 
Phúc trong khoảng thời gian 
từ 1-2 năm và mời cán bộ của 

tỉnh Vĩnh Phúc tham gia các 
khóa học ngắn hạn quốc tế 
do tỉnh Chungcheongbuk đài 
thọ kinh phí. Đồng thời, Vĩnh 
Phúc cũng giúp bạn đào tạo 
tiếng Việt và bố trí làm việc 
tại Sở Ngoại vụ cho 02 cán bộ 
của tỉnh Chungcheongbuk. 
Ngoài ra, trường Đại học 
Cheongju và trường Cao 
đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh 
Phúc cũng đã ký kết Bản ghi 
nhớ nhằm tăng cường công 
tác giao lưu và đào tạo giữa 
hai trường.

Có thể thấy, thông qua 
các hoạt động hợp tác, trao 
đổi, hai tỉnh Vĩnh Phúc và 
Chungcheongbuk đang nỗ 
lực không ngừng nhằm thúc 
đẩy mối quan hệ này và tạo 
điều kiện hỗ trợ nhau cùng 
phát triển. Tuy nhiên, để 
phát huy hết tiềm năng quan 
hệ hợp tác giữa hai tỉnh, hai 
bên cần tăng cường triển khai 
nhiều hoạt động hơn nữa, 
mở rộng lĩnh vực hợp tác 
như xuất khẩu lao động, xúc 
tiến đầu tư, giao lưu văn hóa, 
đối ngoại nhân dân, trao đổi 
cán bộ học tập kinh nghiệm 
và mô hình phát triển kinh 
tế… Cùng với sự tham gia 
của toàn thể chính quyền, các 
ngành chuyên môn và nhân 
dân hai tỉnh, chắc chắn quan 
hệ giữa Vĩnh Phúc và tỉnh 
Chungcheongbuk sẽ ngày 
càng bền chặt góp phần thúc 
đẩy quan hệ hợp tác toàn diện 
giữa hai nước Việt - Hàn nói 
chung.

Thực hiện: Thu Hiền

Lễ trao tặng máy sấy hạt do tỉnh chungcheongbuk tài trợ

Hội nhập & Phát triển
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VINH PHUC - CHUNGCHEONGBUK-DO

On 10/21/2008, in 
Chungcheongbuk-

do (Korea), leaders of 
Vinh Phuc province and 
Chungcheongbuk-do signed 
the MOU of establishing the 
friendship between the two 
localities. Up to now, after 7 
years, both sides have been 
making great efforts to build 
this friendship through a lot 
of cooperative activities in all 
fields of economics, culture, 
education - training, and etc.

Yearly, the two 
provinces have delegations 
at many levels to enhance 
information exchange and 
mutual understanding. 
Chungcheongbuk-do sent 
groups led by the Governor, 
Vice Governor, People’s 
Council...; Vinh Phuc also 
organized delegations 
headed by Secretary, Deputy 

Secretary, Chairman/ Vice 
Chairmen of People’s 
Committee, and many 
functional departments for 
friendship visits, investing 
promotion and experience 
exchange. Through these 
activities, many cooperative 
opportunities and sectors 
have been opened. At present, 
there are 4 enterprises from 
Chungcheongbuk-do doing 
business in Vinh Phuc 
province; they are: Jahwa 
Vina, Powerlogics Vina, 
U-one Comtech Vietnam 
and Kyungil Opstic Vietnam. 
These companies are always 
received the attention and 
facilitation of Vinh Phuc. 
Simultaneously, they 
completely obey the laws 
of Vietnam and regulations 
of Vinh Phuc. As a result, 
these enterprises have 

recorded many achievements 
in production, trade, and 
connection with laborers in 
particular and people of Vinh 
Phuc in general. In addition 
to business activities, 
investors have actively 
carried out charity work, 
and enhanced activities on 
supporting, sharing with 
difficult circumstances in the 
province; then, contributing 
to the development of social 
security and improvement 
of people’s living standards 
such as: Jahwa Vina spends 
above 1 billion dong per year 
for charity activities. This is 
the symbol of the friendship 
and unity between Vinh Phuc 
and Chungcheongbuk-do.

