
Hoan nghênh chuyến thăm của ngài Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Bí thư 
Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã thông tin nhanh 

về lợi thế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh đến sự nỗ lực của các 
doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, 
trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đồng thời khẳng 
định, tỉnh luôn đồng hành với các doanh nghiệp trong việc 
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung, doanh 
nghiệp Hàn Quốc nói riêng; luôn góp phần thúc đẩy quan 
hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù Vĩnh Phúc phải căng 
mình chống Covid-19 nhưng vẫn duy trì phát triển đồng 
đều các mặt kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tỉnh Vĩnh 
Phúc đã làm tốt công tác khoanh vùng, dập dịch và điều trị 
thành công cho 100% ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh, góp 

phần cùng cả nước giành được những kết quả bước đầu 
quan trọng trong công tác phòng, chống Covid-19. Trước 
tình hình đất nước Hàn Quốc có những diễn biến phức tạp 
về Covid-19 và hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều công dân 
Hàn Quốc đang sống và làm việc, Vĩnh Phúc đã chủ trương 
cách ly những công dân Hàn Quốc đến từ vùng dịch vì sự an 
toàn của người dân Vĩnh Phúc và vì chính bản thân các công 
dân Hàn Quốc. Đây là chính sách bắt buộc của đất nước 
Việt Nam nói chung, Vĩnh Phúc nói riêng nên rất mong các 
bạn Hàn Quốc ủng hộ, chia sẻ. Tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hàn 
Quốc trên địa bàn hoạt động ổn định. Trong trường hợp 
phát sinh dịch bệnh, tỉnh sẽ hạn chế tối đa những xáo trộn, 
tổn hại có thể gây ra đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày 
cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, ngài Park Noh-wan đánh giá cao 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan 
tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Sáng 26/2/2020, đồng 
chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy 
viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội khóa XIV tỉnh có buổi tiếp 
và làm việc với ngài Park Noh-
wan, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. 
Cùng dự có đồng chí Nguyễn 
Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo 
một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp tặng tranh lưu niệm 
cho ngài Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hàn Quốc
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công tác ứng phó với dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam 
nói chung, đặc biệt là sự đồng tâm hiệp lực của lãnh đạo 
và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua trong công tác 
phòng chống dịch. Ngài Đại sứ cho biết, hiện nay, dịch 
bệnh Covid-19 đang lây lan nhanh chóng tại Hàn Quốc. 
Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo cao nhất và 
đang nỗ lực hết mình trong công tác phòng chống dịch. 
Ngài Đại sứ mong muốn Vĩnh Phúc tin tưởng vào sự quyết 
liệt của Chính phủ Hàn Quốc trong công tác này. Tuy nhiên 
hiện nay có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư  tại 
Vĩnh Phúc, trong thời gian tới, nếu nắm bắt được thông 
tin có trường hợp người Hàn Quốc lây nhiễm, Đại sứ quán 
mong muốn tỉnh thông báo để có sự hợp tác kịp thời ứng 
phó với dịch bệnh. Ngài cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh 
và các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ, có sự trao 
đổi kịp thời với Hàn Quốc trong công tác phòng chống dịch 
bệnh Covid-19, hy vọng các cơ quan liên quan giúp đỡ các 
doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên địa bàn. 

Ngài Đại sứ cho biết, với tình cảm chân thành và mong 

muốn đồng hành cùng Việt Nam chống dịch Covid-19, Đại 
sứ quán Hàn Quốc đã có những hoạt động hiệu quả góp 
phần vào việc chung tay phòng chống dịch bệnh như phát 
động phong trào tham gia giải cứu hoa quả tươi của Việt 
Nam trong thời điểm Việt Nam khó khăn khi xuất khẩu 
sang Trung Quốc. Chính phủ Hàn Quốc cũng hỗ trợ 500.000 
USD cho Chính phủ Việt Nam để ứng phó với dịch bệnh 
Covid-19, bên cạnh đó, quan tâm đến công dân Việt Nam 
đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. 

