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Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành ngoại giao 
(28/8/1945 – 28/8/2015), tôi gửi lời chúc mừng và chia sẻ niềm vui, 
niềm tự hào đến toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức và 
nhân viên đang công tác trong các cơ quan ngoại vụ cả nước.

Là niềm vui bởi vào Tháng 8 mùa thu lịch sử này, chúng ta kỷ niệm 
ngày thành lập Ngành ngoại giao cách mạng Việt Nam trong không 
khí hân hoan của cả dân tộc mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 
8 và Quốc khánh 2 tháng 9, cũng như hòa trong niềm vui chung của 
các bộ, ban, ngành cùng kỷ niệm ngày ra đời, ngày truyền thống của 
ngành mình, của Nhà nước cách mạng Việt Nam.

Là niềm tự hào bởi trong suốt 70 năm qua, Ngành ta luôn đồng 
hành cùng những thăng trầm của dân tộc, hết mình phụng sự cách mạng, phụng sự nhân dân, 
vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hòa bình và phát triển của đất nước. Trải 
qua biết bao hi sinh gian khó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sát cánh cùng với các mặt trận khác, 
công tác đối ngoại đã góp phần đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế 
giới đến vị thế của một quốc gia đóng vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực, làm rạng rỡ lịch 
sử của dân tộc.

Trong 70 năm qua, Ngành ngoại giao cũng tự hào có đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành 
với Đảng, với lợi ích của nhân dân và ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Qua các thời kỳ cách 
mạng, các thế hệ cán bộ Ngành ngoại giao, bao gồm cả các đồng chí làm công tác ngoại vụ của 
các tỉnh, thành, luôn sẵn sàng dấn thân, không ngừng rèn luyện phấn đấu, đương đầu với những 
nhiệm vụ khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ôn lại chặng đường lịch sử 70 năm qua, chúng ta càng thấm nhuần tư tưởng và tầm nhìn 
chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại. Chúng ta biết 
ơn các nhà ngoại giao tiền bối, những người đã đi thẳng từ bưng biền chiến khu cách mạng ra 
bàn đàm phán quốc tế, mà vẫn khiến bạn bè và đối phương phải nể phục bằng trí tuệ, tài năng 
và nhân cách của mình. Chúng ta biết ơn biết bao chiến sỹ đã hi sinh xương máu trên chiến 
trường để bảo vệ non sông, tạo thuận lợi cho chúng ta trong thế trận “vừa đánh, vừa đàm” trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ và hải đảo ngày nay.

Những thành tựu đối ngoại đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng và ý 
nghĩa của các địa phương trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại 
giao văn hóa, công tác biên giới, lãnh thổ và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ 
quan ngoại vụ các tỉnh, thành đã và đang thực sự trở thành đơn vị đầu tàu và tiên phong trong 
triển khai công tác đối ngoại tại địa phương.

Tôi tin rằng với vai trò là cơ quan chuyên trách về đối ngoại tại địa phương, các cơ quan 
ngoại vụ sẽ là cầu nối giữa Bộ Ngoại giao với các tỉnh, thành để cùng tham mưu tốt cho Lãnh 
đạo địa phương triển khai công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, qua đó đóng góp quan 
trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành và của cả nước.

Tôi xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2015

                                                                        Thân ái,

                                                                            Phạm Bình Minh

THƯ CHÚC MỪNG CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, 
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO PHẠM BÌNH MINH
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Trước xu thế hội nhập 
và phát triển hiện nay, Sở 
Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tích 
cực tham mưu cho Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh triển 
khai tốt công tác quản lý các 
hoạt động đối ngoại trên địa 
bàn tỉnh một cách linh hoạt, 
phù hợp với tình hình thực tế 
của địa phương. Công tác đối 
ngoại của tỉnh đã được triển 
khai đồng bộ, hiệu quả trên 
cả ba trụ cột: ngoại giao chính 
trị, ngoại giao kinh tế và ngoại 
giao văn hóa. 

Về ngoại giao chính trị, 
hàng năm, Vĩnh Phúc tiếp 
đón hàng trăm lượt khách 
quốc tế đến thăm và làm việc 
tại tỉnh, trong đó, đáng chú ý 
là các đoàn lãnh đạo cấp cao 
và nguyên thủ quốc gia các 
nước như Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ, Italia, 
Indonesia và rất nhiều đoàn 
cấp Bộ trưởng, Đại sứ, chính 
quyền địa phương các nước 
và các tổ chức quốc tế, tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài. 

Bên cạnh đó, Tỉnh còn là điểm 
đến của nhiều đoàn doanh 
nghiệp nước ngoài tìm hiểu 
cơ hội đầu tư, kinh doanh. 
Điều này cho thấy, Vĩnh Phúc 
đã tạo được một vị trí quan 
trọng trên bản đồ hợp tác 
quốc tế, thu hút sự quan tâm 
của nhiều đối tác nước ngoài.

Bên cạnh việc duy trì và 
củng cố các mối quan hệ hợp 
tác đã thiết lập như: quan hệ 
hữu nghị với 8 tỉnh phía Bắc 
của nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào; quan hệ hợp 
tác với tỉnh Chungcheongbuk 
– Hàn Quốc; Tỉnh cũng 
không ngừng tìm kiếm, thiết 
lập quan hệ mới với nhiều 
địa phương nước ngoài. Ngày 
16/3/2015, sau hơn ba năm 
tìm hiểu, tại trụ sở chính 
quyền tỉnh Akita (Nhật Bản), 
hai tỉnh Vĩnh Phúc và Akita 
đã chính thức ký bản ghi nhớ 
về việc tăng cường quan hệ 
hợp tác hữu nghị toàn diện, 
đây là cơ sở quan trọng mở 
ra sự hợp tác bền vững và 
toàn diện giữa hai tỉnh trong 
tương lai.

Về ngoại giao kinh tế, với 
phương châm “Tất cả các nhà 
đầu tư đầu tư vào Vĩnh Phúc 
đều là công dân Vĩnh Phúc”, 
Tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo 
các cấp, các ngành cùng chung 
sức đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường 
đầu tư, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp 
nước ngoài đến sản xuất, kinh 
doanh tại Vĩnh Phúc. Đồng 
thời cử nhiều đoàn công tác 
đi xúc tiến đầu tư và trao đổi 
kinh nghiệm tại các nền kinh 
tế phát triển; tham dự và tổ 
chức các hội nghị, hội thảo 
thu hút đầu tư ở nước ngoài. 
Trong 06 tháng đầu năm 
2015, tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp 
mới cho 15 dự án FDI với vốn 
đăng ký 163,4 triệu USD, điều 
chỉnh 12 lượt dự án với số vốn 
tăng thêm là 52,75 triệu USD. 
Tính đến hết tháng 6/2015, 
toàn tỉnh có 193 dự án FDI 
còn hiệu lực với tổng số vốn 
đăng ký là 3.080 triệu USD.

Hiệu quả trong đường 
lối, chính sách đối ngoại 
giữa Vĩnh Phúc với các địa 

Đối ngoại Vĩnh Phúc
 Phát triển toàn diện trên cả ba trụ cột ngoại giao

Đồng chí: Đỗ Thị Kim Dung 
Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện chủ trương, đường lối 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tỉnh 
Vĩnh Phúc đã có những hoạt động thiết 
thực, đưa công tác đối ngoại địa phương 
không ngừng phát triển, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại của 
cả nước nói chung và thúc đẩy tiến trình 
hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh nói riêng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015)   v
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phương, tổ chức nước ngoài 
còn được đánh dấu bằng 
nguồn viện trợ phi chính phủ 
(NGO) và nguồn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) ổn 
định. Tỉnh Vĩnh Phúc đã thu 
hút được nhiều dự án ODA 
có ý nghĩa nổi bật như: Dự 
án Cải thiện môi trường đầu 
tư tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện 
bằng nguồn vốn ODA Nhật 
Bản; Dự án xây dựng bệnh 
viện sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc 
sử dụng vốn ODA của Chính 
phủ Hungary; Dự án phát 
triển đô thị loại II – thành phố 
xanh Vĩnh Yên sử dụng nguồn 
vốn của Ngân hàng phát triển 
châu Á (ADB)… Ngoài ra, 
hàng năm, Tỉnh có khoảng 30 
dự án phi chính phủ với tổng 
giá trị viện trợ trung bình trên 
3 triệu USD/năm. Các dự án 
tập trung chủ yếu trên các 
lĩnh vực: bảo vệ môi trường, 
bảo vệ động vật quý hiếm, 
giáo dục đào tạo, dạy nghề, 
y tế, phát triển nông nghiệp 
- nông thôn… góp phần vào 
việc cải thiện và nâng cao đời 
sống nhân dân.

Về ngoại giao văn hóa, xác 
định được vai trò ngày càng 
quan trọng của hoạt động 
này, ngày 16/11/2012, UBND 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

5589/KH-UBND nhằm triển 
khai Chiến lược Ngoại giao 
văn hóa trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2012 - 2015. Theo đó, 
Tỉnh đã tổ chức thành công 
nhiều hoạt động giao lưu văn 
hóa đối ngoại thu hút các đoàn 
khách nước ngoài đến tham 
dự, tiêu biểu như: Tuần Văn 
hóa – Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, 
giao lưu Văn hóa Việt – Hàn, 
Việt – Nhật… và tiếp đón 
một số đoàn nghệ thuật đến 
giao lưu biểu diễn, tìm hiểu 
văn hóa Vĩnh Phúc như: Ban 
nhạc The Amigos, Dàn đồng 
ca nam Pacific Boychoir (Hoa 
Kỳ); Đoàn múa nghệ thuật 
Odissi - Ấn Độ; Ban nhạc 
Christine Anu (Australia)... 

Để tiếp tục gìn giữ một 
trong những di sản văn hóa 
có giá trị kiến trúc, lịch sử và 
tâm linh của người Việt, năm 
2014, Tỉnh đã kêu gọi và nhận 
được sự tài trợ tu bổ và bảo 
tồn công trình đình Cam Giá, 
huyện Vĩnh Tường từ Quỹ 
Đại sứ Bảo tồn văn hóa  - Đại 
sứ quán Hoa Kỳ. Đây là một 
trong số những dự án mang ý 
nghĩa đánh dấu 20 năm quan 
hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa 
Kỳ (1995 - 2015). Có thể nói, 
những hoạt động ngoại giao 
văn hóa trong thời gian qua 

không chỉ giúp cho nhân dân 
Vĩnh Phúc đến gần hơn với 
nền văn hóa, văn minh của 
nhân loại mà còn tăng thêm 
sự đoàn kết, gắn bó và quảng 
bá hình ảnh Vĩnh Phúc đến 
với bạn bè, nhân dân các nước 
trên thế giới.

Với những hoạt động 
thiết thực và hiệu quả trên 
cả ba trụ cột ngoại giao, công 
tác đối ngoại tỉnh Vĩnh Phúc 
đã góp phần thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
tạo đà đưa Vĩnh Phúc vững 
bước đi lên trong thời kỳ hội 
nhập. Trong thời gian tới, 
với tinh thần “ngoại giao chủ 
động, tích cực hội nhập quốc 
tế”, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh 
Phúc sẽ tiếp tục tham mưu 
cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh triển khai hiệu quả hoạt 
động đối ngoại trên các lĩnh 
vực như chính trị, kinh tế, văn 
hóa, giáo dục… Đồng thời 
ra sức thi đua lập thành tích 
chào mừng kỷ niệm 70 năm 
Ngày thành lập ngành Ngoại 
giao (28/8/1945 – 28/8/2015), 
70 năm ngày Quốc khánh 
(02/09/1945 – 02/09/2015) và 
tiến tới chào mừng Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần 
thứ XVI và Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII./.

 Thủ tướng Italia Matteo Renzi thăm nhà máy Piaggio
 tại Vĩnh Phúc

Giao lưu văn hóa  Việt Nam - Ấn Độ được tổ chức 
tại Vĩnh Phúc

v Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015)
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Implementing the Party 
and the Government’s direc-
tion and policy on external af-
fairs, Vinh Phuc has had prac-
tical, activities enhancing the 
local external affairs to make 
contribution to the victory of 
the country’s target in general, 
and boost the province’s socio-
economic integration and de-
velopment in particular. 

With the modern trend 
of integration and develop-
ment, the Department of For-
eign Affairs of Vinh Phuc en-
thusiastically consults the Pro-
vincial Party Committee, the 
People’s Council and People’s 
Committee in operation of 
foreign affair management to 
be flexible and suitable to the 
actual situation in the region. 
Our foreign affairs were syn-
chronizedly affectively imple-
mented in all three main as-
pects: political, economic and 
cultural diplomacy.

In political diplomacy, 
every year, Vinh Phuc receives 
hundreds of international ar-
rivals. Some are reall worth 
focused on, such as: the higsh-
ranking delegations and na-
tional heads of states from 
Laos Republic, Korea, Japan, 
Russia, the US, Italy, Indonesia 
along with many delegations 
of ministers, ambassadors, in-
ternational local goverments, 
inter national organizations 
and NGOs. Besides, we are the 
destination of investment and 

business research of many in-
ternational enterprise groups.

Apart from maintaining 
and strengthening the estab-
lished relations as followed: 
the friendship with 8 northern 
provinces of Laos, the sister-
hood with Chungcheongbuk 
- Korea; we keep searching 
and creating relationships with 
other foreign regions. On the 
16th of March, 2015, after a 
three year preparation, at the 
Headquarter of Akia Prefec-
ture’s Government (Japan), 
Vinh Phuc and Akia officially 
signed the Memorandum of 
Understanding (MOU) on 
comprehensive cooperation. 
This is a very important back-
ground of the opening to a 
future stable and full coopera-
tion between two provinces.

In economic diplomacy, 
with the Motto “All the inver-
tors coming to Vinh Phuc are 
citizens of Vinh Phuc”; we al-
ways pay attention and give 
guidelines to every sector at 
all levels to work toghether in 
boosting administration reno-
vation, investment environ-
ment improvement which is to 
create a favorable condition for 
foreign enterprises to run their 
business in Vinh Phuc. In ad-
dition, we have sent many dele-
gations to promote investment 
and experience exchanges to 
the developed countries; took 
part in and held international 
workshops and conferences 
aboard. In the first six months 
of 2015, we permitted 15 new 
FDI projects with registered 
capital of 164.4 million USD, 

VINH PHUC FOREIGN AFFAIRS: COMPREHENSIVE DEVELOPMENT 
ON THREE DIPLOMACY PILLARS

Ms. Do Thi Kim Dung - In-charge Deputy Director of DOFA received    
the 2014 -2015  sponsor of PAMWF (South Korea) for   

Vinh Phuc’s people with difficult circumstance

Do Thi Kim Dung 
In-charge Deputy Director 

The Department of Foreign Affair of Vinh Phuc

70th ceremony of Vietnam’s diplomacy establishment (8/28/1945 - 8/28/2015)   v
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adjust 12 twelve ones with add-
ing 52.75 million USD. At the 
end of June, 2015, there were 
overall 193 FDI  valid projects 
with total registered capital of 
3,080 million USD.

The effectiveness in 
Vinh Phuc’s foreign affair 
policy and direction with 
other regions and organiza-
tions is shown as stable NGOs 
aid and ODA resources. We 
had many outstanding ODA 
projects, such as: Project on 
improving investment en-
vironment  by Japan ODA; 
the Obstetric and Pediatric 
Hospital Project by Hungary 
Government’s ODA; the Proj-
ect of second grade urban de-
velopment - Vinh Yen green 
city with ADB’s funds… Fur-
thermore, we have about 30 
NGO projects each year with 
total donating value of more 
tan 3 million USD per year. 
Those  projects focus on those 
aspects: environment protec-
tion, rare animal protection, 
education, vocational train-
ing, health, rural - agricultur-
al development… to improve 

the locals’ lives.  
In cultural diplomacy, 

we address this to be a very 
important role. On the 16th 
of November, 2012, the pro-
vincial People’s Committee is-
sued the Plan. No. 5589/KH-
UBND in implementing the 
cultural diplomacy strategy 
for the period 2012 - 2015, ac-
cording to which, we success-
fully operated many typical 
cultural exchange activities 
that attracted many interna-
tional visitors, such as: Vinh 
Phuc cultural - tourism week, 
Vietnam - Korea and Vietnam 
- Japan cultural exchanges… 
We also received some art 
groups who performed and 
study Vinh Phuc culture like: 
The Amigos band, Pacific 
Boychoir (the U.S), Odissi tra-
ditional dance from India and 
the singer Christine Anu from 
Australia…

To preserving one of the 
cultural heritages that is valu-
able in architecture, history 
and spirit of our people, in 
2014, we were supported with 
the repair and preservation 

of Cam Gia Temple in Vinh 
Tuong district by the Cultural 
Preservation of the Ambassa-
dor fund - the U.S Embassy. 
This is one of the meaning-
ful projects that marked the 
20th year of Viet Nam - the 
U.S diplomacy relation (1995 
- 2015). These recent cultural 
diplomacy activities not only 
gave Vinh Phuc people clos-
er access to the world’s cul-
ture and civilization but also 
strengthened the solidarity, 
the attachment and promote 
Vinh Phuc’s image to friends 
and citizens around the world.