Additionally, at meetings, 
each side exchanged 
information and experience 
in the socio - economic 

STRIVE FOR THE FURTHER COOPERATION 
AND FRIENDSHIP

Integration Development

Vinh Phuc delegation 
led by Mr. Pham 
Van Vong, former 
secretary of provincial 
party’s committee 
paid a working visit 
to Chungcheongbuk 

in 2014
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development. Vinh Phuc 
received agricultural 
techniques, modern 
equipments (with the value 
of 100,000 USD) and staff 
training. At present, the 
equipments are still operating 
well. In 2010, leaders of 
the two provinces allowed 
Quang Son bee village (Lap 
Thach district, Vinh Phuc 
province) and Chungju bee 
village (Chungcheongbuk-
do) to sign a friendship 
MOU. Implementing 
this memorandum, these 
villages have implemented 
cooperative activities 
such as: farmer exchange, 
technique transfer, 
experience sharing in order 
to improve the effectiveness 
and productivity of bee 
production and processing. 
Up to now, there have been 
10 turns of farmers from 
Quang Son bee village taking 
six month - training course in 
Chungju bee village.

Contributing to 
investing promotion and 
economic development, 
Vinh Phuc have sent many 
working delegations to 
join international fairs 
in Chungcheongbuk-
do as Oriental medicine 
Expo (2010), Osong Bio 
Industry Expo (2014), and 
ISOFAR 2015 GOESAN 
International Organic EXPO 
(2015). The province can 
introduce Vinh Phuc’s 

culture, people, potentials, 
and strengths through many 
documents, display products, 
performances bringing Vinh 
Phuc closer to Korean people 
and international friends.

Besides, the two localities 
also have cooperative 
activities on education and 
staff exchange. Accordingly, 
Chungcheongbuk-do has 
trained Korean and arranged 
work for 3 staffs of Vinh 
Phuc in each period of 1 
- 2 years; simultaneously, 
invited and sponsored 
Vinh Phuc’s officers to 
join short international 
training courses. Vinh Phuc 
province has helped to train 
Vietnamese and arrange 
work at the Foreign affairs 
Department for 02 staffs 
from Chungcheongbuk-
do. In addition, Cheongju 
University and Vinh Phuc 
technical - economic 
college signed the MOU on 
enhancing exchange and 

education.
It is shown that through 

above activities, Vinh Phuc 
and Chungcheongbuk-do 
are striving for the further 
cooperation and friendship. 
However, in order to promote 
potentials and strengths of 
each party for the deeper 
and full development, 
the two provinces should 
enhance and open more 
activities on labor export; 
investing promotion; cultural 
exchange; people diplomacy; 
staff, experience, economic 
models interchange; and etc. 
Participated by the whole 
authority, functional sectors 
and people of Vinh Phuc 
and Chungcheongbuk-do, it 
is believed that the special 
relationship will be further 
developed contributing to the 
comprehensive cooperation 
between the two countries.

By: Thu Hien

 High-level delegations of Chungcheongbuk and Vinh Phuc 
visited Jahwa Ltd.Co in Vinh Phuc

Integration Development
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Tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Chungcheongbuk chính thức 
thiết lập quan hệ hợp tác hữu 
nghị từ ngày 21/10/2008. 
Từ đó đến nay, đã có 04 
doanh nghiệp của tỉnh 
Chungcheongbuk đến đầu 
tư tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là 
biểu tượng sinh động cho mối 
quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh 
và cũng là cầu nối góp phần 
tô thắm tình hữu nghị giữa hai 
nước Việt Nam - Hàn Quốc. 
Trong số đó, Jahwa Vina và 
Powerlogics Vina là 02 doanh 
nghiệp tiêu biểu, có nhiều 
đóng góp cho sự phát triển 
của địa phương, góp phần 
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 
hai tỉnh.

Jahwa Vina: Tiên phong 
mở lối

Công ty TNHH Jahwa 
Vina thuộc Tập đoàn điện 
tử Jahwa Korea là doanh 
nghiệp đầu tiên của tỉnh 
Chungcheongbuk đến đầu tư 
sản xuất kinh doanh tại Vĩnh 
Phúc. Đi vào hoạt động từ 
tháng 2/2010 với số vốn đầu 
tư ban đầu 10 triệu USD, 
Công ty chỉ có 01 phân xưởng 
với 400 cán bộ, công nhân 
viên. Đến nay, Jahwa Vina đã 
mở rộng sản xuất, xây dựng 
thêm 04 phân xưởng, nâng 
tổng vốn đầu tư lên 45 triệu 
USD. Doanh thu tăng trưởng 
đều qua các năm. Tính riêng 
trong 9 tháng đầu năm 2015, 

doanh thu của Công ty đạt 63 
triệu USD. Công ty đã giải 
quyết việc làm và đem lại thu 
nhập ổn định cho gần 4.000 
công nhân lao động trong và 
ngoài tỉnh với mức thu nhập 
bình quân đạt 6 triệu đồng/
người/tháng.