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy 
Lan bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ sớm 
thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 
và mong ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục là 
cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Vĩnh Phúc 
nói riêng có mối quan hệ bền chặt và sâu rộng hơn với các 
doanh nghiệp Hàn Quốc, góp phần đưa mối quan hệ hợp 
tác toàn diện giữa Vĩnh Phúc và các địa phương của Hàn 
Quốc, giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm
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After welcoming the delegation, 
Secretary Hoang Thi Thuy Lan 
supplied information on the 

province's advantages and socio-economic 
development situation over the years. She 
emphasized that the efforts of businesses, 
including Korean enterprises had 
contributed to the overall development of 
the province; simultaneously, affirmed that 
the province always accompanied to solve 
difficulties for businesses in general and 
Korean ones in particular, then contributing 
to the cooperation between Vietnam and 
Korea.

Since the beginning of 2020, although 
fighting against Covid-19, Vinh Phuc still 
maintains the socio - economic development, ensures the 
stability of political security, social order and safety. Vinh 
Phuc province has done a good job of zoning, suppressing 
and successfully treating 100% of Covid-19 cases in the 
province, contributing to the country’s important initial 
results in Covid-19 prevention and control.

Dealing with  the complicated situation of Covid-19, 
Vinh Phuc has isolated Korean people from epidemic 
region in order to ensure the safety of Vinh Phuc’s people 
and Korean citizens living and working in the province. 
This is a mandatory policy of Vietnam in general and Vinh 
Phuc in particular. Vinh Phuc province affirms to create 
the most favorable conditions for Korean businesses in 
the area to operate stably. In case of disease outbreak, the 
province will minimize the disturbance and damage that 
can harm daily life, production and business activities of 
Korean enterprises.

At the meeting, Ambassador Park Noh-wan highly 
appreciated the work of dealing with Covid-19 of 
Vietnam and Vinh Phuc. He hoped that the province 

would share information to the Embassy in case of having 
Korean people infected with corona virus for timely 
cooperation in dealing with the epidemic. He also desired 
that the leaders of the province, related departments 
and agencies would coordinate closely and have timely 
exchange with South Korea in the prevention of Covid-19; 
besides, would help Korean businesses operating in the 
area.

The Ambassador said that the Korean Embassy had 
effective activities contributing to prevent Covid-19 such 
as rescuing fresh fruits of Vietnam, supporting Vietnam 
USD 500,000 to fight against Covid-19, caring Vietnamese 
citizens working and living in Korea.

At the end of the meeting, Secretary Hoang Thi Thuy 
Lan believed that Vietnam and South Korea would win 
in the fight against Covid-19 soon, and hoped that the 
Ambassador would continue to be a bridge to promote 
the comprehensive relationship between Vinh Phuc and 
Korean partners. 

By Nguyen Thom

On February 26, 2020, Secretary Hoang Thi Thuy Lan received Mr. Park Noh-wan, Ambassador of South Korea 
in Vietnam. Attending the meeting, there were Chairman Nguyen Van Tri and leaders of related departments.

Secretary Hoang Thi Thuy Lan received Ambassador 
of South Korea in Vietnam

Secretary Hoang Thi Thuy Lan worked with Mr. Park Noh-wan, 
Korean Ambassador
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Các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, 
Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi 

Chính phủ nước ngoài; Phan Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài 
chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy 
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ 
trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác phi chính phủ 

nước ngoài năm 2019 và phương hướng năm 2020 do 
đại diện Ban Điều phối viện trợ nhân dân, đơn vị thường 
trực của Ủy ban trình bày. 