With those practical and 
effective activities operated 
in all three main diplomacy 
aspects, the forein affairs con-
tributed a great deal in socio 
- economic development as a 
stable step up in integration 
era. In the future, with the slo-
gan “active diplomacy, positive 
integration”, the Department 
of Foreign Affair of Vinh Phuc 
keeps consulting the Provin-
cial Party Committee, the 
People’s Council and the Pro-
vincial People’s Committee to 
operate effectively foreign af-
fairs in cooperating aspect like 
politician, economy, culture, 
education… We also work 
hard to achieve good results to 
celebrate the 70th year of Diplo-
macy  (28/8/1945 - 28/8/2015), 
the 70th year of  National day 
(02/09/1945 - 02/09/2015)  
and head towards the celebra-
tion of Party Congress XVI of 
Vinh Phuc and national Party 
Congress VII.

The USA Ambassador Fund for Cultural preservation and the 
management Board of Cam Gia communal house signed the MOU

v 70th ceremony of Vietnam’s diplomacy establishment (8/28/1945 - 8/28/2015) 
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Ngành Ngoại 
giao có vinh 
dự  được Chủ 

tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt 
nền móng, lãnh đạo và dìu dắt 
ngay từ những ngày đầu thành 
lập (ngày 28/8/1945). Ra đời 
trong khí thế sục sôi của cuộc 
cách mạng tháng Tám vĩ đại, 
ngay từ những ngày đầu trong 
tình thế “ngàn cân treo sợi 
tóc”, ngành Ngoại giao Việt 
Nam góp phần quan trọng bảo 
vệ thành công chính quyền 
cách mạng đang còn trong giai 
đoạn trứng nước, phá vòng 
vây, đi những bước đầu tiên 
trong việc thiết lập và phát 
triển quan hệ với các nước anh 
em, với các phong trào hòa 
bình, dân chủ và tiến bộ trên 
thế giới. Nhiều sách lược ngoại 
giao kiên quyết mà khôn khéo 

như “hòa để tiến”, “dĩ bất biến 
ứng vạn biến”, “thêm bạn bớt 
thù”... đã được Bác vận dụng 
một cách tài tình, trở thành 
những bài học kinh nghiệm 
quý báu của Ngoại giao Việt 
Nam.

Trong hai cuộc kháng 
chiến trường kỳ của dân tộc 
chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ xâm lược, ngành 
Ngoại giao đã trưởng thành 
vượt bậc, trở thành một binh 
chủng quan trọng của cách 
mạng Việt Nam. Ngoại giao đã 
làm cho thế giới thấy rõ ý chí 
quật cường của quân và dân 
ta, hình ảnh một đất nước Việt 
Nam yêu chuộng hòa bình và 
chính nghĩa, ngoại giao Việt 
Nam đã tranh thủ được sự 
đồng tình, ủng hộ của bạn bè 
quốc tế và các lực lượng tiến 

bộ trên thế giới cho sự nghiệp 
đấu tranh vì độc lập, tự do và 
thống nhất đất nước. Cùng 
với vũ khí đạo lý sắc bén đó, 
với chiến thuật “vừa đánh vừa 
đàm” đầy sáng tạo, mặt trận 
ngoại giao đã kiên trì và mưu 
lược biến những chiến thắng 
oanh liệt trên chiến trường 
thành những thành công trên 
bàn đàm phán, đã dẫn đến việc 
ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 
năm 1954 và Hiệp định Pa-ri 
về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam năm 
1973, góp phần làm nên chiến 
thắng lịch sử 30/4/1975, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước.

Trong những năm đầu 
sau khi đất nước thống nhất, 
ngành Ngoại giao đã tích cực 
cùng cả nước khắc phục hậu 

Ngoại giao Việt Nam đi lên cùng đất nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 1 (tháng 02/1957)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, 
suốt 70 năm trưởng thành và phát triển, ngoại giao Việt Nam đã góp phần quan 
trọng vào nhiều thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Cùng các 
mặt trận khác, Ngoại giao đã in đậm dấu ấn của mình trên mọi chặng đường của 
đất nước, có đóng góp to lớn vào những chiến công vang dội, làm rạng danh dân 
tộc Việt Nam anh hùng trong cộng đồng quốc tế.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015)   v
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quả chiến tranh, nỗ lực giải 
quyết các vấn đề còn tồn tại 
với các nước láng giềng khu 
vực và các nước lớn. Chúng 
ta đã góp phần vào việc thực 
hiện thành công chính sách 
phá bao vây, cô lập và cấm 
vận của các thế lực thù địch; 
tích cực góp phần tạo dựng 
môi trường quốc tế thuận 
lợi, tranh thủ sự giúp đỡ cho 
công cuộc tái thiết đất nước, 
góp phần mở rộng hợp tác 
trên mọi lĩnh vực phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ 
tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa.

Bước vào thời kỳ đổi 
mới đến nay, Ngoại giao xác 
định nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu của ngành là tạo 
dựng và giữ vững môi trường 
hòa bình ổn định, hợp tác và 
hữu nghị, tranh thủ các điều 
kiện quốc tế thuận lợi để phục 
vụ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước. Ngoại giao đã 
chủ động thực hiện sáng tạo 
đường lối đối ngoại độc lập, tự 
chủ; chính sách đối ngoại rộng 
mở, đa dạng hóa, đa phương 
hóa trên tinh thần “Việt Nam 
muốn là bạn, là đối tác tin 
cậy với tất cả các nước trong 
cộng đồng quốc tế, tham gia 
tích cực vào tiến trình hợp tác 
quốc tế”, phấn đấu vì hòa bình, 
độc lập và phát triển. Từ đó, 
đất nước ta đã gặt hái được 
nhiều thành tựu đối ngoại 
quan trọng có ý nghĩa lịch sử. 
Việc đất nước ta có quan hệ tốt 
với tất cả các nước lớn, không 
ngừng phát triển quan hệ sâu 
rộng với các nước láng giềng, 
bạn bè truyền thống và các đối 
tác tiềm năng; gia nhập và trở 
thành thành viên tích cực, có 

trách nhiệm của các tổ chức 
khu vực và thế giới như: Diễn 
đàn Hợp tác kinh tế Châu Á 
- Thái Bình Dương (APEC), 
Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO), Diễn đàn Hợp tác 
Á - Âu (ASEM), Hiệp hội các 
nước Đông Nam Á (ASEAN)... 
là những minh chứng cho 
đóng góp của ngành Ngoại 
giao trong thời kỳ mở cửa, hội 
nhập. Trên cơ sở đó, chúng ta 
có điều kiện thuận lợi để đẩy 
mạnh trao đổi thương mại, 
hợp tác đầu tư, tranh thủ viện 
trợ phát triển và đồng tình 
ủng hộ của bạn bè quốc tế, tạo 
thêm nguồn lực cho sự phát 
triển của đất nước, nâng cao 
vị thế của nước ta trên trường 
quốc tế.

Hiện nay, nền Ngoại 
giao Việt Nam đang được 
triển khai mạnh mẽ, toàn 
diện trên cả ba trụ cột chủ 
đạo là ngoại giao chính trị, 
ngoại giao kinh tế và ngoại 
giao văn hóa, cùng với công 
tác về người Việt Nam ở nước 
ngoài là một sự vận dụng sáng 
tạo đường lối, chính sách đối 
ngoại của Đảng ta, tạo nên 
sức mạnh tổng hợp góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ đối ngoại trong thời kỳ 
mới. Có thể khẳng định, 
Ngoại giao Việt Nam đã phát 
huy tốt vai trò là một mặt trận 
hàng đầu trong thời bình, tạo 
môi trường hòa bình, ổn định 
và điều kiện thuận lợi cho 
việc huy động và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực từ 
bên ngoài để cùng nội lực tạo 
thành sức mạnh cộng hưởng 
nhằm phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
thực hiện thắng lợi mục tiêu 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Có thể thấy, cùng với 

sự đi lên của đất nước, 70 năm 
xây dựng và trưởng thành của 
Ngoại giao Việt Nam đã để lại 
cho chúng ta nhiều bài học 
lớn vô cùng quý báu. Đó là 
bài học về vận dụng sáng tạo 
tư tưởng và phong cách Ngoại 
giao Hồ Chí Minh, là bài học 
về đề cao lợi ích dân tộc, độc 
lập tự chủ, tự lực tự cường; 
kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại; xử lý đúng 
đắn quan hệ với các nước lớn; 
coi trọng phát triển quan hệ 
hữu nghị bền vững với các 
nước láng giềng khu vực. Đó 
là bài học về phối hợp thường 
xuyên, chặt chẽ giữa đối ngoại 
với quốc phòng, an ninh, kinh 
tế, văn hóa, về xây dựng đội 
ngũ cán bộ ngoại giao vừa 
hồng vừa chuyên, tuyệt đối 
trung thành với Tổ quốc.

Ngày nay, dưới tác 
động của xu thế toàn cầu hóa 
với bối cảnh quốc tế và khu 
vực có nhiều chuyển biến 
phức tạp, đất nước ta đang 
đứng trước những cơ hội rất 
lớn, song cũng phải đối mặt 
với không ít khó khăn, thách 
thức. Tình hình mới đặt ra 
đòi hỏi cho cả nước nói chung 
và nền ngoại giao Việt Nam 
nói riêng cần phải huy động 
sức mạnh tổng hợp, chủ động, 
sáng tạo phát huy nội lực và 
tranh thủ cho được nguồn 
ngoại lực để tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ, toàn diện đưa đất 
nước phát triển nhanh và bền 
vững hơn.

Tổng hợp: Thu Hồng

v Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015)
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TIN ĐỐI NGOẠI  v

Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng 
đất nước thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Trong hai ngày           
1 7 - 1 8 / 7 / 2 0 1 5 , 
đoàn đại biểu cấp 

cao Mặt trận Lào xây dựng 
đất nước do đồng chí Tông 
Dơ Tho - Ủy viên T.Ư Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào 
làm trưởng đoàn đã đến 
thăm và làm việc tại Vĩnh 
Phúc. Cùng đi với Đoàn có 
đồng chí Nguyễn Văn Pha 
- Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều 17/7/2015, tại thị 
trấn Tam Đảo, đoàn đại biểu 
cấp cao Mặt trận Lào xây 
dựng đất nước có buổi trao 
đổi thông tin với Lãnh đạo 
tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội 
và kinh nghiệm trong công 
tác Mặt trận của mỗi bên. 
Tiếp Đoàn, có các đồng chí: 
Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Nguyễn Văn Trì - Ủy 
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn 
Văn Chúc - Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ 
trách UBND tỉnh; Hoàng 
Văn Toàn - Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) 
tỉnh. Trước đó, Đoàn đã đến 
thăm quan khu danh thắng 
Tây Thiên và khu du lịch 
Tam Đảo.

Ngày 18/7/2015, Đoàn có 
chuyến thăm và làm việc tại 
Công ty TNHH Haesung 
Vina thuộc Khu công nghiệp 
Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên. Tại đây, Đoàn đã nghe 
lãnh đạo Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp thông tin 
khái quát về kết quả thu hút 
đầu tư FDI trong các Khu 
công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh nói chung và trong Khu 
công nghiệp Khai Quang 
nói riêng. Về phía công ty 
TNHH Haesung Vina, ông 
Seo Kwang Hee – Tổng Giám 
đốc Công ty đã giới thiệu với 
Đoàn về tình hình sản xuất, 
kinh doanh và những thuận 
lợi, hỗ trợ mà tỉnh Vĩnh Phúc 
dành cho Công ty trong quá 
trình hoạt động. 

Đánh giá cao hoạt động 
của Công ty Haesung Vina 

và chúc mừng những kết quả 
của tỉnh Vĩnh Phúc trong  
lĩnh vực thu hút đầu tư, 
đồng chí Tông Dơ Tho mong 
muốn các doanh nghiệp làm 
ăn hiệu quả ở Vĩnh Phúc đến 
tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu 
tư tại Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh 
Vĩnh Phúc, đồng chí Hoàng 
Văn Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
tỉnh cảm ơn sự đón tiếp nhiệt 
tình của Tổng Giám đốc Công 
ty Haesung Vina và những 
thông tin trao đổi với Đoàn 
về tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. 
Qua đó giúp cho phía bạn có 
thêm kinh nghiệm quý báu 
để có thể áp dụng triển khai 
vào công cuộc xây dựng đất 
nước Lào ngày càng tươi đẹp.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
tặng tranh cho đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước
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Chiều 8/7/2015, 
đồng chí Nguyễn 
Văn Chúc - Ủy 

viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch phụ trách UBND tỉnh 
có buổi tiếp, làm việc với 
các nhà đầu tư Israel do ông 
Yaakov Dov Bruker - Giám 
đốc điều hành Tập đoàn 
công nghệ Globisens làm 
trưởng đoàn đến tìm hiểu 
cơ hội hợp tác trong lĩnh 
vực công nghệ, giáo dục và 
nông nghiệp công nghệ cao. 
Cùng đi với Đoàn, có ông 
Hà Duy Bình – Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty Cổ 
phần Công nghệ Giáo dục 
3A, chịu trách nhiệm chính 
trong chương trình hợp tác 
với Israel; đại diện Công 
ty Speaking Pal; Viện công 
nghệ giáo dục CET và Công 
ty Sproutech.

Tại buổi làm việc, ông 
Yaakov Dov Bruker giới 
thiệu những giải pháp thông 
minh, hiệu quả để phát triển 
ngành nông nghiệp công 
nghệ cao và giải pháp tiết 
kiệm năng lượng điện mà 
Israel đã nghiên cứu, ứng 
dụng thành công tại nhiều 
quốc gia trên giới. Đồng thời 
cung cấp những giải pháp 
ưu việt cho việc dạy và học, 
ứng dụng công nghệ hiện đại 
theo mô hình giáo dục STEM 
(Science - Technology - 
Engineering - Mathematics). 

Đây là mô hình tích hợp kiến 
thức giữa các môn khoa học, 
công nghệ, kỹ thuật và toán 
học. Qua đó, giúp học sinh 
có kiến thức tổng hợp về các 
bộ môn này và hình thành 
kỹ năng sống để sử dụng 
hiệu quả khi làm việc  trong 
thế giới công nghệ ngày nay.

Phát biểu tại buổi 
làm việc, Phó Chủ tịch phụ 
trách UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Chúc khẳng định: Vĩnh 
Phúc luôn coi giáo dục – đào 
tạo là nền tảng của sự phát 
triển, là quốc sách hàng đầu. 
Vì vậy, tỉnh sẽ tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để các 
nhà đầu tư Israel chuyển 
giao những công nghệ, 
phương pháp hiện đại góp 
phần đổi mới căn bản toàn 
diện nền giáo dục. Về lĩnh 
vực nông nghiệp, Phó Chủ 
tịch phụ trách UBND tỉnh 

cho biết, thời gian qua, tỉnh 
đã ban hành nhiều cơ chế, 
chính sách nhằm khuyến 
khích, thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp công nghệ cao; 
hiện tỉnh đang tập trung đẩy 
mạnh tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp. Được biết Isarel là 
một đất nước có điều kiện 
tự nhiên không thuận lợi, sa 
mạc, thiếu nước nhưng có 
nền nông nghiệp phát triển 
bậc nhất trên thế giới nhờ 
phát triển công nghệ tiên 
tiến. Đánh giá cao những 
thành quả mà phía nhà đầu 
tư đã đạt được, đồng chí Phó 
Chủ tịch phụ trách giao các 
sở, ngành liên quan đề xuất 
nội dung chương trình mà 
tỉnh có thể triển khai hợp 
tác với các nhà đầu tư Israel 
trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Nam Dương

Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc 
tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Israel 

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc cùng
 lãnh đạo một số sở, ngành làm việc với các nhà đầu tư Israel

v TIN ĐỐI NGOẠI
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Đoàn công tác Tập đoàn BPA và Tập đoàn SACYR 
(Tây Ban Nha) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc

Tại trụ sở UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc, 
ngày 7/7/2015, 

đồng chí Vũ Chí Giang - 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có buổi tiếp, 
làm việc với đoàn công tác 
của Tập đoàn BPA và Tập 
đoàn SACYR (Tây Ban 
Nha) đến tìm hiểu cơ hội 
đầu tư xây dựng dự án xử 
lý nước thải, rác thải và hệ 
thống chiếu sáng trên địa 
bàn tỉnh. 