Đặc biệt, Jahwa Vina còn 
được biết đến với vai trò là 
doanh nghiệp tiên phong 
trong các hoạt động từ thiện, 
thể hiện trách nhiệm xã 
hội tại địa phương với mức 
kinh phí gần 1 tỷ đồng mỗi 
năm. Từ khi thành lập đến 
nay, Jahwa Vina luôn duy 
trì nhiều chương trình, hoạt 
động ý nghĩa như: trao học 
bổng cho học sinh nghèo 

Hội nhập & Phát triển

THÀNH
CÔNG

của doanh nghiệp Chungcheongbuk
góp phần
làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai tỉnh 

Vĩnh Phúc - Chungcheongbuk

Ông Lee Jong Young - Tổng Giám đốc công ty TNHH Jahwa Vina

Là hai trong số các 
doanh nghiệp của tỉnh 
Chungcheongbuk đến Vĩnh 
Phúc hoạt động kinh doanh, 
trong những năm qua, 
Jahwa Vina và Powerlogics 
Vina không chỉ tạo việc làm 
ổn định cho hàng ngàn lao 
động địa phương, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh mà còn góp phần 
thắt chặt hơn nữa quan hệ 
hợp tác giữa hai tỉnh Vĩnh 
Phúc -  Chungcheongbuk.
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vượt khó; thăm hỏi tặng quà 
cho những gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, gia đình nạn 
nhân chất độc màu da cam 
và gia đình thương binh liệt 
sỹ trên địa bàn tỉnh nhân dịp 
lễ tết; cam kết mỗi năm hỗ 
trợ xây dựng 04 căn nhà tình 
nghĩa cho các hộ nghèo với 
mức hỗ trợ 100 triệu đồng/gia 
đình; thăm và tặng quà cho 
trẻ em mồ côi, người già neo 
đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh định kỳ 2 tháng/1 
lần, với tổng kinh phí 120 
triệu đồng/năm... 

Với người lao động, 
Jahwa luôn có những chính 
sách quan tâm, chăm lo chu 
đáo đến đời sống của cán bộ, 
công nhân viên trong công 
ty. Không chỉ thường xuyên 
thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 
công nhân có hoàn cảnh khó 
khăn, trao thưởng cho công 
nhân viên gương mẫu theo 
từng tháng/quý/năm, Jahwa 
Vina còn tổ chức gặp mặt 
phụ huynh công nhân gương 
mẫu và thực hiện chương 
trình đồng hành cùng gia 
đình công nhân trong mùa 

gặt, thu hoạch mùa màng tạo 
không khí vui vẻ, gắn kết như 
gia đình.

 Giới thiệu về Công ty, 
ông Lee Jong Young - Tổng 
Giám đốc công ty TNHH 
Jahwa Vina cho biết: “Thông 
qua các hoạt động trách 
nhiệm xã hội đã góp phần 
tháo gỡ những khó khăn của 
chúng tôi, nhất là trong thời 
gian đầu khi Công ty có mặt 
tại Vĩnh Phúc. Chúng tôi đã 
khắc phục được những khó 
khăn về phong tục tập quán, 
ngôn ngữ, văn hóa từ ngay 
trong nội bộ của mình bằng 
các hoạt động như thế để tăng 
thêm tình cảm, sự gắn bó giữa 
Công ty và người lao động. 
Hơn nữa, tỉnh Vĩnh Phúc và 
tỉnh Chungcheongbuk - Hàn 
Quốc là hai tỉnh có quan hệ 
hợp tác hữu nghị từ nhiều 
năm nay. Vì vậy, Jahwa Vina 
có trách nhiệm vun đắp tình 
cảm tốt đẹp giữa hai tỉnh. Với 
những kết quả đã đạt được, 
thay mặt Công ty, ông Lee 
Jong Young cảm ơn sự quan 
tâm, tạo điều kiện thuận lợi 
của tỉnh Vĩnh Phúc thông 
qua cơ chế ưu đãi, môi trường 
đầu tư hấp dẫn, thông thoáng 
cho các doanh nghiệp hoạt 
động của địa phương. Với 
dự định mở rộng nhà máy, 
Jahwa Vina rất mong sẽ tiếp 
tục nhận được sự quan tâm, 
hỗ trợ từ phía tỉnh Vĩnh Phúc, 
nhất là trong việc tuyển dụng 
nhân lực để doanh nghiệp 
yên tâm mở rộng quy mô sản 
xuất.