Đánh giá về những đóng góp của các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài đối với quá trình phát triển kinh tế-
xã hội của Việt Nam, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm 
Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt 
được trong công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế 
xã hội những năm qua, có phần đóng góp và sự hỗ trợ 

Hội nghị giao ban trực tuyến 
công tác phi chính phủ nước ngoài

Ngày 9/3/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) 
tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) theo hình thức 
trực tuyến với 63 điểm cầu nối tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc
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của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Hợp tác với các 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài là một lĩnh vực rất quan 
trọng trong quan hệ đối ngoại nói chung và hoạt động 
đối ngoại nhân dân nói riêng của Việt Nam. Cùng với giá 
trị viện trợ và hiệu quả thiết thực của các chương trình, 
dự án, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đem đến 
cho Việt Nam những kinh nghiệm quý báu về quản trị, 
đào tạo nguồn nhân lực, và góp phần mở rộng quan hệ 
hợp tác, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân 
dân Việt Nam với bè bạn khắp năm châu.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn 
thể, tổ chức nhân dân trung ương và địa phương, đại 
diện cơ quan đầu mối về quản lý hoạt động phi chính 
phủ nước ngoài đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia 
sẻ kinh nghiệm để công tác quản lý và vận động viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đạt được nhiều kết 
quả hơn nữa trong thời gian tới.

Về tỉnh Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn tỉnh có 13 tổ chức 
phi Chính phủ nước ngoài hoạt động, giá trị viện trợ giải 

ngân các dự án và các chương trình viện trợ khác trong 
năm 2019 đạt 1,66 triệu USD. Các dự án tập trung chủ 
yếu vào các lĩnh vực: Giải quyết các vấn đề xã hội; phát 
triển và nâng cao năng lực giáo dục, y tế, bảo trợ nhân 
đạo, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã… Các 
dự án tại Vĩnh Phúc đã góp phần khích lệ, động viên các 
hoàn cảnh khó khăn vươn lên cải thiện cuộc sống, góp 
phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 
Trong năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công 
tác vận động viện trợ PCPNN tập trung vào các mục tiêu 
trong Chương trình vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 
2016-2020 của tỉnh, ưu tiên vào các lĩnh vực: Bảo vệ môi 
trường, xử lý chất thải; phòng chống thiên tai và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
phòng chống HIV/AIDS; nâng cao chất lượng sức khỏe bà 
mẹ và trẻ em, giáo dục- đào tạo và dạy nghề; phát triển 
nông thôn; giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ nạn nhân 
chất độc da cam; xây dựng cơ sở hạ tầng trong tỉnh…; 
tổ chức Hội nghị “Xúc tiến viện trợ PCPNN năm 2020”; 
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Chính phủ đã xác định mục tiêu kép “vừa chống 
dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội” trong 
bối cảnh đầy thách thức hiện nay và điều này 

rất cần sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh 
nghiệp cũng như mỗi người dân.

Mỗi người dân đều có thể cùng cả nước đẩy lùi dịch 
bệnh Covid-19 bằng những hành động thiết thực và cụ 
thể nhất, trước hết là tự nguyện, tự giác tuân thủ đúng 
các yêu cầu của cơ quan chức năng, đặc biệt là việc khai 
báo y tế và cách ly khi cần thiết.

Ngay từ những ngày đầu chống dịch, Chính phủ đã 
chú trọng thực hiện nghiêm công tác phát hiện sớm, 
cách ly và giải quyết triệt để ổ dịch. Bước sang giai đoạn 
chống dịch mới với dự báo phức tạp, khó khăn, việc tuân 
thủ nghiêm công tác cách ly vẫn được đặt lên hàng đầu. 
Đây được coi là nhiệm vụ tiên phong, đóng vai trò then 
chốt trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” hiện nay.

Sau 21 ngày, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 
Phúc – nơi được xác định có nguy cơ trở thành tâm dịch 
của cả nước, được dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong niềm vui 
sướng của nhân dân địa phương và cả nước. Chiến thắng 
tại Sơn Lôi một lần nữa khẳng định hiệu quả của “bài học 
kinh nghiệm cách ly” ngay từ “thời kỳ vàng”. Những hành 
động toàn diện, kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành, 
địa phương thể hiện quyết tâm kiểm soát, không để dịch 
lây lan, nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất “bảo vệ sức 
khoẻ, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tử 
vong do dịch gây ra”.