Đại diện đoàn công 
tác, ông Dorado Garcia 
Antonio - Tổng Giám đốc 
Tập đoàn SACYR cho biết: 
Tập đoàn BPA và Tập đoàn 
SACYR đã triển khai thành 
công dự án đầu tư về xử lý 
nước thải, rác thải tại nhiều 
tỉnh, thành trong cả nước. 
Với công nghệ tiên tiến, 
hiện đại, việc xử lý rác thải 
bằng phương pháp chôn lấp 
nhiều tầng không chỉ giúp 
tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo 
các vấn đề môi trường, tiết 
kiệm chi phí mà còn mang 
lại hiệu quả to lớn về mặt 
kinh tế. Với phương pháp 
này, rác sẽ được phân loại 
để sản xuất ga, phân hữu cơ 
và điện chiếu sáng.

Đối với dự án điện 
trên địa bàn thành phố 
Vĩnh Yên, hai Tập đoàn 

BPA và SACYR sẽ đầu tư, 
thay thế toàn bộ hệ thống 
bóng Led mới nhằm tiết 
kiệm tối đa nguồn điện 
năng. Lợi nhuận có được 
từ việc tiết kiệm điện năng 
này sẽ được khấu trừ dần 
vào vốn đầu tư ban đầu. Sau 
khi hoàn vốn, Tập đoàn sẽ 
bàn giao lại công nghệ cho 
địa phương tự vận hành và 
khai thác.

Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Vũ Chí Giang hoan 
nghênh và đánh giá cao ý 
tưởng, công nghệ xử lý rác 
thải của Tập đoàn. Đồng 
chí cho biết, hiện nay Vĩnh 
Phúc đang áp dụng biện 
pháp chôn và đốt rác thải. 
Do đó, tỉnh luôn sẵn sàng tổ 

chức các buổi làm việc với 
Tập đoàn để tìm ra những 
giải pháp khả thi nhất cho 
việc xử lý rác thải, đặc biệt 
là rác thải đô thị, rác thải 
công nghiệp trên địa bàn. 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ 
tịch Vũ Chí Giang yêu cầu 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, 
Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu 
tư tỉnh cung cấp đầy đủ các 
thông tin về cơ chế chính 
sách ưu đãi đầu tư, hiện 
trạng rác thải, công nghệ xử 
lý, vị trí có thể xây dựng nhà 
máy rác thải để Tập đoàn 
nghiên cứu.  

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và ông Dorado Garcia 
Antonio - Tổng Giám đốc Tập đoàn SACYR tại buổi tiếp
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Hội thảo báo cáo giữa kỳ về chương trình phát triển 
các đô thị loại II (các thành phố xanh)

Chương trình 
phát triển đô thị 
loại II được triển 

khai tại 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Hà 
Giang và Thừa Thiên Huế do 
ADB tài trợ, với tổng nguồn 
vốn khoảng 270 triệu USD. 
Thực hiện chương trình này, 
ADB mong muốn sẽ giúp các 
tỉnh phát triển đô thị xanh 
theo hướng: Môi trường bền 
vững, công bằng, nâng cao 
tính cạnh tranh về kinh tế. 
Đồng thời, đánh giá kỹ thuật 
nhằm áp dụng các nguyên 
tắc hạ tầng xanh vào các tiểu 
dự án đầu tư như: Phân tích 
tài chính, kinh tế, chất lượng 
môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng tính lồng 
ghép và cạnh tranh kinh tế 
của đô thị loại II…

Đến nay, các tỉnh đều 
xây dựng xong kế hoạch phát 
triển đô thị loại II và đã gửi 
ADB nghiên cứu, đánh giá, 
chấm điểm. Riêng đối với 
Vĩnh Phúc, dự án phát triển 
đô thị loại II – thành phố 
xanh Vĩnh Yên có 8 tiểu dự 
án vận động nguồn vốn từ 
ADB gồm: Nạo vét và bảo 
tồn cảnh quan Đầm Vạc; thu 
gom và xử lý nước thải giai 
đoạn II cho các phường (Tích 
Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp); 
xây dựng hệ thống đấu nối 

nước thải cấp III; quỹ quanh 
vòng nước thải và vệ sinh hộ 
gia đình; phát triển hệ thống 
cây xanh thành phố Vĩnh 
Yên; hạ tầng khung đô thị 
đại học; trung tâm kết nối hỗ 
trợ công nghiệp; tăng cường 
năng lực, nâng cao nhận thức 
cộng đồng về phát triển đô 
thị xanh bền vững. Theo ước 
tính của Ban Quản lý ODA, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng 
nguồn vốn cần cho dự án là 
122,8 triệu USD. Trong đó, 
vốn vay từ ADB chiếm 83%, 
vốn đối ứng là 17%.

Phát biểu khai mạc hội 
thảo, Phó Chủ tịch phụ trách 
UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Chúc cho biết, hiện nay, các 
thành phố trên khắp thế giới 
đang tiến hành chuyển đổi 
sang nền kinh tế xanh và đã 
chứng minh được mối liên 
kết chặt chẽ giữa các mục tiêu 
môi trường và mục tiêu kinh 
tế. Hiện cả 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, 
Thừa Thiên Huế và Hà Giang 
đã xây dựng xong danh mục 
các dự án đầu tư theo tiêu chí 
xanh để đề xuất ADB tài trợ. 
Đồng chí Nguyễn Văn Chúc 
mong muốn, Ngân hàng phát 
triển châu Á nghiên cứu, tính 
toán nâng mức hỗ trợ dự kiến 

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội thảo

Sáng 14/7/2015, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà tài trợ Ngân 
hàng phát triển châu Á (ADB) và UBND các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Hà Giang tổ 

chức hội thảo báo cáo giữa kỳ về chương trình phát triển đô thị loại II (các thành phố 
xanh). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Chúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ 
trách UBND tỉnh; Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; bà Sonia 
C.Sandhu, Trưởng phái đoàn giữa kỳ Ngân hàng phát triển châu Á; đại diện một số bộ, 
ngành Trung ương và các sở, ban, ngành của 3 tỉnh. 

v TIN ĐỐI NGOẠI
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cho các địa phương từ 176 
triệu USD lên khoảng 330 
triệu USD; thu hẹp khung 
chỉ số kết nối giải ngân và 
phương thức điều phối giám 
sát thực hiện chỉ số này; tính 
toán xác định được mốc thời 
gian chính và hành động cần 
đạt được để dự án được triển 

khai đầu tư từ năm 2016. 
Cùng với đó, có các giải pháp 
thu hút, kêu gọi các doanh 
nghiệp tư nhân cùng tham 
gia chương trình, tiến tới thu 
hẹp khoảng cách về vốn tài 
trợ giữa các địa phương. 

Tiếp đó, các đại biểu 
đã cùng nhau thảo luận xoay 

quanh 5 vấn đề: kế hoạch 
tài chính và mức thiếu hụt 
nguồn vốn; nhu cầu cần thiết 
phải đưa yếu tố hạ tầng xanh 
vào trong các tiểu dự án; công 
tác đấu thầu; dự thảo khung 
thiết kế và giám sát; dự thảo 
kết quả và kết nối giải ngân.

Tin, ảnh: Trung Dũng

 Sáng 16/7/2015, 
đoàn chuyên gia 
Ngân hàng Thế 

giới (WB) do ông Phillip 
O’keef – Chuyên gia kinh 
tế cao cấp làm trưởng đoàn 
đã đến thăm và làm việc 
tại Vĩnh Phúc về vấn đề lao 
động và việc làm. Tiếp Đoàn, 
có đồng chí Vũ Chí Giang - 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: 
Tài chính, Kế hoạch & Đầu 
tư, Nội vụ, Lao động Thương 
binh và Xã hội, Giáo dục và 
Đào tạo, trường Cao đẳng 
nghề Việt – Đức.

Tại buổi làm việc, đồng 
chí Vũ Chí Giang đánh giá 
cao sự quan tâm của WB đối 
với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh; đặc biệt là những 
vấn đề liên quan đến sự phát 
triển bền vững. Đồng chí cho 
biết, lao động và việc làm là 
vấn đề tỉnh đang rất quan 
tâm. Hiện nay trên toàn tỉnh 
có hơn 600.000 người nằm 
trong độ tuổi lao động, trong 
đó có hơn 200.000 lao động 
thiếu việc làm; hơn nữa, việc 
cân đối tỉ lệ lao động đối với 
cơ cấu các ngành nghề đang 

rất khó khăn. Đồng chí mong 
muốn Ngân hàng Thế giới hỗ 
trợ cho tỉnh trong việc đào 
tạo nghề, giải quyết việc làm 
cho người lao động thông qua 
việc liên kết các cơ sở đào tạo 
nghề chuyên nghiệp của tỉnh 
với các công ty nước ngoài và 
những người lao động làm 
việc ở nước ngoài. 

Phát biểu tại buổi làm 
việc, đoàn chuyên gia của 
WB đã có một số câu hỏi với 
mong muốn hiểu biết sâu 
sắc về thị trường lao động và 
điều kiện việc làm tại Vĩnh 
Phúc. Đồng thời, trao đổi 
hoạt động hỗ trợ của WB đối 

với tỉnh nhằm phát triển các 
chiến lược lao động và việc 
làm tại tỉnh. WB cũng cam 
kết sẽ nghiên cứu và đưa ra 
những giải pháp cụ thể để 
giúp đỡ tỉnh trong vấn đề này.

Cũng tại buổi làm 
việc, đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh và đại diện các 
sở, ngành liên quan đã thông 
tin và giải đáp những thắc 
mắc của Đoàn về lĩnh vực 
đào tạo lao động, định hướng 
cho lao động nông thôn và 
các ngành nghề được ưu tiên 
để đào tạo lao động.

Tin, ảnh: Bích Huệ

Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới làm việc
 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng chí Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tiếp đoàn Chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB)
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Có mặt tại Việt Nam 
từ năm 1988, GRET đã 
triển khai nhiều hình thức 
trợ giúp đa dạng, hiệu quả 
trong các lĩnh vực: nông 
nghiệp và phát triển nông 
thôn, sức khỏe cộng đồng, 
phát triển thể chế tại nhiều 
tỉnh, thành phố trong cả 
nước. Tại Vĩnh Phúc, GRET 
đã triển khai thành công 
nhiều dự án, tiêu biểu như: 
dự án “Aid-coop” -  Hỗ trợ 
thể chế phát triển các hợp 
tác xã tại khu vực miền Bắc 
Việt Nam (2008 - 2010), 
dự án “Synergies” - Hỗ trợ 
mạng lưới các tổ chức xã hội 
địa phương nâng cao năng 
lực lồng ghép môi trường 
vào các chương trình phát 
triển xã hội (2011- 2014).

Giới thiệu khái quát 
về hoạt động của GRET 

trong hơn 20 năm qua, ngài 
Thibault Damien mong 
muốn được song hành và 
hỗ trợ đối với người dân 
Vĩnh Phúc, đặc biệt là trong 
lĩnh vực nông nghiệp, môi 
trường, quản lý đất đai, cải 
thiện đời sống của những 
người yếu thế trong xã hội 
như: Nông dân, phụ nữ, lao 
động nhập cư. Hiện nay, Tổ 
chức đang phối hợp với Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển 
khai thực hiện “Dự án Phụ 
nữ” nhằm hỗ trợ cải thiện 
điều kiện sống của công 
nhân lao động nữ trong Khu 
công nghiệp với tổng giá trị 
cam kết là 63.000 euros.

Đánh giá cao hiệu 
quả hoạt động của tổ chức 
GRET tại Vĩnh Phúc trong 
những năm qua, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Vũ Chí 

Giang khẳng định những 
dự án của GRET có ý nghĩa 
thiết thực nhằm giúp đỡ, 
hỗ trợ những người yếu thế 
trong xã hội, tạo điều kiện 
để họ vươn lên làm chủ cuộc 
sống. Đồng chí mong muốn 
trong thời gian tới GRET sẽ 
tiếp tục quan tâm tới Vĩnh 
Phúc để triển khai các dự án 
liên quan đến lĩnh vực nông 
nghiệp công nghệ cao, môi 
trường nông thôn cũng như 
các dự án hỗ trợ lao động nữ 
nhập cư để giúp họ có cuộc 
sống tốt hơn. 

Sau buổi làm việc, 
Đoàn có chuyến thăm và 
trao đổi cụ thể về tình hình 
thực hiện “Dự án Phụ nữ” 
tại Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tiếp và làm việc với 
 Giám đốc Tổ chức GRET tại Cộng hòa Pháp

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tiếp ngài 
Thibault Damien - Giám đốc Tổ chức GRET tại Cộng hòa Pháp

Đoàn công tác 
của tổ chức GRET do 
ngài Thibault Damien - 
Giám đốc Tổ chức GRET 
tại Cộng hòa Pháp làm 
trưởng đoàn đã tới thăm 
và làm việc tại tỉnh Vĩnh 
Phúc vào sáng ngày 
1/7/2015. Tiếp Đoàn, có 
đồng chí Vũ Chí Giang 
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; lãnh đạo 
Sở Ngoại vụ và Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh. 

v TIN ĐỐI NGOẠI
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Chiều 17/7/2015, 
đoàn công tác của 
Cơ quan hợp tác 

quốc tế Nhật Bản (JICA) 
do ông Takashi Akito – Phó 
Trưởng đại diện JICA tại 
Việt Nam làm trưởng đoàn 
đã có buổi làm việc với lãnh 
đạo UBND tỉnh về Dự án 
cải thiện môi trường đầu 
tư tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp và 
làm việc với Đoàn có đồng 
chí Lê Duy Thành - Ủy viên 
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng lãnh đạo 
một số sở, ngành liên quan.

Được khởi công xây 
dựng từ ngày 17/10/2011, 
Dự án đường trục trung 
tâm qua khu đô thị mới Mê 
Linh đánh dấu sự khởi đầu 
hợp tác giữa UBND tỉnh với 
JICA về các dự án cải thiện 
môi trường đầu tư tại tỉnh 
Vĩnh Phúc. Dự án được 
thực hiện bằng  nguồn vốn 
vay ODA có giá trị 11,718 
tỷ yên (tương đương 151,5 

triệu USD). Tuyến đường 
dài 15km đi qua khu đô 
thị Mê Linh là một trong 
năm hợp phần của Dự án 
cải thiện môi trường đầu tư 
tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tại buổi làm việc, sau khi 
nghe báo cáo của Ban Quản 
lý cải thiện môi trường đầu 
tư tỉnh Vĩnh Phúc về tiến 
độ thi công, giải phóng mặt 
bằng của Dự án đường trục 
trung tâm qua khu đô thị 
mới Mê Linh, ông Takashi 
cho rằng, quá trình triển 
khai Dự án cải thiện môi 
trường đầu tư tỉnh Vĩnh 
Phúc có nhiều tiến triển tốt, 
đặc biệt trong đền bù, giải 
phóng mặt bằng, thương 
thảo với nhà thầu và có sự 
phối hợp tốt giữa hai tỉnh, 
thành phố: Vĩnh Phúc, Hà 
Nội trong quá trình thực 
hiện. Đối với những khó 
khăn, vướng mắc còn tồn 
đọng, đề nghị tỉnh quan 
tâm sâu sát và tìm biện 

pháp tháo gỡ, thực hiện Dự 
án theo đúng tiến độ đề ra. 
Ông cũng khẳng định, với 
tư cách là nhà tài trợ, JICA 
sẽ cố gắng tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho tỉnh để 
thực hiện Dự án này một 
cách suôn sẻ nhất.

Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lê Duy Thành cảm 
ơn sự quan tâm, giúp đỡ 
của Tổ chức JICA với Vĩnh 
Phúc. Đồng chí cũng cho 
biết tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, 
ngành có liên quan giải 
quyết dứt điểm những tồn 
tại trong quá trình thực 
hiện Dự án, phối hợp tốt 
với nhà thầu thi công hoàn 
thành Dự án theo đúng yêu 
cầu, góp phần xây dựng 
hình ảnh Vĩnh Phúc với các 
doanh nghiệp nước ngoài 
nói chung và Nhật Bản nói 
riêng.

Tin, ảnh: Bích Huệ

Giải quyết dứt 
điểm những 
khó khăn, 

vướng mắc 
trong thực hiện 
Dự án cải thiện 

môi trường 
đầu tư tỉnh 
Vĩnh Phúc

Đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  tiếp 
đoàn công tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
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 Sáng ngày 22/7, 
đoàn đại biểu 
cấp cao cơ quan 

điều tra hành vi tham nhũng 
Singapore do Giám đốc 
Vương Hồng Quân (Wong 
Hong Kuan) làm trưởng đoàn 
đã đến thăm và làm việc tại 
Vĩnh Phúc. Tiếp Đoàn, có 
đồng chí Vũ Chí Giang - Tỉnh 
ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh 
và đại diện một số sở, ban, 
ngành liên quan.