Công ty Jahwa Vina đồng hành cùng gia đình 
công nhân trong mùa thu hoạch

 Lãnh đạo công ty TNHH Jahwa Vina hỗ trợ xây nhà cho gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Hội nhập & Phát triển
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Powerlogics Vina: Phát 
triển mạnh mẽ

Được thành lập năm 1997, 
Powerlogics là doanh nghiệp 
chuyên sản xuất mô-đun 
mạch điện tử có trụ sở chính 
tại thành phố Cheongju, tỉnh 
Chungcheongbuk, Hàn Quốc. 
Tháng 12/2013, Powerlogics 
quyết định đầu tư xây dựng 
tại Khu công nghiệp Khai 
Quang, thành phố Vĩnh Yên 
và trở thành doanh nghiệp thứ 
2 của tỉnh Chungcheongbuk 
đến đầu tư tại Vĩnh Phúc. 
Đến ngày 30/7/2014, nhà 
máy Powerlogics Vina khánh 
thành và chính thức đi vào 
hoạt động trên diện tích 
23.426 m2 có tổng số vốn đầu 
tư là 16 triệu USD với gần 
200 cán bộ, công nhân viên.

Sau hơn một năm đi vào 
hoạt động, Powerlogics Vina 
đã có sự phát triển mạnh mẽ, 
sản lượng sản xuất và doanh 
thu tăng liên tục theo từng 

tháng. Tính từ tháng 7/2014 
đến tháng 7/2015, sản lượng 
sản xuất tăng gấp 33 lần, 
tổng doanh thu tăng gấp 10 
lần. Dự kiến năm 2015, tổng 
doanh thu của công ty đạt 
khoảng 149 triệu USD.  Hiện 
nay, Powerlogics Vina hoạt 
động ổn định với 2 xưởng 
sản xuất và gần 1.000 cán bộ, 
công nhân viên. 

Chia sẻ về sự phát triển của 
Powerlogics Vina trong thời 
gian qua, ông Kim Ju Sung 
- Tổng Giám đốc Công ty 
cho biết: “Powerlogics Vina 
thành công được như ngày 
hôm nay, có sự quan tâm, 
giúp đỡ rất lớn từ phía lãnh 
đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng 
như các cơ quan chức năng 
của tỉnh ngay từ khâu tư vấn, 
lựa chọn địa điểm, rút ngắn 
thời gian xây dựng nhà máy 
và giúp Powerlogics Vina 
nhanh chóng ổn định sớm đi 
vào sản xuất. Đặc biệt, khi 

có vấn đề phát sinh, chúng 
tôi đều nhận được sự hỗ trợ 
rất kịp thời và nhanh chóng 
từ các cấp chính quyền của 
địa phương”. 

Cùng với hoạt động đẩy 
mạnh sản xuất, Powerlogics 
luôn quan tâm, chăm lo đến 
đời sống vật chất, tinh thần 
của người lao động; thực hiện 
đầy đủ các chế độ cho người 
lao động theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và của 
tỉnh. Ngoài ra, Powerlogics 
còn chú trọng xây dựng chiến 
lược đào tạo nguồn nhân lực 
cho cán bộ, công nhân viên. 
Từ khi thành lập đến nay, 
Công ty đã cử 100 cán bộ, 
công nhân sang Hàn Quốc 
làm việc. Hoạt động này 
không chỉ nâng cao năng lực 
làm việc cho người lao động 
mà còn tăng thêm sự hiểu 
biết văn hóa giữa hai nước 
Việt Nam - Hàn Quốc.

Bên cạnh việc thực hiện 
mục tiêu trở thành nhà cung 
cấp số một của Samsung tại 
Việt Nam, ông Kim Ju Sung 
chia sẻ: “Powerlogics sẽ kêu 
gọi thêm các doanh nghiệp 
Hàn Quốc đến đầu tư tại 
Vĩnh Phúc. Đồng thời, tích 
cực tham gia các hoạt động 
từ thiện, thể hiện trách nhiệm 
tại địa phương, phấn đấu trở 
thành doanh nghiệp FDI tốt 
nhất tại Vĩnh Phúc, góp phần 
thúc đẩy mối quan hệ hữu 
nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc 
- Chungcheongbuk ngày 
càng sâu đậm hơn”. 