Quyền được bảo vệ sức khỏe của người dân luôn được 
đặt ưu tiên hàng đầu, đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ “chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh 
tế để bảo vệ sức khỏe của nhân dân”. Mỗi người dân đều 
có quyền được bảo vệ sức khỏe. Khi có dấu hiệu sốt cao, 
đau đầu…, người dân cần hợp tác khai báo với cơ quan 
chức năng để thực hiện cách ly; đồng thời ủng hộ và thực 

hiện nghiêm nhiệm vụ cách ly để bảo vệ sức khỏe bản 
thân, gia đình và xã hội. Việc thực hiện cách ly, tạm thời 
ngưng các hoạt động, sinh hoạt thường ngày nhằm kiểm 
soát sức khỏe bản thân theo hướng dẫn của các cơ quan 
chuyên môn, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng nhấn mạnh: “Hiểu 
rõ việc cách ly để nêu cao trách nhiệm với bản thân và xã 
hội. Vượt qua những bất tiện, những khó khăn trong thời 
gian cách ly chính là sự đóng góp quan trọng, là nghĩa 
cử cao đẹp của người cần được cách ly trong công tác 
chống dịch. Cộng đồng ủng hộ người được cách ly chính 
là tham gia chống dịch tốt. Lúc khó khăn, những nghĩa cử 
cao đẹp, những điều tốt càng đáng quý và cần được nhân 
rộng. Nhiều điều tốt thành thói quen tốt, nhiều thói quen 
tốt, xã hội văn hóa lên, đẩy lùi cái xấu”.

Trách nhiệm với cộng đồng

Bên cạnh quyền lợi của bản thân, việc thực hiện 
nghiêm công tác cách ly còn thể hiện trách nhiệm với 
cộng đồng. Bởi với mức độ lây lan theo cấp số nhân, một 
người không nhận thức và thực hiện tốt việc cách ly, sẽ 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng.

Một bài học “xương máu” tại Hàn Quốc: Sau lời từ 
chối hợp tác với cơ quan chức năng để tiến hành cách ly 
của “bệnh nhân số 31”, gần 60% số ca nhiễm virus SARS-
CoV-2 tại nước này có liên quan tới bệnh nhân thuộc giáo 
phái Tân Thiên Địa; đồng thời lây lan cho hàng nghìn ca 
bệnh khác, “châm ngòi nổ” cho dịch bệnh bùng phát tại 
Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, đêm 6/3 đã trở thành thời điểm căng 
thẳng của người dân Thủ đô nói riêng và người dân cả 
nước nói chung, với thông tin về cô gái 26 tuổi, trú tại phố 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, đi từ vùng có dịch ở nước 
ngoài nhập cảnh về Việt Nam nhưng không tự giác khai 
báo, cách ly, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng cả nước chặn đứng Covid-19 
từ những việc nhỏ nhất
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Cộng đồng quốc tế đã ghi nhận, đánh giá cao 
những nỗ lực phòng, chống Covid-19 của Việt Nam
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Khó có thể thống kê những thiệt hại về kinh tế và 
công sức của hàng ngàn, hàng vạn người do ảnh hưởng 
của trường hợp nói trên. Đó là chưa nói đến sự an nguy 
của cộng đồng và sự xáo trộn xã hội nếu có thêm nhiều 
người mắc Covid-19 từ hành vi vô tình “gieo rắc virus” của 
bệnh nhân này.