Chào mừng đoàn 
đại biểu cấp cao của cơ quan 
điều tra hành vi tham nhũng 
Singapore đến thăm và làm 
việc tại Vĩnh Phúc, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang 
khẳng định: Đảng và Nhà 
nước Việt Nam nói chung, 
tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng rất 
coi trọng công tác thanh tra, 
giải quyết khiếu nại tố cáo và 
phòng chống tham nhũng, coi 
đây là nhiệm vụ quan trọng và 
ưu tiên hàng đầu để xây dựng 
một nền hành chính chuyên 
nghiệp, hiện đại, hiệu quả, 
đề cao tính minh bạch, công 
khai, trách nhiệm giải trình 
và đạo đức công vụ. Đánh 
giá cao công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng 
của Singapore, đồng chí Vũ 
Chí Giang đề nghị Cơ quan 
điều tra hành vi tham nhũng 
Singapore cộng tác chặt chẽ, 
chia sẻ kinh nghiệm với các 
cấp chính quyền tỉnh Vĩnh 
Phúc nói chung, cơ quan 
Thanh tra tỉnh nói riêng trong 

công tác phòng chống tham 
nhũng.

Trao đổi tại buổi làm 
việc, đồng chí Nguyễn Văn 
Bắc - Chánh Thanh tra tỉnh 
đã nhấn mạnh đến chất lượng 
hoạt động của các cơ quan 
công quyền; trong đó phân 
tích sâu về tình hình tham 
nhũng trên địa bàn cũng như 
các biện pháp mà tỉnh đã triển 
khai để ngăn chặn, hạn chế, 
xử lý các hành vi tham nhũng. 
Tại đây, Chánh Thanh tra tỉnh 
Nguyễn Văn Bắc cũng thẳng 
thắn nêu rõ một số vấn đề còn 
hạn chế trong công tác phòng, 
chống tham nhũng và đưa ra 
một số giải pháp để có thể 
nâng cao hơn nữa chất lượng 
công tác phòng, chống tham 
nhũng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ngài 
Vương Hồng Quân đã chia sẻ 
một số kinh nghiệm cụ thể 

về hoạt động điều tra hành 
vi tham nhũng của bản quốc; 
đồng thời nêu rõ một số hoạt 
động trong quá trình thực 
hiện công tác điều tra, phòng 
chống tham nhũng mà các 
cơ quan chức năng của Vĩnh 
Phúc có thể nghiên cứu, tham 
khảo và linh hoạt áp dụng.

Buổi chiều cùng 
ngày, Phó Chủ tịch phụ trách 
UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc 
đã tiếp xã giao Đoàn công tác. 
Đồng chí Nguyễn Văn Chúc 
bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới sự 
quan tâm thiết thực của Cơ 
quan điều tra hành vi tham 
nhũng Singapore đối với tình 
hình đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng của địa phương 
đồng thời mong muốn hai 
bên ngày càng có mối quan hệ 
hợp tác sâu rộng hơn nữa trên 
mọi lĩnh vực.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đoàn đại biểu cấp cao cơ quan điều tra hành vi 
tham nhũng Singapore thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tiếp đoàn đại biểu cấp cao 
Cơ quan điều tra hành vi tham nhũng Singapore 

v TIN ĐỐI NGOẠI
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Trong hai ngày 
24 và 25/7/2015, 
Liên hiệp các 

tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh 
Phúc đã phối hợp với Trung 
ương Hội hữu nghị Việt 
Nam – Cuba tổ chức buổi 
gặp gỡ, giao lưu hữu nghị 
nhân kỷ niệm 62 năm ngày 
tiến công trại lính Môn-ca-đa 
(26/7/1953 - 26/7/2015).

Tham dự chương trình 
giao lưu có các đồng chí: 
Liukra Rodriguez Barrios – 
Đại biện lâm thời Đại sứ quán 
Cuba tại Việt Nam; Nguyễn 
Duy Cương - Nguyên Phó 
Tổng Giám đốc Thông tấn 
xã Việt Nam, Phó Chủ tịch 
Thường trực Trung ương Hội 
hữu nghị Việt Nam – Cuba; 
Phạm Tiến Tư – Phó Chủ tịch 
Trung ương Hội hữu nghị 
Việt Nam – Cuba; Đào Xuân 
Hiền – Phó Chủ tịch Thường 
trực Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh; Đỗ Thị Kim 
Dung – Phó Giám đốc phụ 
trách Sở Ngoại vụ cùng các 

hội viên Trung ương Hội hữu 
nghị Việt Nam – Cuba, cán bộ 
Đại sứ quán Cuba, các chuyên 
gia và lưu học sinh Cuba đang 
theo học tại Việt Nam. 

Thay mặt cho Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị tỉnh, 
đồng chí Đào Xuân Hiền 
bày tỏ vui mừng và tự hào về 
chặng đường lịch sử vẻ vang 
mà nhân dân hai nước Việt 
Nam – Cuba đã đi qua. Thông 
qua buổi gặp gỡ này, đồng 
chí hy vọng những giá trị về 
truyền thống cách mạng, bản 
sắc văn hóa, tình cảm của 
nhân dân Việt Nam nói chung 
và nhân dân Vĩnh Phúc nói 
riêng sẽ tiếp tục làm sâu sắc 
thêm mối quan hệ hữu nghị và 
đoàn kết truyền thống, thủy 
chung giữa hai Đảng, hai Nhà 
nước và nhân dân hai nước 
Việt Nam – Cuba.

Bà Liukra Rodriguez 
Barrios – Đại biện lâm thời 
Đại sứ quán Cuba tại Việt 
Nam cảm ơn Trung ương Hội 
hữu nghị Việt Nam – Cuba, 

Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ 
chức buổi gặp gỡ xúc động 
và đầy ý nghĩa này. Bà cho 
biết, sau khi cách mạng thành 
công, Cuba tập trung cho phát 
triển, xây dựng đất nước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa 
và nhiều năm qua người dân 
được hưởng lợi rất lớn trong 
lĩnh lực y tế, giáo dục... Bà 
nhấn mạnh, ngày 20/7/2015, 
Cuba đã tái thiết lập quan hệ 
ngoại giao với Hoa Kỳ sau 
54 năm gián đoạn, mở ra một 
giai đoạn phát triển mới trong 
quan hệ Cuba – Hoa Kỳ và 
đánh dấu thắng lợi mới của 
nhân dân Cuba đã kiên trì đi 
theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. Bà Liukra Rodriguez 
Barrios tin tưởng rằng nhân 
dân Việt Nam anh em sẽ tiếp 
tục sát cánh và dành cho nhân 
dân Cuba tình cảm và sự ủng 
hộ mạnh mẽ nhất.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Cuba  
chào mừng kỷ niệm 62 năm cuộc tiến công Môn-ca-đa

Đồng chí Đào Xuân Hiền - Phó 
Chủ tịch Thường trực Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng 

hoa cho bà Liukra Rodriguez 
Barrios – Đại biện lâm thời 

Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam



Đối ngoại Vĩnh Phúc  |  Số 51+52/2015 17

Tại địa bàn huyện 
Tam Đảo, chiều 2/7/2015, 
tổ chức PAMWF (Social 
Welfare Corporate 
Pyeong Ahn Milal Welfare 
Foundation), Hàn Quốc 
phối hợp cùng Sở Ngoại vụ 
tổ chức lễ trao tặng xe đạp 
và  kính lão cho người già, 
trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn.

Tổ chức phi chính 
phủ PAMWF được thành 
lập vào năm 2006 tại Hàn 
Quốc. Từ khi ra đời, hoạt 
động chủ yếu của Tổ chức 
là hỗ trợ các đối tượng bảo 
trợ xã hội, người khuyết 
tật, trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn để các em có 
cuộc sống tốt hơn, hòa 
nhập cộng đồng với tiêu 
chí “Chúng tôi cũng có thể 
làm được”. Tháng 10/2013, 
PAMWF chính thức đi vào 
hoạt động tại Vĩnh phúc và 
đã triển khai các hoạt động 
tình nguyện tại một số khu 
vực khó khăn trên địa bàn 
tỉnh.

Đây là chương trình 
nằm trong chuỗi các hoạt 
động tình nguyện nhằm 
hỗ trợ người già và trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn tỉnh. Tại 
buổi lễ, tổ chức đã trao tặng 
đồ dùng học tập; 100 xe đạp 
cho học sinh trường tiểu 
học Minh Quang I, Minh 

Quang II và tiểu học Hợp 
Châu; tặng 100 kính lão 
Hàn Quốc cho người già 
trên địa bàn huyện với tổng 
kinh phí ước tính 300  triệu 
đồng. 

Bà Lâm Thị Ba xã 
Minh Quang chia sẻ: “Tôi 
rất xúc động khi nhận được 
phần quà của Tổ chức trao 
tặng, đây là niềm mơ ước 
từ lâu của các con tôi. Cháu 
lớn nhà tôi năm nay đã học 
cấp II nhưng cháu vẫn phải 
đi bộ tới trường. Có được 
chiếc xe này sẽ giúp cho các 
cháu đến trường thuận lợi 
hơn”.

Với mong muốn hỗ 
trợ người dân nghèo và 
các đối tượng bảo trợ xã 
hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc, trong những năm tới, 
Tổ chức dự kiến triển khai 
các dự án: thành lập Trung 
tâm hỗ trợ phục hồi chức 
năng Việt – Hàn; hỗ trợ 
chăm sóc phụ nữ mang thai 
có hoàn cảnh khó khăn; hỗ 
trợ ăn bán trú cho học sinh 
tiểu học; hoạt động trợ giúp 
chăm sóc người tàn tật; các 
hoạt động viện trợ nhân 
đạo khẩn cấp khác. Tổng 
kinh phí cho 05 dự án trong 
năm đầu tiên là 499.000 
USD, từ năm thứ hai trở đi 
là 165.000 USD/năm.

Tin, ảnh: Gia Bảo

Tổ chức PAMWF tặng quà cho học sinh và 
người già có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện tổ chức PAMWF  tặng quà cho các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đảo

  v TIN ĐỐI NGOẠI
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TIN TRONG NƯỚC  v
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

thăm và làm việc tại Hoa Kỳ
 
 Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một 
chuyến thăm lịch sử, một dấu mốc quan 
trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện chính 
sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương 
hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế của 
Việt Nam.
 Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Ba-
rack Obama cùng bày tỏ tin tưởng, lạc quan 
về triển vọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ 
trong thời gian tới. Hai bên đã trao đổi và 
nhất trí về các định hướng lớn nhằm phát 
triển quan hệ song phương, làm sâu sắc và 
phong phú thêm quan hệ đối tác toàn diện, 
trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi, 
tiếp xúc cấp cao, mở rộng các cơ chế tham 
vấn giữa hai nước về các vấn đề cùng quan 
tâm; đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại-
đầu tư làm nền tảng và động lực cho quan 
hệ song phương; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác 
khoa học, giáo dục, y tế và môi trường; thúc 
đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, trong 
đó có việc triển khai hiệu quả Tầm nhìn 
chung về quan hệ quốc phòng; tăng cường 
giao lưu nhân dân, hợp tác nhân đạo và khắc 
phục hậu quả chiến tranh; tiếp tục hợp tác 
sâu rộng, thực chất hơn nữa trên các cơ chế 
và diễn đàn đa phương nhằm đóng góp tích 
cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát 
triển bền vững trên thế giới, trong đó có vấn 
đề chống khủng bố, an ninh mạng, đối phó 
với dịch bệnh và biến đổi khí hậu.
 Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi 
thắng thắn, cởi mở về vấn đề nhân quyền. 
Tổng thống Obama bày tỏ mong muốn hai 
bên tiếp tục đối thoại và tăng cường hợp tác 
trên lĩnh vực này.
 Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama đã 
có cuộc gặp gỡ báo chí. Hai bên đã ra Tuyên 
bố chung về Tầm nhìn quan hệ Việt Nam-
Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
gặp mặt đoàn đại biểu 

thanh niên kiều bào 
 
 Ngày 14/7, Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang đã tiếp hơn 100 đại biểu thanh thiếu 
niên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài 
đến thủ đô Hà Nội dự Trại hè Việt Nam năm 
2015. 
 Hoan nghênh các đại diện tiêu biểu 
cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài; 
Chủ tịch nhấn mạnh, những chính sách của 
Đảng, Nhà nước dành cho kiều bào đang 
được cụ thể hóa và dần đi vào cuộc sống, tạo 
cơ hội để mọi tầng lớp bà con được về với quê 
hương. Đồng thời, tin rằng qua các hoạt động 
bổ ích của trại hè, các thanh niên, sinh viên 
kiều bào thêm yêu quê hương, đất nước, phát 
huy lòng tự hào dân tộc, trở thành những sứ 
giả văn hóa, giới thiệu với bạn bè thế giới, 
chung vai với thế hệ trẻ trong nước phấn đấu 
xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Lần đầu tiên Thủ tướng Anh 
thăm chính thức Việt Nam

 
 Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc 
Anh và Bắc Ai-len David Cameron bắt đầu 
chuyến thăm chính thức Việt Nam (29-
30/7) theo lời mời của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đây là chuyến thăm 
chính thức Việt Nam đầu tiên của một Thủ 
tướng đương nhiệm Anh trong lịch sử quan 
hệ giữa hai nước.
 Chuyến thăm Việt Nam của Thủ 
tướng Anh lần này nhằm trao đổi các biện 
pháp, phương hướng làm sâu sắc hơn nữa 
quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh; 
thúc đẩy các thế mạnh và tiềm năng hợp tác 
giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực đầu 
tư, khoa học-công nghệ hiện đại, tài chính–
ngân hàng, giáo dục–đào tạo, quốc phòng,… 
Đồng thời, hai bên cũng sẽ trao đổi về việc 
tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại 
các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

T/h: Danh Tiến
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Đông Nam Á là khu vực rất nhạy 
cảm với El Nino và các biến đổi khí 
hậu. Trong đó, đảo quốc lớn nhất 
thế giới Indonesia đang phải gánh 

chịu những ảnh hưởng rõ rệt nhất từ hình thái 
thời tiết này.

Nhật Bản, nước có lượng phát thải 
khí nhà kính (carbon dioxide) lớn thứ 
6 thế giới, đã cam kết cắt giảm 26% 
lượng khí thải đến năm 2030 so với 

mức khí thải năm 2013 (ước tính khoảng 1,4 
tỷ tấn). Tuy nhiên, các nhà quan sát đánh giá, 
mục tiêu này của Nhật Bản không đủ để ngăn 
chặn sự nóng lên toàn cầu.

Theo AFP, ngày 20/7, sau lễ thượng 
cờ Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở 
Thủ đô Washington, Ngoại trưởng 
Mỹ John Kerry đã có cuộc tiếp 

đón và hội đàm với người đồng cấp Cuba 
Bruno Rodriguez tại trụ sở Bộ Ngoại giao 
Mỹ. Ông Rodriguez là Ngoại trưởng Cuba 
đầu tiên tiến hành chuyến thăm chính thức 
đến Washington, kể từ cuộc Cách mạng Cuba 
năm 1958. Sự kiện này đánh dấu việc Mỹ và 
Cuba chính thức bình thường hóa quan hệ sau 
hơn nửa thế kỷ đối đầu. Phát biểu trong cuộc 
họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng 
Mỹ John Kerry đã gọi ngày 20/7 là một ngày 
lịch sử và là ngày phá bỏ các rào cản.

Tại Diễn đàn Toàn cầu Tương 
lai Trung Quốc 2015, diễn ra tại 
Singapore ngày 20/7, Thủ tướng 

Singapore Lý Hiển Long bày tỏ mong muốn 
thúc đẩy quan hệ ASEAN và Trung Quốc 
bao gồm cả nỗ lực nhằm hạ nhiệt những căng 
thẳng tại Biển Đông. Ông Lý Hiển Long cho 
biết, nước này sẽ tiếp nhận vai trò điều phối 
viên quan hệ ASEAN - Trung Quốc từ Thái 
Lan vào tháng tới.

Hôm 23/7, Tổng thống Mỹ Barack 
Obama kêu gọi Anh không rời khỏi 
Liên minh châu Âu (EU). Ông cho 

rằng, sự hiện diện của Anh trong EU sẽ giúp 

các nước thành viên tự tin hơn về sức mạnh 
của sự đoàn kết, đảm bảo cho khối này tiếp 
tục có sự ảnh hưởng khắp thế giới trên nhiều 
lĩnh vực. Tổng thống Mỹ ca ngợi Anh là “đối 
tác tốt nhất” của Mỹ và nhận định, sự có mặt 
của London sẽ củng cố việc EU “làm cho thế 
giới an toàn và thịnh vượng hơn”.

Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Barack 
Obama đã bắt đầu chuyến thăm hai 
nước châu Phi là Kenya và Ethiopia, 

đồng thời thăm trụ sở của Liên minh châu Phi 
(AU). Với chặng dừng chân đầu tiên ngày 24/7 
tại Kenya, chuyến đi của ông Obama được 
xem là có tính bước ngoặt vì đây là lần đầu 
tiên ông trở về thăm quê hương của cha mình 
trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Ngày 23/7, tân Đại sứ Iran tại ASEAN 
Valiollah Mohammadi Nasrabadi đã 
trình Ủy nhiệm thư lên Tổng Thư 

ký ASEAN Lê Lương Minh. Tân Đại sứ khẳng 
định, Iran sẽ củng cố quan hệ và tăng cường 
hợp tác với ASEAN cũng như các nước thành 
viên. Iran hướng tới tăng cường hợp tác với 
ASEAN, đặc biệt trên trên các lĩnh vực kinh 
tế, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ 
và giáo dục.

Suốt những tuần qua, nông dân Pháp 
đã chặn các tuyến đường từ Tây 
Ban Nha và Đức để ngăn việc nhập 

khẩu thực phẩm từ nước ngoài. Đây là cuộc 
biểu tình mới nhất nhằm chống lại sự giảm giá 
lương thực, khiến nhiều nông dân đứng bên bờ 
vực phá sản.

Trung Quốc khuyến khích đột phá 
khoa học công nghệ: Quan điểm này 
được Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa 

ra tại Hội thảo khoa học và công nghệ quốc 
gia, hôm 28/7. Chính phủ nước này sẽ có nhiều 
chính sách thúc đẩy và ưu đãi để đáp ứng các 
mục tiêu nghiên cứu, tạo ra môi trường mở và 
công bằng cho các doanh nghiệp trên lĩnh vực 
khoa học công nghệ. 

T/h: Trung Dũng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  v TIN THẾ GIỚI



Số 51+52/2015  |  Đối ngoại Vĩnh Phúc20

Một dân tộc đã vùng lên!
Trong hồi ký và những 

công trình Nghiên cứu về lịch 
sử Việt Nam của các tác giả 
quốc tế đã có những nhận xét 
nhắc đến Cách mạng tháng 
Tám 1945 với ý nghĩa là một 
dấu mốc đặc biệt quan trọng.

Một học giả về châu 
Á Paul Mus, cố vấn của Cao 
ủy Pháp tại Sài Gòn Emile 
Bollaert đã từng gặp Hồ Chủ 
tịch ở chiến khu để tìm kiếm 
cơ hội “điều đình” với Chính 
phủ Việt Nam, đặt điều kiện 
phải cho quân Pháp được đi 
lại trong vùng do Việt Minh 
kiểm soát. Hồ Chủ tịch hỏi 
Paul Mus: “Ở địa vị tôi, ông có 
chấp nhận như thế không?”. 
“Không” - Paul đáp. Sau đó 
Hồ Chủ tịch đã bác bỏ các đề 
nghị “cầu hòa” đó của phía 
Pháp. Câu chuyện này được 
nhà báo Mỹ Stanley Karnow 
(năm 1997) về sau này thuật 
lại trong cuốn sách của ông 
“Vietnam - A History” (Việt 
Nam - một thiên sử). Karnow 
cũng đánh giá Paul Mus là “có 
tình cảm với Việt Minh”. Về 
học giả Mus được coi là người 
đầu tiên đã phân tích nguyên 
nhân xã hội - chính trị sâu xa 
của Cách mạng tháng Tám, 
ngay từ năm 1952. Theo học 
giả Mus, từ góc độ một nhà 
nghiên cứu châu Á và ủng 

hộ hòa bình ở Đông Dương, 
chính quyền thực dân Pháp 
phải chịu trách nhiệm về việc 
đã phá vỡ cơ sở và cấu trúc 
kinh tế - xã hội của Việt Nam, 
khiến Việt Nam trở thành 
một dân tộc mất cân bằng; 
Cách mạng tháng Tám là cách 
người Việt Nam lập lại thế cân 
bằng đó.

Theo Đại sứ Campuchia 
tại Việt Nam, ông Long Kem 
cho rằng, Cách mạng tháng 
Tám đã mở ra một thời kỳ mới 
cho Việt Nam, đó là kỷ nguyên 
độc lập, tự do, thoát khỏi ách 
đô hộ của nước ngoài như 
chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
nói “Không có gì quý hơn độc 
lập tự do”. Cách mạng tháng 
Tám của Việt Nam đã tạo ảnh 
hưởng lớn đến phong trào 
giải phóng dân tộc của các 

nước thuộc địa trên toàn thế 
giới. Các dân tộc bị thực dân 
áp bức, bóc lột đã đứng dậy 
giành độc lập, chủ quyền, tự 
do, thoát khỏi ách đô hộ của 
thực dân cũ và mới cũng là 
do Cách mạng tháng Tám của 
Việt Nam. Đối với nhân dân 
Campuchia, do thực dân đã 
mất chỗ dựa ở Việt Nam nên 
Campuchia cũng có điều kiện 
để tiến hành đấu tranh cho 
tới khi giành được thắng lợi. 
Cách mạng tháng Tám của 
Việt Nam đã làm suy yếu thực 
dân, tạo điều kiện cho hai 
nước láng giềng là Campuchia 
và Lào đấu tranh giành thắng 
lợi.

Giáo sư Aleksandr 
Sokolovsky - Trưởng khoa 
nghiên cứu các nước Nam Á 
và Đông Nam Á, Trường Đại 

Cách mạng tháng Tám và lễ độc lập 2/9 của Việt Nam 
                  qua con mắt bạn bè quốc tế

Mít - tinh tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà hát Lớn
 Hà Nội ngày 18/8/1945

Đã tròn 70 năm lùi về quá khứ, song Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 
không chỉ là huyền thoại trong lòng mỗi người dân Việt Nam, mà hơn thế, đây còn là sự kiện 
đã đi vào hồi ký, những công trình nghiên cứu và tâm thức của bạn bè quốc tế.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công & Quốc khánh mùng 2/9   v
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v Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công & Quốc khánh mùng 2/9  
học Tổng hợp Viễn Đông, 
Giám đốc Trung tâm văn hóa 
Việt Nam tại Liên bang Nga 
nói: “Theo tôi, cuộc Cách 
mạng tháng Tám năm 1945 và 
sự hình thành của Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
có ý nghĩa rất to lớn. Động 
lực thúc đẩy cuộc Cách mạng 
này chính là tinh thần yêu 
nước của mọi tầng lớp nhân 
dân. Mục đích của Cách mạng 
tháng Tám trước hết là nhiệm 
vụ giải phóng đất nước khỏi 
những kẻ ngoại xâm - thực 
dân Pháp và quân phiệt Nhật. 
Khi cuộc cách mạng thắng 
lợi, những từ chính yếu nhất 
trong bản tuyên ngôn độc lập 
chính là “Không có gì quý 
hơn độc lập tự do”. Bản thân 
cuộc cách mạng đã diễn ra 
không phải dưới khẩu hiệu 
của chủ nghĩa Mác xít “vô sản 
các nước liên hiệp lại” mà là 
“Độc lập - tự do - hạnh phúc”. 
Tôi không hình dung điều 
gì sẽ đến với Việt Nam nếu 
không có cuộc cách mạng này, 
thậm chí khái niệm Việt Nam 
thống nhất cũng sẽ không tồn 
tại. Thời Pháp chỉ có nước An 
Nam và Đông Dương. Có thể 
nói, Cách mạng tháng Tám đã 
mở ra một trang sử mới, một 
kỷ nguyên mới trong lịch sử 
Việt Nam”. 

Ngày lễ độc lập 2/9/1945
Ngày 2/9/1945, tại 

Quảng trường Ba Đình, Hà 
Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 
khai sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, một sự 
kiện trọng đại của lịch sử Việt 
Nam. Trong biển người tham 
dự và chứng kiến buổi lễ lịch 

sử này, có sự góp mặt của một 
số người nước ngoài, trong đó 
có viên sĩ quan tình báo Mỹ, 
Archimedes L.A Patti.

Thiếu tá Archimedes 
L.A Patti là người chỉ huy đơn 
vị OSS (Office of Strategic 
Services - Cơ quan phục vụ 
chiến lược Mỹ) đến Hà Nội 
vào chiều ngày 22/8/1945 
để thu thập tin tức tình báo, 
trợ giúp và phối hợp với 
Quân đội Tưởng Giới Thạch 
tổ chức giải giáp quân đội 
phát xít Nhật bại trận và giải 
quyết vấn đề tù binh chiến 
tranh. Là sĩ quan tình báo, 
một quân nhân Mỹ nhưng 
Patti lại có cái nhìn đúng đắn 
và sáng suốt về Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và cách mạng Việt 
Nam.

Vào buổi sáng ngày 
2/9/1945, Patti có mặt tại 
Quảng trường Ba Đình và 
đã miêu tả một cách chi tiết, 
sinh động và hấp dẫn về sự 
kiện lịch sử này trong những 
trang viết của thiên hồi ký 
“Why Việt Nam?” (Tại sao 
Việt Nam):

“…Mặt trời đã lên cao. 
Không khí oi bức nhưng đôi 
lúc cũng có cơn gió nhẹ thổi 
làm phấp phới cả cái biển cờ 
trên quảng trường. Cao trên 
cột trước lễ đài, lá cờ đỏ với 
ngôi sao vàng lớn phấp phới 
bay.

Bất chợt có tiếng còi và 
các hiệu lệnh quân sự phát 
ra từ các đội hình. Đội danh 
dự và các đơn vị bộ đội đứng 
thẳng và chăm chú theo dõi 
có người đã bắt đầu xuất 
hiện trên lễ đài. Mấy phút 

sau, nổi lên tiếng hô “Bồng 
súng chào!”. Quần chúng 
bỗng im lặng trong khi các 
vị chức quyền tìm chỗ đứng 
vào đường sau cái bao lơn 
được trang trí bằng màu 
trắng và đỏ. Trên lễ đài, mọi 
người đều bận đồ trắng, thắt 
cavát và để đầu trần, trừ một 
người nhỏ nhắn mặc áo kaki 
màu sẫm và có cái gì như cái 
khăn trùm đầu - đó là Hồ 
Chí Minh.

…
Một tiếng trong loa 

phóng thanh nổi lên phá vỡ 
sự im lặng, giới thiệu ông 
Hồ “là người giải phóng, vị 
cứu tinh của dân tộc”. Quần 
chúng được sự hướng dẫn của 
các đảng viên, lên tiếng hát và 
trong mấy phút liền hô vang 
“Độc lập”. Ông Hồ đứng yên 
mỉm cười, nhỏ nhắn trong 
tầm cỡ nhưng vĩ đại trong sự 
hoan hô của nhân dân ông. 
Ông giơ tay ra hiệu im lặng 
và bắt đầu đọc bản Tuyên 
ngôn nay trở thành nổi tiếng 
của ông với những lời: “Mọi 
người sinh ra đều bình đẳng. 
Tạo hóa đã ban cho chúng 
ta những quyền bất khả xâm 
phạm, trong đó có quyền 
sống, quyền tự do và quyền 
được hưởng hạnh phúc...” 
Ông Hồ dừng lại đột ngột và 
hỏi người nghe: “Đồng bào 
có nghe rõ tôi không?”. Quần 
chúng hô vang đáp lại: “Rõ”. 
Thực là một nghệ thuật diễn 
thuyết bậc thầy! Từ lúc đó, 
quần chúng nắm lấy từng lời. 
Chúng tôi không hiểu ông 
Hồ đã nói gì. Nhưng cứ nghe 
giọng nói của ông Hồ, bình 
tĩnh và rõ ràng, ấm cúng, thân 



Số 51+52/2015  |  Đối ngoại Vĩnh Phúc22

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đọc Tuyên ngôn Độc 
lập ngày 02/9/1945 

tại Quảng trường Ba 
Đình, Hà Nội – khai 

sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, 

bức thông điệp ngoại 
giao đầu tiên của 

nước Việt Nam gửi tới 
thế giới

mật và nghe thấy được quần 
chúng trả lời thì chúng tôi 
không còn nghi ngờ gì nữa là 
ông đã thấu tới quần chúng.

Ông Hồ tiếp tục: 
“Những lời nói bất hủ này là 
từ trong bản Tuyên ngôn Độc 
lập của nước Mỹ năm 1776. 
Nói rộng ra điều đó có nghĩa 
là: Tất cả nhân dân trên trái 
đất này sinh ra đều bình đẳng; 
mọi dân tộc đều có quyền 
sống; hưởng hạnh phúc và 
được tự do”.

Sau đó, quay về bản 
Tuyên ngôn của Cách mạng 
Pháp 1791, nói về quyền con 
người và quyền công dân, ông 
Hồ nói Bản Tuyên ngôn đã 
công bố: người sinh ra phải 
được tự do và có quyền bình 

đẳng. Đó là những chân lý 
không thể chối cãi được.

Đến khoảng hai giờ, ông 
Hồ kết thúc bản Tuyên ngôn 
và tiếp sau đó là Võ Nguyên 
Giáp nói về vai trò của Việt 
Nam, nhấn mạnh vào công 
tác của Đảng trong lĩnh vực 
chính trị - quân sự, phát triển 
kinh tế - xã hội, chương trình 
giáo dục và văn hóa… Sau bài 
diễn văn, các Bộ trưởng mới 
được chỉ định, từng người 
một được giới thiệu ra mắt 
nhân dân. Buổi lễ kết thúc 
bằng việc các Bộ trưởng tuyên 
bố nguyện trung thành và 
triệt để ủng hộ Chính phủ lâm 
thời Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa”.

Đầu tháng 10/1945, cơ 
quan OSS đã bị Tổng thống 
Truman giải thể. Archimedes 
L.A Patti bị triệu hồi về Mỹ. 
Trước khi lên đường, Patti 
đã có cuộc gặp gỡ với Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vào tối 
31/9/1945. Đó là cuộc gặp 
gỡ đã để lại cho ông những 
hồi ức không thể nào quên 
mà ông kể lại “khi xe tôi nổ 
máy, tôi nhìn lại vẫn thấy 
bóng nhỏ nhắn của ông ở 
cửa, vẫy chào tạm biệt. Tôi 
sực nhớ lại, cuộc gặp gỡ đầu 
tiên của chúng tôi trong một 
tiệm trà ở Chiu Chou Chieh. 
Ông hiện ra mong manh đấy 
nhưng thực tế thật là bất 
khuất”./.

Lê Thu (t/h)

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công & Quốc khánh mùng 2/9    v
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Đối với một 
đời người, 
20 năm là 

khoảng thời gian khá dài. 
Nhưng trong lịch sử bang 
giao giữa các dân tộc, 20 
năm chỉ như một khoảnh 
khắc. Ít ai có thể hình dung 
chỉ sau hai thập kỷ kể từ 
khi bình thường hóa, quan 
hệ hai nước đã đạt được 
nhiều bước tiến ấn tượng 
đến thế. Dịp kỷ niệm 20 
năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao là thời khắc 
quan trọng để chúng ta 
chiêm nghiệm lại quá khứ, 
hướng về phía trước, cùng 
nhau định hình một tương 
lai tốt đẹp hơn cho hai dân 
tộc cũng như cho hòa bình, 
hợp tác và phát triển ở khu 
vực châu Á - Thái Bình 
Dương và trên thế giới. 

Những động lực 
mạnh mẽ của quan hệ Đối 
tác toàn diện.

Vào thời điểm hai 
nước bình thường hóa 

quan hệ năm 1995, đa số 
người dân Hoa Kỳ mới chỉ 
biết đến Việt Nam như một 
cuộc chiến tranh hơn là 
một đất nước. Nhưng ngày 
nay, hai tiếng Việt Nam đã 
trở nên quen thuộc trong 
đời sống thường nhật của 
người dân Hoa Kỳ. Hiếm 
có siêu thị lớn nào ở Hoa 
Kỳ mà không có hàng hóa 
xuất xứ từ Việt Nam, từ 
nông sản, giày dép cho 
đến các mặt hàng thiết yếu 
khác. Trong 20 năm qua, 
nhất là từ sau khi Hiệp 
định Thương mại song 
phương (BTA) được ký kết 
năm 2000, quan hệ kinh tế 
- thương mại song phương 
đã thực sự cất cánh. Từ 
con số nhỏ bé 400 triệu 
USD năm 1994, kim ngạch 
thương mại song phương 
đã tăng gấp 90 lần lên 36,3 
tỷ USD năm 2014. Với kim 
ngạch xuất khẩu 30,6 tỷ 
USD năm 2014, Việt Nam 
đã vươn lên trở thành nước 
đứng đầu ASEAN về xuất 

khẩu vào Hoa Kỳ và vượt 
qua Ấn Độ để lọt vào danh 
sách 10 nước xuất siêu 
hàng đầu vào thị trường có 
sức mua lớn nhất thế giới.