Thực hiện: Nguyễn Thơm

Ông Kim Ju Sung - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Powerlogics Vina

Hội nhập & Phát triển



24

Được thành lập từ 
tháng 5/2005, trải 
qua 10 năm xây 

dựng và trưởng thành, Công 
ty TNHH Công nghệ Cosmos 
đã có những bước tiến vượt 
bậc, tạo công ăn việc làm cho 
hàng ngàn lao động và đóng 
góp cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Song ít 
ai biết được rằng, người điều 
hành một doanh nghiệp uy 
tín ấy lại là một “bóng hồng” 
vừa có tâm, vừa có tài và luôn 
tích cực tham gia hoạt động 
từ thiện tại địa phương.

Nhân ngày Doanh nhân 
Việt Nam 13/10 và ngày Phụ 
nữ Việt Nam 20/10, Ban biên 
tập (BBT) Bản tin Đối ngoại 
có cuộc phỏng vấn chị Đặng 
Thị Đối - Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Công nghệ 
Cosmos.

BBT: Là một trong số ít 
các doanh nghiệp Việt Nam 
trên địa bàn tỉnh hoạt động 
trong lĩnh vực công nghiệp 
phụ trợ, chị có thể chia sẻ 

về sự phát triển của Cosmos 
trong những năm qua?

Chị Đặng Thị Đối: Đi vào 
hoạt động từ tháng 5/2005 
tại Khu Công nghiệp Khai 
Quang, thành phố Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc, Công ty TNHH 
Công nghệ Cosmos là doanh 
nghiệp 100% vốn trong nước, 
chuyên sản xuất và chế tạo 
sản phẩm cơ khí chính xác và 
là một trong 10 nhà cung cấp 
phụ tùng chính của Honda.

Nhìn lại chặng đường phát 
triển của Cosmos, có thể 
khẳng định thành công lớn 
nhất mà Công ty đạt được, 
đó là luôn được khách hàng 
và người lao động tin tưởng 
lựa chọn và gắn bó. Mặc dù 
trong bối cảnh tình hình kinh 
tế toàn cầu biến động trong 
nhiều năm liên tiếp, khiến 
các doanh nghiệp gặp không 
ít khó khăn trong việc duy trì 
và phát triển nhưng hàng năm 
Cosmos luôn duy trì được 
mức tăng trưởng ổn định và 
đảm bảo công việc cho hơn 

2.000 lao động với mức thu 
nhập bình quân 6 triệu đồng/
người/tháng. Đặc biệt, từ năm 
2010 đến nay, Cosmos luôn 
giữ vững vị trí là nhà cung 
cấp hàng đầu của Honda và 
liên tục được nhận Cúp Chất 
lượng và Dịch vụ cung cấp 
do Honda trao tặng. Điều 
đó đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho Cosmos phát triển thêm 
các khách hàng mới như: 
GTA, Nissin, Panasonic, 
Singdengen và hai hãng 
đèn led nổi tiếng là Murata, 
Kowa. 

BBT: Với sự tinh tế và chu 
đáo của người phụ nữ đứng 
đầu một doanh nghiệp lớn tại 
địa phương,  xin chị cho biết, 
Cosmos có chính sách quan 
tâm, chăm lo đến đời sống 
của người lao động trong 
công ty như thế nào?

Chị Đặng Thị Đối: Do 
đặc thù mặt hàng sản xuất, 
kinh doanh của Công ty chủ 
yếu là những linh kiện, đồ 
cơ khí, công nhân hàng ngày 

Bằng tâm và tài của mình, trong nhiều 
năm liền chị Đặng Thị Đối đã vinh dự được 
nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh 
Vĩnh Phúc; Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ 
nữ Việt Nam năm 2011; Bằng khen của của 
Chủ tịch UBND tỉnh năm 2011, 2012, 2013 
và của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam năm 2013. Đặc biệt, Chị đã 
được trao Cúp “Bông hồng vàng” cho Nữ 
doanh nhân tiêu biểu năm 2010; Bằng khen 
của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam vì 
những thành tích trong sự nghiệp khuyến học, 
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và được 
Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen vì 
những thành tích trong phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014.