Việt Nam bước vào giai đoạn chống dịch mới, đúng 
như dự báo trước đó của các chuyên gia: “Các lực lượng 
chức năng và người dân cả nước không chủ quan, không 
lơ là, luôn sẵn sàng tâm thế có thêm ca bệnh mới. Các 
chuyên gia cũng khuyến nghị, việc điều trị, phòng chống 
dịch Covid-19 cần bình tĩnh bởi hiện nay, hệ thống cơ sở 
y tế từ tuyến huyện, tuyến tỉnh đến trung ương đã được 
“kích hoạt” với tinh thần “phát hiện, cách ly, khoanh vùng 
và tập trung điều trị tại chỗ”.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân không 
chấp hành đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y 
tế và các cơ quan chức năng. Một số người có hành động 
chủ quan, vô ý thức, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, gây 
bức xúc trong xã hội.

Về mặt pháp luật, những hành động này có thể bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm lây lan dịch bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ 
luật Hình sự 2015, tùy theo mức độ có hình thức xử lý 
phù hợp, phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, hoặc 
bị phạt tù đến 12 năm, ngoài hình phạt tù còn có thể bị 
phạt tiền đến 100 triệu đồng...

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm cũng đã quy 
định rõ những hành vi bị nghiêm cấm, gồm: cố ý làm lây 
lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; người mắc bệnh 
truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm 
và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công 
việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo 
quy định của pháp luật; che giấu, không khai báo hoặc 
khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền 
nhiễm theo quy định của pháp luật; cố ý khai báo, thông 
tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm; phân biệt đối xử 
và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh 
truyền nhiễm; không triển khai hoặc triển khai không 
kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
theo quy định của Luật này; không chấp hành các biện 
pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.



Thiết thực “đánh giặc dịch”

Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cơ quan chức 
năng, các cấp chính quyền nhưng cũng là nhiệm vụ của 
toàn dân, của mỗi cá nhân. Mỗi người có thể “đánh giặc 
dịch” bằng cách cơ bản mà thiết thực nhất là tự bảo vệ 
mình, người thân và những người sống xung quanh – 
giữ gìn vệ sinh để không lây bệnh từ người khác và khi 
mình nghi bị mắc bệnh thì tránh hết sức để không lây 
cho người khác bằng cách thực hiện nghiêm túc việc tự 
cách ly và cách ly, theo dõi y tế, chấp hành đúng các yêu 
cầu của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch.

Đồng hành cùng Chính phủ chống “giặc dịch” cũng có 
thể bằng cách hết sức đơn giản – không đưa lên mạng 
những thông tin chưa được kiểm chứng, kiên quyết từ 
chối bấm nút “thích” hay chia sẻ những thông tin gây 
hoang mang dư luận.

Đồng thời, bản thân mỗi người cần nhận thức đúng, 
đầy đủ về dịch bệnh, có trách nhiệm với bản thân và cộng 
đồng, không mất bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp 
từ phía chính quyền. Như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn 
mạnh: “cách ly là biện pháp tốt nhất để phòng dịch”, 
phương châm chống dịch của Chính phủ là “khẩn trương, 
kiên quyết nhưng bình tĩnh, đúng mức, không chủ quan”. 
Đây là lời kêu gọi toàn dân, toàn quân chung sức đồng 
lòng thực hiện triệt để công tác phòng, chống dịch.

Các bài học trên thế giới cho thấy, sự hoảng loạn của 
số đông có thể làm cho mối nguy cơ của dịch bệnh tăng 