Về phần mình, trong 
năm năm qua, Hoa Kỳ đã 
vươn từ vị trí thứ 11 trở 
thành nhà đầu tư lớn thứ 
7 tại Việt Nam với tổng 
số vốn khoảng 11 tỷ USD. 
Một số tập đoàn lớn của 
Hoa Kỳ đã và đang có kế 
hoạch đặt “đại bản doanh” 
tại Việt Nam, mở ra triển 
vọng đưa Hoa Kỳ trở thành 
nhà đầu tư số một tại Việt 
Nam như mục tiêu mà Đại 
sứ Ted Osius đã đề ra. Dự 
kiến sau khi Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) được ký kết và có 
hiệu lực, quan hệ kinh tế 
giữa hai nước sẽ còn bùng 
nổ hơn nữa.

Bên cạnh những 
bước tiến mạnh mẽ của 
quan hệ kinh tế là xu thế 
không ngừng đi lên trong 

Kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ
		 		Chặng	đường	ngắn,	bước	tiến	dài

Vừa qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo 
lời mời của Tổng thống Barack Obama. Đây là chuyến thăm lịch sử, một dấu mốc 
quan trọng trong quan hệ hai nước sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân 
dịp này, Ban Biên tập Bản tin đối ngoại xin trân trọng giới thiệu bài viết: “Kỷ niệm 
20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Chặng đường ngắn, bước tiến dài” của đồng chí 
Phạm Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao.

v HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
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HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN  v
hợp tác khoa học công nghệ 
và giáo dục đào tạo giữa hai 
nước. Hợp tác trong nhiều 
ngành then chốt từ phong 
điện, nghiên cứu không 
gian đến sử dụng năng 
lượng hạt nhân vì mục đích 
hòa bình có nhiều bước 
phát triển mới, nhất là sau 
khi Hiệp định hợp tác hạt 
nhân dân sự (Hiệp định 
123) được Quốc hội Hoa 
Kỳ thông qua năm 2014. 
Từ chỗ chỉ có khoảng 500 
sinh viên học tập tại Hoa 
Kỳ năm 1995, đến nay con 
số đó đã tăng gấp 34 lần lên 
gần 17.000, đưa Việt Nam 
trở thành nước đứng đầu 
ASEAN, thứ 8 thế giới về 
số lượng sinh viên tại Hoa 
Kỳ. Hai nước đang nỗ lực 
triển khai dự án thành lập 
trường Đại học Fulbright 
Việt Nam.

Nhưng điều còn 
quan trọng hơn các con 
số ấn tượng nói trên là hai 
nước đã từng bước vượt qua 
nghi kỵ, bất đồng, không 
ngừng tăng cường quan hệ 
chính trị và hiểu biết lẫn 
nhau. Từ năm 2000 đến 
nay, Việt Nam và Hoa Kỳ 
đã trao đổi 6 chuyến thăm 
cấp cao, trong đó Lãnh đạo 
cấp cao hai nước đã thông 
qua 4 Tuyên bố chung vào 
các năm 2005, 2007, 2008 
và 2013. Đặc biệt, Tuyên 
bố chung giữa Chủ tịch 

nước Trương Tấn Sang và 
Tổng thống Obama đã xác 
lập quan hệ Đối tác toàn 
diện Việt Nam - Hoa Kỳ 
với 9 lĩnh vực hợp tác, mở 
ra một giai đoạn phát triển 
mới về chất trong quan 
hệ hai nước. Trong những 
năm qua, tiếp xúc, gặp gỡ 
giữa Lãnh đạo cấp cao hai 
nước bên lề các hội nghị đa 
phương quan trọng đã trở 
nên thường xuyên. Từ chỗ 
ban đầu chỉ có duy nhất 
một cơ chế đối thoại về tìm 
kiếm quân nhân Hoa Kỳ 
mất tích trong chiến tranh 
(POW/MIA), đến nay, hai 
nước đã thiết lập được 
trên mười cơ chế đối thoại, 
trong đó có những cơ chế 
rất quan trọng như Đối 
thoại thường kỳ cấp Bộ 
trưởng, Đối thoại Chính trị 
- An ninh - Quốc phòng, 
Đối thoại về Chính sách 
quốc phòng, Đối thoại về 
châu Á - Thái Bình Dương, 
Đối thoại nhân quyền.

Tinh thần gác lại 
quá khứ, hướng tới tương 
lai và tôn trọng sự khác 
biệt

Quá khứ không 
dễ quên, nhất là khi bị in 
hằn bởi những vết sẹo do 
chiến tranh để lại. Nhưng 
với tư duy luôn hướng về 
phía trước, Việt Nam và 
Hoa Kỳ đã và đang nỗ lực 
rất nhiều để vượt lên trên 

quá khứ và định hình quan 
hệ tương lai. Với tinh thần 
khoan dung, nhân đạo, 
Việt Nam đã tích cực hợp 
tác với phía Hoa Kỳ trong 
việc tìm kiếm quân nhân 
mất tích trong chiến tranh. 
Đến nay, khoảng 950 bộ 
hài cốt lính Mỹ đã được 
tìm thấy, trong đó 700 bộ 
đã được nhận dạng. Về 
phần mình, Hoa Kỳ cũng 
đã cung cấp hơn 300 bộ 
hồ sơ, góp phần bổ sung 
thông tin để quy tập được 
hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ 
Việt Nam. Đến nay, Chính 
phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt 
Nam 100 triệu USD để tẩy 
độc chất da cam - dioxin ở 
Đà Nẵng và 80 triệu USD 
hỗ trợ rà phá bom mìn còn 
sót lại sau chiến tranh. Vẫn 
còn rất nhiều vấn đề cần 
khắc phục, song những nỗ 
lực của cả hai bên đã góp 
phần quan trọng vào việc 
hàn gắn vết thương chiến 
tranh, thúc đẩy hòa giải, 
xây dựng lòng tin giữa hai 
nước.

Dĩ nhiên vẫn còn đó 
những bất đồng, khác biệt 
quan điểm giữa hai bên, 
nhất là trong lĩnh vực dân 
chủ, nhân quyền. Nhưng 
điều quan trọng là cả hai 
bên đã và đang thể hiện 
rõ tinh thần tôn trọng sự 
khác biệt, đối thoại thẳng 
thắn, cởi mở để thu hẹp 
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bất đồng, tăng cường hợp 
tác. Đến nay, hai nước đã 
tổ chức được 19 phiên Đối 
thoại nhân quyền và hiện 
đang cùng là thành viên 
Hội đồng Nhân quyền Liên 
Hợp Quốc.

Việt Nam và Hoa Kỳ 
trong “Thế kỷ châu Á”

Nhiều dự báo cho 
rằng thế kỷ XXI sẽ là thế 
kỷ của châu Á. Nếu điều 
đó trở thành hiện thực thì 
mối quan hệ đối tác xuyên 
Thái Bình Dương giữa Hoa 
Kỳ và các quốc gia châu Á, 
trong đó có quan hệ Đối tác 
toàn diện với Việt Nam, sẽ 
góp phần định hình tương 
lai khu vực.

Vượt lên trên tầm 
mức song phương, quan hệ 
Việt Nam - Hoa Kỳ đã và 
đang có những đóng góp 
ngày càng quan trọng vào 
hòa bình, hợp tác và phát 
triển ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương và trên 
toàn thế giới. Từ các khuôn 
khổ do ASEAN đóng vai 
trò trung tâm như EAS, 
ARF, ADMM+ đến những 
diễn đàn rộng lớn hơn như 
APEC và Liên Hợp Quốc, 
Việt Nam và Hoa Kỳ đang 
phối hợp ngày càng chặt 
chẽ trong việc chống phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt, ứng phó biến đổi 
khí hậu, bảo đảm an ninh 
nguồn nước, tham gia các 

hoạt động gìn giữ hòa bình 
của Liên Hợp Quốc.

Với việc hình thành 
Cộng đồng ASEAN vào 
cuối năm 2015, cả hai bên 
đang hướng tới việc hiện 
thực hóa mục tiêu xây 
dựng quan hệ Đối tác chiến 
lược ASEAN - Hoa Kỳ. Việt 
Nam sẽ tiếp tục đóng vai 
trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy quan hệ ASEAN 
- Hoa Kỳ, nhất là qua việc 
đẩy mạnh triển khai Sáng 
kiến Gắn kết kinh tế mở 
rộng (E3) và Hiệp định 
khung thương mại và đầu 
tư (TIFA) giữa hai bên.

Tầm nhìn chung cho 
chặng đường phía trước

Trong bức thư gửi 
Tổng thống Truman ngày 
16/2/1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nêu rõ mục 
tiêu của Việt Nam là “độc 
lập hoàn toàn và hợp tác 
toàn diện với Hoa Kỳ”. 
Người cũng khẳng định 
Việt Nam “sẽ làm hết sức 
mình để làm cho nền độc 
lập và sự hợp tác này trở 
nên có lợi cho toàn thế 
giới”. Thế giới ngày nay 
đang vận động rất nhanh, 
đòi hỏi hai nước không 
được phép bỏ lỡ những cơ 
hội lịch sử như những giai 
đoạn trước.

Chặng đường 20 
năm qua, nhất là từ khi hai 

nước xác lập quan hệ Đối 
tác toàn diện tháng 7/2013, 
đã chỉ ra rằng hòa bình và 
thịnh vượng ở Đông Nam 
Á nói riêng và khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương 
nói chung có nhiều điều 
kiện được duy trì hơn khi 
quan hệ Việt Nam - Hoa 
Kỳ phát triển thuận lợi và 
quan hệ hữu nghị hợp tác 
toàn diện giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ phù hợp với lợi ích 
chung của tất cả các nước 
trong khu vực.

Lịch sử đầy thăng 
trầm trong quan hệ giữa 
hai nước, đặc biệt là những 
bước tiến mạnh mẽ trong 
20 năm qua, cũng chứng 
minh rằng Việt Nam và 
Hoa Kỳ không có sự lựa 
chọn nào khác ngoài việc 
hợp tác bình đẳng, cùng 
có lợi trên tinh thần tôn 
trọng thể chế chính trị, độc 
lập chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ của nhau, tuân 
thủ Hiến chương Liên Hợp 
Quốc và các nguyên tắc cơ 
bản của luật pháp quốc tế, 
đối thoại thay cho đối đầu. 
Đó chính là con đường duy 
nhất để vượt qua quá khứ, 
cùng chung tay xây dựng 
một tương lai tốt đẹp hơn 
cho mỗi dân tộc cũng như 
đóng góp tích cực vào hòa 
bình, hợp tác và phát triển 
ở khu vực và trên thế giới.

(Theo: tgvn.com.vn)

v HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
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Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng ASEAN

Tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại 
giao ASEAN (AMM) lần thứ 
28, ngày 28/7/1995, Việt Nam 

chính thức trở thành thành viên thứ 7 của 
ASEAN. Sự kiện này có ý nghĩa rất quan 
trọng với Việt Nam nói riêng và khu vực nói 
chung. Với tinh thần đóng góp tích cực, chủ 
động, sự kiện Việt Nam tham gia ASEAN 
đã mở ra một chương mới cho Đông Nam 
Á, từ một Đông Nam Á đối đầu, nghi kỵ, 
nay trở thành một Đông Nam Á cùng nhau 
hợp tác vì hòa bình, ổn định phát triển của 
khu vực.

Việc Việt Nam thúc đẩy thành công 
đồng thuận trong ASEAN về quyết định 
kết nạp Campuchia tại Hội nghị Cấp cao 
ASEAN-6 (Hà Nội, năm 1998) đã hoàn tất 
giấc mơ về một ASEAN-10 và gieo mầm ý 
tưởng về một ngôi nhà chung ASEAN. Sau 
những nét bút đầu tiên về 
Cộng đồng ASEAN 
được phác thảo 
theo đề xuất của 
Singapore về 
trụ cột kinh tế 
năm 2002 và 
Indonesia về 
trụ cột an ninh 
năm 2003, Việt 
Nam đã hoàn 
tất bức tranh 
Cộng đồng 
ASEAN với 
đề xuất trụ cột 
văn hóa - xã hội. 
Hiện thực hóa ý 
tưởng đó, Việt Nam 

tham gia đóng góp tích cực vào việc xây dựng 
các văn kiện định hướng lớn của ASEAN 
như Chương trình hành động Viêng Chăn 
năm 2004, Hiến chương ASEAN năm 2008 
và Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 
(2009 - 2015).

Một trong những dấu ấn nổi bật đó 
là những thành công trong năm Chủ tịch 
ASEAN 2010 của Việt Nam. Với chủ đề 
“Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn 
đến hành động”, Bộ máy tổ chức ASEAN 
(xây dựng theo Hiến chương ASEAN) đã đi 
vào hoạt động trên thực tế; thúc đẩy hợp 
tác ASEAN theo hướng nâng cao tính hành 
động và thực thi, đặc biệt là trong triển khai 
Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Hiện nay, ASEAN đã triển khai 
khoảng 93% biện pháp trong Lộ trình xây 
dựng Cộng đồng (2009 - 2015) và đang nỗ 

lực triển khai các 
biện pháp còn 

lại để đảm bảo 
hình thành 
Cộng đồng 
đúng thời 
hạn; tiếp 
tục ưu tiên 
triển khai 
các chương 
trình, kế 
hoạch về kết 
nối và thu 
hẹp khoảng 
cách phát 

triển; mở 
rộng và làm sâu 

Ngày 28/7/2015 là ngày tròn 20 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN). Trong 20 năm qua, sự tham gia của Việt Nam đã góp phần tích cực thúc 
đẩy tiến trình liên kết khu vực, duy trì hòa bình, ổn định và đưa ASEAN trở thành một tổ 
chức gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn, tiến tới một cộng đồng chung vào cuối năm 2015.



Đối ngoại Vĩnh Phúc  |  Số 51+52/2015 27

sắc thêm quan hệ với các đối tác, khuyến 
khích sự tham gia, đóng góp tích cực của 
các đối tác hỗ trợ xây dựng cộng đồng; tiếp 
tục nỗ lực khẳng định vai trò trung tâm 
của ASEAN ở khu vực. Đồng thời, ASEAN 
cũng đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 
phát triển cao hơn, trong đó có việc nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
ASEAN; xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng 
ASEAN 2025 và các kế hoạch hành động 
trên cả ba trụ cột Cộng đồng.  

Trong thời gian qua, Việt Nam tiếp 
tục tham gia đầy đủ, hoàn thành nghiêm 
túc các cam kết và đóng góp hiệu quả trên 
tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN;  chủ 
động thúc đẩy tăng cường đoàn kết, thống 
nhất, vai trò trung tâm của ASEAN trong 
xử lý các thách thức lớn nảy sinh ở khu vực. 
Việt Nam đã tích cực cùng ASEAN thúc 
đẩy thực hiện các biện pháp còn lại trong 
Lộ trình xây dựng Cộng đồng; đóng góp 
xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 
giai đoạn sau 2015; đẩy mạnh quan hệ giữa 
ASEAN với các đối tác và phát huy vai trò 
trung tâm của Hiệp hội ở khu vực. Ngoài 
ra, các Bộ ngành đã tích cực thúc đẩy công 
tác tuyên truyền về ASEAN với nhiều hoạt 
động phong phú như: tổ chức các đợt tập 

huấn về ASEAN, phát ấn phẩm, tổ chức liên 
hoan phim ảnh về ASEAN, các hoạt động 
kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN 
và Tuần ASEAN (28/7 - 08/8/2015).  

Trong thời gian tới, với phương châm 
“chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt 
Nam cần tích cực về mọi mặt để chuẩn bị cho 
Cộng đồng ra đời, tham gia hợp tác ASEAN 
hiệu quả hơn cũng như tận dụng tối đa các 
cơ hội mà Cộng đồng mang lại. Đồng thời, 
đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế 
hoạch về xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015; 
tăng cường công tác điều phối, phối hợp, 
chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tham gia 
hợp tác ASEAN; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về Cộng đồng ASEAN 2015, đặc biệt 
là những lợi ích mà Cộng đồng mang lại, vai 
trò, vị thế của Việt Nam trong ASEAN; chủ 
động đề xuất sáng kiến, cách thức, biện pháp 
để nâng cao chất lượng và hiệu quả tham gia 
hợp tác ASEAN, tranh thủ tối đa lợi ích mà 
Cộng đồng mang lại; đầu tư nguồn lực thích 
đáng, tăng cường cán bộ và bộ phận chuyên 
trách về công tác ASEAN của từng cơ quan; 
chủ động thúc đẩy các ưu tiên của ta trong 
xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2015 và các 
văn kiện liên quan.