Nữ doanh nhân say mê làm từ thiện

Chị Đặng Thị Đối giới thiệu với Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang (ở giữa) và lãnh đạo tỉnh Vĩnh 

Phúc về hoạt động của Công ty

Hội nhập & Phát triển
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làm việc trong môi trường nhà 
xưởng với nhiều tiếng ồn, bụi 
nên Cosmos luôn đặt tiêu chí 
an toàn lao động cho người lao 
động lên hàng đầu với phương 
châm “an toàn để sản xuất, 
sản xuất phải an toàn”. Đồng 
thời, duy trì chính sách lương, 
thưởng ở tốp cao so với khu 
vực và điều chỉnh tăng lương, 
tăng bậc hàng năm nhằm đảm 
bảo, nâng cao chất lượng đời 
sống cho người lao động. 

Về đời sống tinh thần, 
ngay từ những ngày đầu đi 
vào hoạt động, chúng tôi đã 
thành lập tổ chức Công đoàn 
đại diện cho người lao động, 
tạo lòng tin và sự yên tâm cho 
công nhân. Các hoạt động 
giao lưu văn hóa, văn nghệ, 
thể thao luôn được Công ty 
chú trọng, triển khai đồng 
thời tổ chức cho cán bộ, công 
nhân viên đi tham quan, du 
lịch hàng năm tạo bầu không 
khí vui vẻ, đoàn kết gắn bó 
trong Công ty. Hơn nữa, 
Công ty còn tổ chức nhiều 
chương trình đào tạo, tập 
huấn để nâng cao kiến thức 
và sự hiểu biết cho người lao 
động, xây dựng chính sách 
khuyến khích người lao động 
học hỏi và phát triển bản thân 
giúp họ tự tin hơn trong cuộc 
sống hàng ngày cũng như ở 
ngoài xã hội.

BBT: Không chỉ chú 
trọng vào mục tiêu phát triển 
kinh doanh, Comos  còn được 
biết đến là một doanh nghiệp 
luôn tích cực tham gia các 
hoạt động xã hội, từ thiện, 
vậy chị có quan niệm như thế 
nào về vai trò, trách nhiệm 
của doanh nghiệp đối với 
công tác này?

Chị Đặng Thị Đối: Theo 
tôi, không riêng gì Cosmos 
mà hầu hết các doanh nghiệp 

đều mong muốn được đóng 
góp vào sự phát triển của 
địa phương như: đóng góp 
vào ngân sách nhà nước, tạo 
công ăn việc làm cho người 
lao động, tham gia công tác 
xã hội, từ thiện... Điều đó 
không chỉ thể hiện trách 
nhiệm, cùng chung tay trong 
công tác an sinh xã hội mà 
còn khẳng định được sự phát 
triển của chính doanh nghiệp 
mình. Đối với tôi, được làm từ 
thiện là niềm vui, niềm hạnh 
phúc và đó cũng là động lực 
để tiếp tục kiếm thêm nhiều 
tiền giúp ích cho xã hội. Hơn 
nữa, Vĩnh Phúc còn là mảnh 
đất nơi tôi được sinh ra và lớn 
lên nên tôi càng mong muốn  
phát triển doanh nghiệp ngày 
càng vững mạnh để có thể 
đóng góp được nhiều hơn cho 
quê hương và cùng mọi người 
chia sẻ, giúp đỡ những mảnh 
đời kém may mắn.

Xuất phát từ mong muốn 
đó, hàng năm công ty chúng 
tôi luôn trích một khoản lợi 
nhuận nhất định để tham gia 
các hoạt động nhân đạo, từ 
thiện. Trước hết, đối với nhân 
viên công ty chúng tôi có 
chính sách giúp đỡ những gia 
đình nhân viên đặc biệt khó 
khăn một phần kinh phí sinh 
hoạt, học tập hoặc chữa bệnh. 