theo cấp số nhân. Chẳng hạn, việc mua vét, tích trữ khẩu 
trang, dịch sát trùng ở ngoài vùng dịch, những nơi ít bị 
dịch bệnh đe dọa, khiến cho những người có nhu cầu 
thực sự lại không thể tiếp cận với phương pháp phòng 
dịch tối thiểu và cơ bản. Chính quyền phải lo xử lý những 
hệ lụy của sự xáo trộn xã hội, nạn khan hiếm lương thực 
– thực phẩm giả tạo, mà không thể tập trung mọi nguồn 
lực cho việc phòng, chống dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như cộng đồng 
quốc tế đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực phòng, 
chống Covid-19 của Việt Nam khi dịch mới khởi phát, 
khi Việt Nam phát hiện và chữa khỏi 16 trường hợp mắc 
bệnh. Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã triển khai 
các biện pháp cần thiết để khoanh vùng, dập dịch, bảo 
đảm nhu cầu hàng hóa của người dân, đồng thời hỗ trợ 
người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, từ đó 
bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Câu chuyện về bệnh nhân số 17 của Việt Nam là 
tiếng chuông cảnh tỉnh với những ai còn chủ quan, xem 
nhẹ dịch bệnh. Điều quan trọng là chúng ta cần rút ra 
bài học chung về trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân 
trong cộng đồng, nhất là thời điểm hiện nay khi công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 đang phải đối mặt với 
những diễn biến mới nhiều khó khăn, phức tạp. Làm 
được như vậy, chắc chắn chúng ta có đủ khả năng chiến 
thắng “giặc dịch”.

Thu Hà (Baochinhphu.vn)
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Đối với những người không có triệu chứng nghi nhiễm (ho, sốt, khó thở) nhưng có một trong 
những yếu tố sau: sống trong cùng nhà, cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, tiếp xúc gần trong 
vòng 2m, ngồi cùng hàng hoặc trước sau 2 hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa tàu/máy 

bay... với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ nhiễm Covid-19, Bộ Y tế ban hành 
hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống Covid-19 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch 
bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình 
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp 
do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức 
tạp. Ngoài cách ly tập trung tại các địa điểm đã được 
cơ quan chức năng phân bổ, việc cách ly tại cộng 
đồng (cách ly tại nhà) cũng là một trong những biện 
pháp chống Covid-19.
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Ngoài ra, đối với thành viên trong hộ gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của người được 
cách ly nên hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét 
khi cần tiếp xúc; hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình, nơi lưu trú bằng xà 
phòng hoặc các chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa thông thường; giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người 
được cách ly trong suốt thời gian cách ly.

Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi khi người 
được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở; hỗ trợ phương tiện vệ 
sinh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly, nếu có yêu cầu; không tổ chức 
hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.

Tổng hợp từ nguồn Bộ Y tế

 Hằng ngày thông báo cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo 
dõi 2 lần sáng, chiều về kết quả đo thân nhiệt và tình hình sức khỏe của bản thân. Thông báo 
ngay cho họ khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở.

Người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào 
túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly.

Hạn chế ra khỏi phòng riêng, tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như 
những người khác; tự theo dõi sức khỏe; thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu 
trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

Không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú. Không ăn chung cùng với những người khác 
trong gia đình, nơi lưu trú.

5

7

4

6

Tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần/ngày (sáng và chiều), ghi chép kết quả đo và tình trạng 
sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ 
đạc, vật dụng trong phòng, nơi cách ly.

3
2

  Chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian quy định (tối đa 14 ngày), tốt 
nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp gia đình, nơi lưu trú không có phòng riêng 
thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong 
gia đình ít nhất 2m.

1
NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ PHẢI:
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Ngày 17/3, Bộ Ngoại giao ra thông báo, với mục 
đích tăng cường các biện pháp phòng, chống 
và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 

trong cộng đồng, Chính phủ Việt Nam quyết định: 

Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập 
cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu 
từ 00:00 ngày 18/3.

Từ 00:00 ngày 18/3, những trường hợp được miễn thị 
thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và 
thân nhân, một số trường hợp đặc biệt khác (như chuyên 
gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao…) 
khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính 
với virus Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở 
tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận. Các biện 
pháp nêu trên không áp dụng với người nhập cảnh vì 
mục đích ngoại giao và công vụ.

Các trường hợp nhập cảnh Việt Nam phải qua kiểm 
tra và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và cách 

ly phù hợp theo đúng quy định.

Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập 
trung hiện nay, thực hiện việc cách ly tập trung đối với 
người nhập cảnh từ Hoa Kỳ, các nước châu Âu, các nước 
ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế 
tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo 
nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập 
trung.

Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ 
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại 
diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục theo 
dõi chặt chẽ, phối hợp với các nước, các tổ chức và đối tác 
quốc tế, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống 
dịch phù hợp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khoẻ, 
an toàn của người dân Việt Nam và người nước ngoài tại 
Việt Nam.

Theo baoquocte.vn

Phòng chống dịch Covid-19: 
Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài 

nhập cảnh Việt Nam từ 18/3

Kiểm tra thông tin hành khách nhập cảnh tại sân bay. (Nguồn: TTXVN)
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On March 17th, the Ministry of Foreign Affairs 
issued a notice in order to strengthen measures 
on preventing the spread of Covid-19 in the 

community, the Government of Vietnam decided:

Temporarily stop granting visa to foreigners entering 
Vietnam in 30 days starting from 00:00 of 18/3.

From 00:00 on 18/3, cases of visa exemption or visa 
exemption certificates granted to Vietnamese people 
and relatives, some other special cases (such as experts, 
business managers, skilled workers ...) when entering 
must have a certificate showing the negative to Covid-19 
issued by the competent authority of the host country 
and this certificate is accepted by Vietnam. The above 
measures do not apply to people on entry for diplomatic 
and official duties.

Cases entering Vietnam must be inspected and 
complied with epidemic prevention and isolation 
measures as prescribed.

Besides the current cases who are concentratedly 
isolated, concentrated isolation is applied for people from 
the United States, European countries, ASEAN countries; 
at the same time, isolation and medical supervision at 
home, enterprises, accommodation establishments and 
group supervision for subjects not under concentrated 
isolation.

Vietnam has notified this decision to diplomatic 
missions, consulates and representative offices of 
international organizations in Vietnam and will continue 
to closely monitor and coordinate with other countries, 
international organizations and partners, promptly 
adjusting epidemic prevention and control measures in 
line with the highest objective of protecting the health 
and safety of Vietnamese people and foreigners in 
Vietnam.

baoquocte.vn

Covid-19 Prevention: 
Temporarily stop granting visa to foreigners 

entering Vietnam from 18/3
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Việt Nam gia nhập ASEAN 

Quyết sách đúng đắn

Nói về việc Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, 
nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn 
Mạnh Cầm luôn cho rằng, đó là một quyết sách đúng đắn 
và kịp thời thể hiện khả năng nắm bắt được sự phát triển 
của xu thế toàn cầu hóa gắn với khu vực hóa. 

Trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN, theo nhà 
ngoại giao kỳ cựu, Việt Nam đã đáp ứng được lời tuyên 
bố của các nhà sáng lập ra Hiệp hội là “tăng cường hợp 
tác để mỗi nước phát triển và cả khu vực cùng phát triển”. 
Tham gia ASEAN, Việt Nam đồng thời gia nhập AFTA – tổ 
chức hợp tác kinh tế của ASEAN. Nhờ tranh thủ cơ hội hợp 

tác với các nước trong Hiệp hội sẽ giúp đất nước vừa thoát 
khỏi bao vây cấm vận, đẩy nhanh sự phát triển đất nước.

Sáu tháng sau khi gia nhập ASEAN, Hiệp hội (lúc này 
đã có bảy thành viên) cùng với ba nước châu Á khác là 
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đại diện cho châu Á 
họp với 17 nước châu Âu thành lập Diễn đàn Hợp tác Á - 
Âu (ASEM). Nhờ đó, Việt Nam nghiễm nhiên là một thành 
viên sáng lập của tổ chức liên khu vực, liên châu lục này, 
có quan hệ hợp tác, cả trên bình diện song phương lẫn 
bình diện đa phương, với các nước châu Âu có trình độ 
phát triển cao và tiềm năng lớn, góp phần đẩy nhanh 
hơn nữa sự phát triển. Năm 1998, Việt Nam gia nhập Diễn 
đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) bao 

Khởi đầu của những khởi đầu
Việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một ký ức không thể quên 
trong sự nghiệp ngoại giao của nguyên Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. 