T/h: Nguyễn Thơm

v HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
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HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN  v

Sau hơn 40 năm 
thiết lập quan hệ 
ngoại giao, quan 

hệ hữu nghị và hợp tác 
toàn diện giữa Việt Nam - 
Singapore đã và đang phát 
triển hết sức thiết thực và 
hiệu quả trên cả năm trụ cột 
của nội hàm “Đối tác chiến 
lược” gồm: thúc đẩy quan hệ 
chính trị tin cậy lẫn nhau; 
nâng cao hợp tác an ninh 
quốc phòng; tăng cường 
hợp tác kinh tế; đẩy mạnh 
hợp tác trong các lĩnh vực 
khác (giáo dục, pháp luật, y 
tế, văn hóa, nghệ thuật, thể 
thao) và tăng cường hợp tác 
tại các diễn đàn quốc tế và 
khu vực.

Về quan hệ chính trị: 
Trong những năm gần 

đây, quan hệ Việt Nam-
Singapore đã có những bước 
nhảy vọt cả về lượng và chất 
trên mọi lĩnh vực. Điều đó 
thể hiện rõ qua các chuyến 
thăm cấp cao của nguyên thủ 
hai nước; lãnh đạo các bộ, 
ngành hai bên cũng thường 
xuyên thăm gặp gỡ, trao đổi, 
hợp tác. 

Về quốc phòng - an 
ninh: 

Đang ngày càng được 
mở rộng, tăng cường một 
cách thực chất và hiệu quả 
trên cơ sở tích cực triển khai 
Thỏa thuận hợp tác quốc 
phòng đã ký năm 2009 giữa 
hai nước. Hai bên cũng hợp 
tác và phối hợp chặt chẽ tại 
các diễn đàn khu vực và quốc 
tế, qua đó góp phần tích cực 
vào việc thúc đẩy liên kết khu 
vực, thu hẹp khoảng cách 
phát triển, nâng cao năng 
lực ứng phó hiệu quả với các 
thách thức đang nổi lên, tích 
cực đóng góp vào nỗ lực duy 
trì hòa bình, ổn định, bảo 
đảm an ninh, tự do hàng hải 
ở Biển Đông, không ngừng 
nâng cao vai trò, vị thế của 
mỗi nước trong ASEAN, 
trong khu vực cũng như trên 
thế giới.

Về kinh tế: 
Hợp tác thương mại 

song phương không ngừng 
phát triển với mức tăng 
trưởng bình quân trong 3 
năm qua đạt 12,7%/năm. 
Trong năm 2014, năm đầu 

tiên thực hiện mối quan 
hệ đối tác chiến lược, kim 
ngạch thương mại giữa Việt 
Nam và Singapore đạt mức 
tăng trưởng ấn tượng. Theo 
số liệu của Cơ quan thống 
kê Singapore, trong 7 tháng 
đầu năm 2014, kim ngạch 
thương mại hai chiều đạt gần 
12 tỷ SGD, tăng 23,4% so với 
cùng kỳ năm trước, trong 
đó kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam sang Singapore đạt 
gần 2,3 tỷ SGD, tăng 27%, 
kim ngạch nhập khẩu của 
Việt Nam từ Singapore đạt 
9,5 tỷ SGD, tăng 23%.

Cơ cấu hàng hóa trao 
đổi giữa hai bên có tính bổ 
sung cho nhau rõ rệt. Hiện 
Singapore là đối tác thương 
mại lớn thứ 3 của Việt Nam 
trong Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) và 
là nhà đầu tư lớn nhất của 
ASEAN vào Việt Nam, đạt 
32,7 tỷ USD với trên 1.350 
dự án. 

Về hợp tác trong các 
lĩnh vực khác: 

Hai bên tiếp tục hỗ trợ 
các dự án liên doanh như 

Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 01/8/1973. Đặc biệt từ 
khi Việt Nam tham gia ASEAN tháng 7/1995, quan hệ hai nước chuyển sang một giai 
đoạn phát triển mới. Sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng có hiệu quả, nhất 
là về kinh tế - thương mại. Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường chính về 
hợp tác thương mại, đầu tư của Singapore ở Đông Nam Á.

(Tiếp theo trang 30)

Việt Nam – Singapore: 
                    Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
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Việt Nam và 
Thái Lan thiết 
lập quan hệ 

ngoại giao ngày 6/8/1976, 
đánh giá chặng đường lịch 
sử gần bốn mươi năm qua, 
quan hệ hai nước đã vượt 
qua những thách thức, 
không ngừng được củng 
cố, vun đắp và ngày càng 
phát triển mạnh mẽ trên 
các lĩnh vực, kể cả trên 
bình diện hợp tác song 
phương và đa phương. 
Hai nước đã nhất trí đẩy 
mạnh quan hệ đối tác 
chiến lược trên tất cả các 
lĩnh vực, với những định 
hướng cụ thể cho quan hệ 
hợp tác thực chất trên lĩnh 
vực chính trị, an ninh quốc 
phòng và kinh tế.

Trong lĩnh vực chính trị, 
hai bên nhất trí tăng cường 
trao đổi các đoàn cấp cao và 
các cấp; tích cực thực hiện 
hiệu quả Chương trình hành 
động triển khai quan hệ Đối 
tác chiến lược giai đoạn 2014 
- 2018; nâng cao chất lượng 
của các cơ chế hợp tác.

Về hợp tác an ninh 
và quốc phòng, hai bên sẽ 
thành lập Ủy ban an ninh 
chung, tăng cường hợp tác, 
phối hợp ở các cấp; thành 
lập cơ chế hợp tác mới như 
Nhóm công tác chung hợp 

tác trong việc chống đánh 
bắt cá trái phép. Hai Thủ 
tướng đồng ý giao cho các 
cơ quan chức năng liên 
quan lập đường dây nóng để 
trao đổi về vấn đề này. Sẽ có 
đối thoại hàng năm giữa Bộ 
Công an và đối tác của bạn. 
Hai bên khẳng định cam kết 
không cho phép bất cứ cá 
nhân, tổ chức nào sử dụng 
lãnh thổ của nước này để 
chống lại nước kia.

Về kinh tế, thương mại, 
Thái Lan đã trở thành đối tác 
thương mại hàng đầu trong 
số các nước ASEAN tại Việt 
Nam. Hiện nay, các dự án 
đầu tư của Thái Lan có mặt 
ở 30 tỉnh tại Việt Nam. Hai 

bên đang thúc đẩy các dự 
án lớn ở Bình Định, Quảng 
Ninh, Quảng Trị, Bà Rịa-
Vũng Tàu. Nếu các dự án 
được thông qua, Thái Lan có 
thể vươn lên là nước có vốn 
đầu tư lớn thứ 8 ở Việt Nam. 
Hai nước đã đưa ra mục tiêu 
20 tỷ USD thương mại vào 
năm 2020; mở cơ chế tham 
vấn nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi và thúc đẩy đầu tư; 
xem xét sử dụng đồng bạt 
Thái và đồng Việt trong giao 
dịch thương mại và đầu tư.

Về nông nghiệp, khoa 
học, công nghệ, hai bên nhất 
trí nâng cao khả năng phối 
hợp công tác, kiểm soát an 
toàn thực phẩm, về trái cây 

Họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan tháng 7/2015

v HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
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xuất khẩu giữa hai nước; 
hợp tác công nghệ sau khi 
thu hoạch nông sản. Hai 
nước cũng sẽ sớm ký thỏa 
thuận hợp tác về khoa học 
công nghệ.

Về hợp tác văn hóa-
xã hội, hai bên nhất trí với 
chương trình hợp tác văn 
hóa giai đoạn 2015 - 2016, 
tăng cường kết nối du lịch, 
chương trình du lịch hai 
nước 2015 - 2016; có nhiều 
hoạt động giao lưu, văn hóa, 
thể thao giữa hai nước; thúc 

đẩy dạy ngôn ngữ của nhau, 
triển khai mở các trung tâm 
dạy tiếng Việt, tiếng Thái; 
đặc biệt là Thái Lan sẽ hỗ 
trợ việc dạy tiếng Việt ở 
Thái Lan cho Việt kiều và cả 
người Thái Lan.

Về các vấn đề khu vực 
và quốc tế, hai nước nhất trí 
tiếp tục tăng cường quan hệ 
hợp tác và phối hợp tốt đẹp 
trên các diễn đàn đa phương 
như Hội nghị Cấp cao Đông 
Á (EAS), Diễn đàn Kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC), Liên Hợp Quốc; 
ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau 
trong đàm phán và thực 
hiện Hiệp định Đối tác khu 
vực (RCEP), Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP). Về ASEAN, Việt Nam 
và Thái Lan cũng đã trao đổi 
làm sao phát huy hiệu quả 
khi ASEAN trở thành Cộng 
đồng, đồng thời phát huy vai 
trò trung tâm của ASEAN. 

T/h: Danh Tiến

Khu công nghiệp Việt Nam – 
Singapore (VSIP), hình mẫu 
của quan hệ hợp tác cùng 
có lợi giữa hai nước trên cơ 
sở đối tác công-tư; trên cơ 
sở hình mẫu này, tiếp tục 
tăng cường hợp tác trong 
các lĩnh vực quan trọng khác 
như: giao thông, công nghệ 
thông tin và truyền thông, 
tài chính, ngân hàng, công 
nghiệp, quản lý và phát triển 
đô thị, các dự án đầu tư, dịch 
vụ hậu cần, giáo dục và đào 
tạo và các ngành công nghiệp 
sáng tạo; xem xét tăng cường 
hợp tác trong các lĩnh vực có 
tiềm năng khác như du lịch 
tàu biển, trao đổi hàng hóa, y 
tế, nông nghiệp và nuôi trồng 
thủy sản.
 Về tăng cường hợp 

tác tại các diễn đàn quốc tế 
và khu vực: 
 Hai nước đã phối hợp 
và hợp tác tốt trên các diễn 
đàn khu vực và quốc tế, cùng 
đóng góp nỗ lực xây dựng 
Cộng đồng ASEAN vào năm 
2015 và giữ vững hòa bình, 
ổn định, hợp tác ở khu vực 
Đông Nam Á, châu Á - Thái 
Bình Dương; phối hợp tốt 
trong tiến trình đàm phán 
Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP), 
Hiệp định đối tác Kinh tế 
toàn diện Khu vực (RCEP) 
và tại các diễn đàn như Diễn 
đàn Hợp tác Kinh tế châu Á 
- Thái Bình Dương (APEC), 
Diễn đàn Hợp tác Á - Âu 
(ASEM), Phong trào Không 
liên kết và Liên Hợp Quốc.

Năm 2015 đánh dấu kỷ 
niệm lần thứ 10 việc ký kết 
Hiệp định khung về kết nối 
Singapore - Việt Nam, chú 
trọng hợp tác song phương 
về tài chính, giáo dục và đào 
tạo, vận tải, đầu tư, thông tin 
truyền thông, thương mại 
và dịch vụ. Luật pháp Hợp 
tác giữa hệ thống tư pháp 
Singapore và Việt Nam cũng 
được củng cố nhờ biên bản 
ghi nhớ hợp tác giữa hai tòa 
án tối cao của hai quốc gia ký 
kết tháng Giêng 2015. Quan 
hệ hợp tác giữa Việt Nam và 
Singapore sẽ tiếp tục phát 
triển vì lợi ích của nhân dân 
hai nước, vì hòa bình, ổn 
định và hợp tác tại khu vực 
và trên thế giới.

T/h: Uyển Linh

Việt Nam – Singapore: 
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
(Tiếp theo trang 28)

Số 51+52/2015  |  Đối ngoại Vĩnh Phúc30



Đối ngoại Vĩnh Phúc  |  Số 51+52/2015 31

Tình hình thu hút đầu tư và vận động ODA  
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

Trong bối cảnh 
nền kinh tế thế 
giới và trong 

nước đã có những chuyển 
biến tích cực; cùng với sự cố 
gắng, nỗ lực của toàn dân và 
sự tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền; trong 6 tháng 
đầu năm 2015 tình hình 
kinh tế - xã hội của tỉnh đã 
đạt được những kết quả tích 
cực và toàn diện trên mọi 
lĩnh vực. Các chỉ tiêu về kinh 
tế và thu ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tiếp tục tăng 
trưởng so với cùng kỳ. Kim 
ngạch xuất khẩu, thu hút đầu 
tư tăng cao; vận động ODA 
có nhiều triển vọng. 

Về thu hút đầu tư, 
Vĩnh Phúc đã ban hành 
Chương trình xúc tiến đầu 
tư năm 2015; tiếp và làm việc 
với 85 nhà đầu tư nước ngoài 
đến tìm hiểu môi trường và 
cơ hội đầu tư tại tỉnh; tham 
dự Hội chợ triển lãm EXPO 
Việt Nam năm 2015; triển 
khai Hội nghị sơ kết 3 năm 
công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu 
tư và triển khai Nghị quyết 
19/NQ-CP ngày 12/3/2015 
của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục 

cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp quốc gia tại 
Vĩnh Phúc; chỉ đạo các cấp, 
các ngành tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả Đề án 
Cải thiện môi trường đầu 
tư, nâng cao Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 
giai đoạn 2013 – 2015.

Với việc đổi mới hoạt 
động xúc tiến đầu tư, đặc 
biệt là làm tốt công tác 
chăm sóc các nhà đầu tư tại 
chỗ, tạo dựng hình ảnh và 
sức hấp dẫn của địa phương 
đối với các nhà đầu tư, Vĩnh 
Phúc đã tạo ra bước đột phá 

lớn trong thu hút đầu tư với 
45 dự án FDI, DDI được 
cấp giấy chứng nhận đầu tư 
mới trong 6 tháng đầu năm 
2015. Trong đó, có 30 dự 
án DDI với tổng vốn đầu tư 
đăng ký 6.073 tỷ đồng, tăng 
42,9 % về vốn so với cùng kỳ 
năm 2014; 15 dự án FDI, với 
tổng vốn đầu tư 272,5 triệu 
USD tăng 49,6% về vốn so 
với cùng kỳ năm 2014. Tính 
đến 30/6/2015, toàn tỉnh có 
193 dự án FDI với tổng số 
vốn đăng ký là 3.080 triệu 
USD và 594 dự án DDI 
với tổng số vốn đăng ký là 
44.493,2 tỷ đồng.

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và ngài 
Akito Shiraishi ký Biên bản ghi nhớ về việc đầu tư cơ sở hạ tầng dự án 

Khu công nghiệp Thăng Long III

6 tháng đầu năm 2015, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 45 dự án đầu tư 
mới, trong đó có 30 dự án DDI và 15 dự án FDI, tăng trên 40% về vốn so với 
cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong thời gian này, số vốn ODA được giải ngân trên 
địa bàn tỉnh ước đạt 482 tỉ đồng.

HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN  v
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HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN  v
Về phát triển các Khu 

công nghiệp, đến hết tháng 
6/2015, trên địa bàn tỉnh có 
09 khu công nghiệp đã được 
cấp giấy chứng nhận đầu tư 
với tổng số vốn đầu tư hạ 
tầng đăng ký là 4.726,6 tỷ 
đồng và 166,085 triệu USD. 
Tỷ lệ lấp đầy các Khu công 
nghiệp đạt 44,8%, trong đó 
tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đã 
bồi thường, giải phóng mặt 
bằng là 82,8%.

Về tình hình vận động 
ODA, Tỉnh đã tập trung vận 
động và chuẩn bị văn kiện 
cho 06 dự án lớn: Dự án 
quản lý nguồn nước và ngập 
lụt Vĩnh Phúc (vốn WB); 
Dự án phát triển đô thị loại 
II – thành phố xanh Vĩnh 
Yên (vốn ADB); Dự án Cầu 
Đầm Vạc (vốn OFID); Dự án 
Bệnh viện Sản - Nhi (vốn vay 
Hungary); Dự án xử lý nước 
thải thị xã Phúc Yên (vốn 
KEXIM Hàn Quốc); Chương 
trình an toàn hồ đập tại Vĩnh 
Phúc (vốn WB). Tổng vốn 
vận động dự kiến khoảng 
400 triệu USD. Trong đó, có 
03 dự án sử dụng nguồn vốn 
WB, ADB và OFID dự kiến 
trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt danh mục tài trợ 
vào quý III/2015.

Về tình hình giải ngân 
vốn ODA, ước 6 tháng đầu 
năm giải ngân đạt 482 tỷ 
đồng, trong đó vốn đối ứng 
ước đạt 9,8 tỷ đồng, đạt 14% 
so với kế hoạch, vốn ODA 
ước đạt 469,8 tỷ đồng, đạt 
293% kế hoạch (vốn giải 
ngân đạt cao chủ yếu do dự 
án Cải thiện môi trường đầu 
tư đã giải quyết xong nhiều 
vướng mắc trong triển khai 
thực hiện).