Ngoài ra, Cosmos thường 
xuyên phối hợp với Hội Chữ 
thập đỏ, Trung tâm Viện trợ 
phi chính phủ (Sở Ngoại vụ) 
tham gia chương trình xây 
dựng nhà tình nghĩa; trao tặng 
quà cho người nghèo, người 
khuyết tật, nạn nhân chất độc 
màu da cam, người già neo 
đơn và trẻ mồ côi; tổ chức 
Tết trung thu cho các cháu 
nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; 
hỗ trợ tiền ăn học hàng tháng 
cho học sinh, sinh viên nghèo 
vượt khó… Từ năm 2010 đến 
nay, Công ty đã dành gần 1,2 
tỷ đồng cho các hoạt động từ 
thiện để chia sẻ với những 
mảnh đời khó khăn trên địa 
bàn tỉnh. Chúng tôi hy vọng 
rằng, trong thời gian tới Công 
ty sẽ tiếp tục có những bước 
phát triển trong hoạt động 
kinh doanh và sẽ nỗ lực hết 
mình trong các hoạt động từ 
thiện để có thể góp sức vào 
công tác an sinh xã hội của 
tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn 
chị. Chúc chị sức khỏe, hạnh 
phúc, thành công và chúc 
Công ty TNHH công nghệ 
Cosmos ngày càng phát triển. 

Thực hiện: Ban biên tập

Hội nhập & Phát triển
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Lễ tân đối ngoại

Để tổ chức tốt cuộc hội đàm, người cán bộ lễ tân cần vạch kế hoạch trước và kiểm 
tra bàn ghế, micro, cốc chén trước khi cuộc họp khai mạc; đặc biệt, phải chú ý 
sắp xếp chỗ ngồi đúng vị trí, ngôi thứ.

Nói chung, các nước đón khách đến thăm chính thức đều có cuộc hội đàm hoặc làm việc 
giữa hai đoàn. Đối với Vua hoặc Nữ hoàng hay thành viên Hoàng gia thường không hội đàm 
hoặc không tham gia hội đàm, trừ khi người đó đồng thời kiêm hành pháp. Sau đây là một 
số vấn đề cần chú ý khi tổ chức một cuộc hội đàm với khách.

Thành phần hội đàm: Về cơ bản, thành phần hội đàm hai bên tương ứng về chức vụ, 
nghề nghiệp và số lượng. Nếu cần thiết, nước chủ nhà có thể cử thêm thành phần tham gia 
hội đàm để đạt được yêu cầu nêu trên.

Cách sắp xếp bàn và vị trí ngồi: Bàn hội đàm hoặc làm việc giữa hai đoàn được xếp 
theo kiểu bàn dài, hình ô-van hay bầu dục.

Về vị trí ngồi: Phải tôn trọng nguyên tắc ngôi thứ, không xếp xen kẽ giữa chủ và khách 
như chiêu đãi mà xếp mỗi Đoàn ngồi một bên. Người chủ trì (Trưởng đoàn) của mỗi bên 
ngồi giữa, bên phải Trưởng đoàn là người thứ hai, bên trái trưởng đoàn là phiên dịch (phiên 
dịch không được coi như xếp số), bên phải số hai là số bốn, bên trái phiên dịch là số ba và 
tiếp đến xếp theo thứ tự bên phải rồi bên trái cho đến hết. Một số nước xếp phiên dịch ngồi 
bên phải Trưởng đoàn; như vậy, trật tự phải trái được đảo lại. Trên bàn hội đàm phải đặt 
thiếp ghi tên để các đại biểu vào ngồi đúng vị trí.

Cách sử dụng cờ: Nhiều nước có quy định chỉ đặt cờ hai nước trong hội đàm và thăm, 
làm việc đối với Trưởng đoàn từ cấp Bộ trưởng, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội trở lên; 
một số nước mở rộng đến Chủ tịch chính quyền, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố. Nước ta chưa có quy định về vấn đề này nhưng có thể áp dụng thông lệ trên. Cờ nhỏ 
(gọi là cờ hội đàm) đặt trước mặt Trưởng đoàn. Cờ to của hai nước cũng có thể được dựng ở 
phía đầu bàn bên trong, sát phông; nếu nhìn từ ngoài vào thì cờ chủ nhà bên phải, cờ khách 
bên trái và chỗ ngồi của mỗi bên theo vị trí cờ.

Đại diện các Công ty khi làm việc đối ngoại không cắm Quốc kỳ mà có thể dùng cờ 
biểu trưng của Công ty chủ và khách.

Phóng viên: Trong các cuộc hội đàm, làm việc, Ban tổ chức nên tạo điều kiện thuận lợi 
cho các phóng viên vào làm việc lúc mở đầu khoảng 3-4 phút. Sau đó, phóng viên phải ra 
để cuộc hội đàm được chính thức bàn về các vấn đề nội dung.