Để tiếp tục phát huy 
những kết quả đã đạt được, 
trong thời gian tới Vĩnh Phúc 
tập trung triển khai đồng bộ 
các giải pháp cải thiện môi 
trường đầu tư, khai thác và 
phát huy tốt các nguồn lực 
cho đầu tư phát triển như: 
giải quyết nhanh các thủ tục 
hành chính, tạo quỹ đất sạch, 
hỗ trợ đào tạo nghề; chỉ đạo 
các ngành, địa phương tập 
trung thực hiện tốt Đề án cải 
thiện, nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh giai 
đoạn 2013-2015. Đồng thời 
rút ngắn thủ tục hành chính 
trong quá trình chuẩn bị văn 

kiện cho 06 dự án đang vận 
động vốn; tổ chức triển khai 
nhanh và hiệu quả 04 dự án 
đã được tài trợ; khai thông 
quy trình và thủ tục vận 
động vốn Hungary cho dự án  
Bệnh viện Sản - Nhi; tiếp tục 
đẩy nhanh tiến độ triển khai 
Dự án Cải thiện Môi trường 
đầu tư tỉnh (vốn JICA); tháo 
gỡ khó khăn vướng mắc để 
đẩy nhanh tiến độ Dự án 
nước sạch và vệ sinh nông 
thôn (vốn WB)…

Với những kết quả 
trên, công tác thu hút đầu tư 
và thu hút nguồn vốn ODA 
đã và đang góp phần quan 
trọng trong việc thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh và thực hiện thắng 
lợi mục tiêu Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 
phấn đấu đưa Vĩnh Phúc là 
tỉnh có đủ các yếu tố cơ bản 
của tỉnh công nghiệp theo 
hướng hiện đại và trở thành 
tỉnh công nghiệp vào năm 
2020, trở thành thành phố 
Vĩnh Phúc vào những năm 
20 của thế kỷ XXI.

Thực hiện: Nam Dương
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In the context of the 
world’s and the coun-
try’s economy with 

positive changes, by great 
efforts of the whole prov-
ince and people, in the first 
6 months of 2015 the socio 
- economic situation of Vinh 
Phuc has achieved positive 
and comprehensive achieve-
ments in all fields. Indicators 

on economics and state budg-
et revenues in the province 
have continuously grown. Ex-
port turnover and investment 
attraction have been highly 
rising, while ODA mobiliza-
tion has been promising.

In terms of investment 
attraction, Vinh Phuc issued 
the Program on investment 
promotion in 2015; worked 

with 85 foreign investors 
exploring the province’s in-
vesting environment and op-
portunities; attended Expo 
Vietnam EXPO 2015; organ-
ized the meeting on 3 years 
of investing attraction - sup-
port and implementation of 
Resolution 19/NQ-CP dated 
on 03/12/2015 by the Govern-
ment on tasks and the solution 

v INTEGRATION AND DEVELOPMENT

Vinh Phuc province: 

Current situation of investment attraction 
and ODA mobilization

Mr. Nguyen Van Chuc - Member of the Standing Board of Vinh Phuc Party Committee, Vice Chairman 
of People’s Committee and delegates at the ribbon-cutting ceremony of De Heus factory 

at Binh Xuyen industrial park

    In the first 6 months of 2015, Vinh Phuc province has attracted 45 new projects (30 DDI 
and 15 FDI ones), increasing 40% on capital compared to that of last year. Simultaneously, 
the disbursed amount of ODA capital has been estimated at 482 billion dong.
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INTEGRATION AND DEVELOPMENT  v
for the further improvement 
on business environment, 
competitiveness raising at 
national level in Vinh Phuc; 
directed all levels and sectors 
to keep on implementing the 
Scheme “Improve the invest-
ment environment and pro-
vincial competitiveness index 
(PCI) in the period of 2013-
2015”.

By innovating activities 
on investment promotion, 
especially caring in-place in-
vestors, building the image 
and attractiveness of the prov-
ince, Vinh Phuc has made a 
breakthrough in investment 
attraction with 45 new FDI 
and DDI projects in the first 
6 months of 2015. In which, 
30 DDI projects have the to-
tal registered capital of 6,073 
billion dong, rising 42.9% 
compared to the same period 
of 2014; 15 FDI ones have the 
total investment of 272.5 mil-
lion USD, making an increase 
of 49.6% in comparison with 
the same period of 2014. Until 
6/30/2015, Vinh Phuc has at-
tracted 193 FDI projects with 
the total registered capital of 
3,080 million USD and 594 
DDI ones with 44,493.2 bil-
lion dong.

In terms of developing in-
dustrial parks, to the end of 
6/2015, the province has 09 
industrial parks with the to-
tal registered infrastructure 
investment of 4,726.6 billion 
dong and 166.085 million dol-
lars. The occupancy rate of 
industrial zones has reached 
44.8%; the rate of compensa-

tion, site clearance has been 
82.8%.

In terms of ODA mobili-
zation, Vinh Phuc province 
has focused on advocacy and 
document preparation for 06 
projects, including: manage-
ment on water resource and 
flood in Vinh Phuc (spon-
sored by World Bank - WB); 
Category II Urban Develop-
ment - Green City of Vinh Yen 
(by Asian Development Bank 
- ADB); Vac Lake Bridge (by 
OFID); Obstetrics and pedi-
atrics Hospital (by the Gov-
ernment of Hungary); Waste 
water treatment in Phuc Yen 
town (by Kexim Korea); and 
the Program on safe lake and 
dam in Vinh Phuc (by WB). 
The total capital is estimated 
at USD 400 million. Among 
them, 03 projects funded by 
WB, ADB and OFID are ex-
pected to be approved by the 
Prime Minister in the third 
quarter of 2015.

In the first 6 months of 
2015, it is estimated that 482 
billion dong of ODA capital 
has been disbursed; while do-
mestic capital is at 9.8 billion, 
increasing 14% compared to 
the plan; ODA capital is at 
469.8 billion, reaching 293% 
of the plan.

To promote these results, 
in the coming time Vinh Phuc 
should focus on implement-
ing synchronous solutions to 
improve the investing envi-
ronment, and further exploit 
resources for investment as: 
quickly solve administra-
tive procedures, create fresh 

land fund, support vocation-
al training; direct branches 
and localities to focus on im-
plementing effectively the 
Scheme “Improve the invest-
ment environment and pro-
vincial competitiveness index 
(PCI) in the period of 2013-
2015”; shorten administrative 
procedures in the process of 
preparing documents for the 
6 projects; implement quick-
ly and efficiently 04 funded 
projects; clear process and 
procedures to mobilize capi-
tal for the project “Obstetrics 
and pediatrics Hospital” from 
the Government of Hungary; 
continue to accelerate the im-
plementation of the Project 
“Improve the provincial in-
vesting environment” (capi-
talized by JICA); remove diffi-
culties and problems to speed 
up the project “Clean water 
and rural sanitation” (by WB) 
and etc.

With the above results, the 
work of investment attrac-
tion and ODA mobilization 
has been playing an impor-
tant part in promoting Vinh 
Phuc’s socio - economic de-
velopment, successfully im-
plementing the goals of the 
Congress Resolution XV of 
the provincial Party Commit-
tee, and striving to turn Vinh 
Phuc into a province with all 
the basic elements of an in-
dustrial province towards 
modernity and an industrial 
province in 2020, and Vinh 
Phuc city in 2020s.

By: Nam Duong
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v NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI 

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI
THÁNG 6 & 7/2015

I. ĐOÀN RA:
Trong tháng 6 & 7/2015 có 

26 lượt cán bộ công chức, viên 
chức của tỉnh đi công tác nước 
ngoài, trong đó có 08 lượt sử 
dụng ngân sách tỉnh, 06 lượt 
kinh phí do nước ngoài và các 
cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài 
trợ, 12 lượt tự túc kinh phí.

Trong số các đoàn ra của 
tháng 6 & 7/2015 có 01 đoàn 
công tác do đồng chí Vũ Chí 
Giang – Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh dẫn 
đầu tham dự lễ khánh thành 
và bàn giao Trường PTTH 
Viêng-phu-kha, tỉnh Luông-
nậm-thà, nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào.
II. ĐOÀN VÀO:

Trong tháng 6 & 7/2015 
có 123 lượt khách nước ngoài 
vào làm việc tại tỉnh Vĩnh 
Phúc, cụ thể: 

1. Ngày 01/6/2015, đoàn 
gồm 02 người (quốc tịch: 
Đức) vào làm việc tại Tổ chức 
Tài chính vĩ mô TNHH Tình 
thương, Chi nhánh Phúc Yên 
và thăm thành viên vay vốn 
trên địa bàn hoạt động của 
Chi nhánh tại thị xã Phúc Yên.

2. Ngày 4/6/2015, ông Hi-
royoshi Nagata - Tổng Giám 
đốc Công ty TOYOTA BO-
SHOKU Hà Nội (quốc tịch: 
Nhật Bản) đến trao quà của 
Công ty ủng hộ nhân dân NE-
PAL bị thảm họa động đất tại 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

3. Từ ngày 8 - 12/6/2015, 
ông Sonobe (quốc tịch: Nhật 
Bản) vào giảng dạy tiếng Nhật 
tại Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tỉnh.

4. Ngày 9/6/2015, đoàn 
gồm 02 người nước ngoài của 
quỹ PARAFF (quốc tịch: Đan 
Mạch) vào làm việc tại Trung 
tâm tư vấn Phát triển nông 
thôn Sông Hồng nhằm đánh 
giá hiệu quả tác động của dự 
án “Tăng cường tiếng nói của 
công chúng trong xây dựng 
và thực thi chính sách môi 
trường”.

5. Ngày 18/6/2015, đoàn 
gồm 02 người nước ngoài 
(một người quốc tịch: Singa-
pore, một người quốc tịch: 
Đức) đến thăm, tổ chức trò 
chơi, sinh nhật cho 6 cháu 
và trao quà cho các cháu tại 
Trung tâm hy vọng Lập Thạch.

6. Ngày 19/6/2015, bà 
Somjit Pia Krohmann (quốc 
tịch: Đức) vào làm việc tại Tổ 
chức Tài chính vĩ mô TNHH 
MTV Tình thương, Chi 
nhánh Phúc Yên (TYM) để 
thăm thành viên vay vốn trên 
địa bàn hoạt động của Chi 
nhánh tại thị xã Phúc yên.

7. Ngày 24 và 27/6/2015, 
bà Olga Strunova (quốc tịch: 
Nga) vào làm việc tại Trường 
Mầm non Hoa Hồng, Trường 
Mầm non 28/10, Cơ sở Mầm 
non Việt Linh, Cơ sở Mầm 
non Hòa My và Công ty 

TNHH MTV Bluesky nhằm 
ôn lại kiến thức đã học trong 
tháng, học hát bằng tiếng Anh 
và một số trò chơi ngôn ngữ.

8. Từ ngày 29/6 - 02/7/2015, 
đoàn sinh viên tình nguyện 
gồm 07 người (quốc tịch: 
Hàn Quốc) vào hoạt động 
tình nguyện tại Trường Tiểu 
học Minh Quang II, xã Minh 
Quang, huyện Tam Đảo và 
tặng kính lão cho 100 cụ già 
trên địa bàn huyện Tam Đảo.

9. Từ ngày 28 - 29/6/2015, 
đoàn gồm 02 người nước 
ngoài (quốc tịch: Hàn Quốc) 
của Tổ chức KFHI vào làm 
việc tại Trung tâm dạy nghề 
Việt - Hàn và Văn phòng 
KFHI tại thành phố Vĩnh Yên 
- Vĩnh Phúc nhằm kiểm tra, 
đánh giá hoạt động các dự án 
của Tổ chức trên địa bàn tỉnh.

10. Từ ngày 6 - 11/7/2015 
và ngày 20 - 25/7/2015, 04 
giảng viên người nước ngoài 
(gồm 2 người quốc tịch: 
Mỹ, 1 người quốc tịch: Úc, 1 
người quốc tịch: Ai-len) vào 
bồi dưỡng tiếng Anh cho 
giáo viên tiếng Anh chưa đạt 
chuẩn của tỉnh theo Chương 
trình của Sở Giáo dục và Đào 
tạo tại Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên tỉnh.

11. Ngày 7/7/2015, ông 
Ricardo Martin (quốc tịch: 
Peru) đến làm việc tại Tổ chức 
Tài chính vĩ mô TNHH Tình 
thương, Chi nhánh Phúc Yên 
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và thăm thành viên vay vốn 
trên địa bàn hoạt động của 
Chi nhánh tại thị xã Phúc Yên.

12. Từ ngày 17 - 18/7/2015, 
đoàn đại biểu cấp cao của 
Trung ương Mặt trận Lào Xây 
dựng đất nước (đoàn gồm 07 
người) do đồng chí Tông Dơ 
Tho - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Chủ tịch Thường 
trực Trung ương Mặt trận Lào 
Xây dựng đất nước, đến thăm 
và làm việc với Ủy ban Mặt 
trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc.

13. Từ ngày 20 - 22/7/2015, 
đoàn gồm 09 người nước 
ngoài (08 người quốc tịch: 
Mỹ, 01 người quốc tịch: Sin-
gapore) vào hoạt động tại 
Trung tâm hy vọng Lập Thạch 
để dạy tiếng Anh qua các trò 

chơi cho các cháu tại Trung 
tâm.  

14. Từ ngày 21 - 24/7/2015, 
đoàn tình nguyện Jung Moon, 
Hàn Quốc gồm 23 người 
(quốc tịch: Hàn Quốc) vào 
hoạt động tình nguyện tại 
Trường Tiểu học Đồng Tiến, 
xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 
để sửa chữa cơ sở vật chất, 
hoạt động theo nhóm cùng 
học sinh.

15. Ngày 22/7/2015, đoàn 
đại biểu cấp cao cơ quan Điều 
tra hành vi tham nhũng Sin-
gapore (đoàn gồm 05 người) 
vào làm việc với Thanh tra 
tỉnh Vĩnh Phúc để trao đổi 
thông tin, kinh nghiệm về 
công tác phòng, chống tham 
nhũng.

16. Từ ngày 26 - 30/7/2015, 
đoàn gồm 25 người nước 
ngoài (20 người quốc tịch: 
Hàn Quốc, 04 người quốc 
tịch: Mỹ, 01 người quốc tịch: 
Singapore) vào hoạt động tại 
Trung tâm hy vọng Lập Thạch 
để sơn tường bên ngoài, trang 
trí phòng và nấu ăn cho các 
cháu tại Trung tâm.

17. Từ ngày 24 - 25/7/2015, 
đoàn cán bộ Đại sứ quán và 
chuyên gia Cuba (đoàn gồm 
26 người, quốc tịch: Cuba) 
vào tham dự giao lưu đoàn 
kết, hữu nghị Việt Nam – 
Cuba nhân kỷ niệm 62 năm 
cuộc tiến công Trại lính Môn-
ca-đa tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng hợp: Nguyễn Thạch

TRUYỆN CƯỜI  v
RẤT LẠNH

Người da trắng đến khai hóa văn minh cho 
người da đỏ. Mùa đông đến, người da đỏ hỏi:

- Mùa đông năm nay liệu có lạnh không?
- Thì các anh cứ đi kiếm củi về đi, dự phòng 

khi trời lạnh.
- Vốn cẩn thận và nhiệt tình, người da 

trắng liền gọi điện đến trạm thủy văn để hỏi 
xem mùa đông năm nay có lạnh không. Người 
ở đài thủy văn trả lời “Có lạnh đấy”.

- Ngay lập tức, người da trắng liền bảo 
người da đỏ đi kiếm thêm củi. Hai tuần sau, 
người da trắng lại gọi điện cho nhà thủy văn và 
nhận được câu trả lời: “Lạnh lắm đấy”.

- Nguời da trắng liền giục người da đỏ kiếm 
thêm củi. Hai tuần sau nữa, họ lại gọi điện và 
nhà thủy văn trả lời: “Cực kỳ lạnh đấy.”

- Thế làm sao ông biết?
- Nhìn thực tế thì thấy. Người da đỏ đang đi 

kiếm đầy củi về nhà đấy thôi.

NGOẠN MỤC

Peter sống trên đảo ở ngoại ô, anh làm việc 
trong phố, sáng đi tối về. Có điều bất tiện là 
nếu bị lỡ phà, anh sẽ phải chờ một tiếng đồng 
hồ mới có chuyến sau. 

Hôm trước, khi vừa ra bến, Peter thấy phà 
đã cách bến khoảng 5 mét. Quyết định không 
đợi đến chuyến sau, anh làm một cú nhảy dài 
hết sức mạo hiểm lên thành phà. Thành công, 
Peter đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và hãnh 
diện nói với một người vừa chứng kiến cú 
nhảy ngoạn mục:

- Cũng được đấy chứ nhỉ!
- Vâng, - người kia đáp - nhưng lẽ ra anh 

nên đợi thêm vài phút nữa. Phà sắp cập bến 
rồi mà.

(Sưu tầm)