Phục vụ: Nói chung, trên bàn hội đàm và làm việc thường để sẵn nước suối hoặc nước 
trái cây. Có thể phục vụ trà, cà phê lúc ban đầu; không sử dụng cốc thủy tinh để rót nước trà 
kể cả trà đen, mà phải dùng cốc bằng sứ.

Ngày nay, không có nước nào để thuốc lá khi hội đàm, làm việc hoặc tiếp khách. Sau 
khi phục vụ lúc ban đầu, người phục vụ cần sớm rút ra ngoài để phòng làm việc được tập 
trung, yên tĩnh. Người phục vụ chỉ vào khi cần thiết hoặc được yêu cầu phục vụ. Trong khi 
hội đàm, làm việc nên tránh đi ra, đi vào nhiều, ảnh hưởng đến không khí cuộc họp.

Thanh Hà (sưu tầm)

LỄ TÂN NGOẠI GIAO
TRONG  HỘ I  ĐÀM
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Nhật ký đối ngoại 

I. ĐOÀN RA:
Trong tháng 9/2015 có 25 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác 

nước ngoài, trong đó có 03 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 11 lượt kinh phí do nước ngoài 
và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 11 lượt tự túc kinh phí.

II. ĐOÀN VÀO:
Trong tháng 9/2015 có 29 lượt khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, 

cụ thể: 

1. Ngày 1/9: ông Ngseekiang Sammuel, quốc tịch Singapore vào làm việc với Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh để trao hỗ trợ của Công ty cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn tại huyện Lập Thạch.

2. Ngày 3/9: 03 chuyên gia nước ngoài, quốc tịch Hàn Quốc, thuộc Tập đoàn Dea 
San World (Hàn Quốc) cùng Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên - Môi trường đã có buổi 
làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Ngày 9/9: Đoàn gồm 03 người, quốc tịch Nhật Bản đến thăm quan và lấy mẫu 
thép từ các lò nấu thép hiện có trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để phân tích tạp chất và đánh 
giá nguyên nhân làm giảm chất lượng thép.

4. Từ 15/9/2015 đến 30/7/2016: 03 giảng viên, quốc tịch Trung Quốc vào công tác 
và giảng dạy tiếng Trung tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

5. Ngày 22/9: Bà Preeti Saran, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đến thăm và 
làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Từ ngày 24 - 26/9:  Đoàn đại biểu tỉnh Bô-ly-khăm-xay gồm 13 người do đồng 
chí Đen-pi Mun-thạ-đi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (trưởng đoàn) 
sang thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.

7. Ngày 25/9: Đoàn chuyên gia FAO gồm 04 người nước ngoài, quốc tịch Ấn Độ, 
Úc, Canada và Phi-líp-pin đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; thăm quan, khảo sát vườn trồng rau trên địa bàn tỉnh.

8. Từ 26 - 27/9: Ông Lim Cheol Hwi, quốc tịch Hàn Quốc, cán bộ của tổ chức 
World Together đến thăm và tổ chức Tết Trung thu cho các cháu của Trung tâm Hy 
vọng Lập Thạch .

T/h: Nguyễn Thạch

Nhật  ký  đố i  n g oạ i
THÁNG 9/2015



Là ngày vui của mọi nhà
Khắp nơi nô nức mua hoa tặng Người.

Tặng Bà : Hoa Cúc xinh tươi
Uy nghiêm , cao thượng nụ cười bao dung.

Nêu gương : Phụ nữ Anh hùng
Chúc Bà : Thọ tựa bách tùng núi sông.

Tặng Mẹ: Cẩm chướng màu hồng
Cả đời chỉ biết vì chồng vì con.
Kiên trung Bất khuất sắt son

Chúc Mẹ : Mãi mãi đẹp giòn uy nghi.

Tặng Chị : Lẵng hoa Tường vi
Yêu thương Trung hậu khắc ghi muôn đời.

Công lao chẳng nói thành lời
Chúc Chị : Trẻ khoẻ xinh tươi vô cùng.

Tặng Em : Hoa thắm Hồng nhung
Tình yêu say đắm thuỷ chung vẹn toàn.

Đảm đang công việc lo toan
Chúc Em : Xinh đẹp hiền ngoan ngọt ngào.

Hoa tươi nồng thắm anh trao
Ngày vui Phụ nữ tự hào là em.

Phụ nữ Việt Nam

Thư giãn

28

H oa tặng
cho

(Sưu tầm)