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 
Nguyễn Mạnh Cầm
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gồm các nước ở hai bên bờ Thái Bình Dương, trong đó có 
những nước phát triển hàng đầu như Mỹ và Nhật Bản.

Như vậy, sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam cùng các 
nước trong tổ chức hoặc dựa vào uy tín và kinh nghiệm 
của ASEAN, tranh thủ được ngày càng nhiều đối tác 
phát triển mạnh, có tiềm năng, số vốn lớn, công nghệ, 
kỹ thuật cao cùng kinh nghiệm quản lý tốt đã góp phần 
tăng thế và lực của mình. 

Thời khắc không phai  

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn 
Mạnh Cầm gắn bó với sự nghiệp ngoại giao hơn 50 năm 
trời. Làm ngoại giao, ông có dịp đi nhiều nước, gặp nhiều 
bạn bè trên khắp thế giới và lưu lại trong mình không ít 
kỷ niệm. 

Một trong hai sự kiện để lại ấn tượng không thể phai 
mờ trong ông là lễ kết nạp Việt Nam vào ASEAN diễn ra 
tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia Brunei 
chiều 28/7/1995. 

Ông kể lại, khoảnh khắc khi lá cờ đỏ sao vàng từ từ 
kéo lên, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 
bảy của ASEAN, “tôi xúc động đến rưng rưng nước mắt”. 
Khi lá cờ được kéo lên đỉnh, một tràng pháo tay vang lên, 
từng cái bắt tay, từng khuôn mặt hân hoan của các ngoại 
trưởng ASEAN, quan chức nước chủ nhà và các nước 
thành viên ASEAN dự buổi lễ chúc mừng cho Việt Nam 
khiến nhà ngoại giao kỳ cựu càng không thể quên. 

Ngay sau đó, đại diện cho thành viên thứ bảy của 
ASEAN, ông Nguyễn Mạnh Cầm khi đó là Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao, thay mặt Chính phủ lên đọc diễn văn. Bày tỏ 

niềm vui khi Việt Nam trở thành thành viên ASEAN, ông 
cảm ơn đồng nghiệp và nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của ASEAN và hứa sẽ làm hết sức với tư cách là một thành 
viên có trách nhiệm trong tổ chức này. 

Cũng sau diễn văn của đại diện Việt Nam, sáu Ngoại 
trưởng và Tổng Thư ký ASEAN đã phát biểu chúc mừng và 
ca ngợi Việt Nam hết lời. Sự xúc động đó hòa quyện với 
niềm tự hào về đất nước và dân tộc từ những giờ phút ấy 
đã khắc sâu vào tâm trí nhà ngoại giao kỳ cựu... 

Những người bạn thân thiết 

Nghiệp ngoại giao nhiều thập niên giúp ông Nguyễn 
Mạnh Cầm gặp, tiếp xúc rồi thân thiết với nhiều bạn bè 
trên thế giới. Đó là những người bạn từ Bộ Ngoại giao 
và Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ông 
gặp khi bắt đầu sự nghiệp tại Moscow, những người bạn 
khi công tác tại Hungary. Và đặc biệt, đó còn là những 
đồng nghiệp trong ASEAN. 

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 
Nguyễn Mạnh Cầm (thứ 2 từ phải) cùng các 

Ngoại trưởng ASEAN trong cuộc họp kết nạp Việt Nam 
vào ASEAN tại Brunei, ngày 28-7-1995



Năm tháng sau khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt kết thúc 
chuyến thăm hai nước ASEAN, tháng 7/1992, ASEAN 
chủ động mời Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Việt Nam 
và Lào dự Hội nghị Ngoại trưởng hàng năm, ký Hiệp ước 
thân thiện và hợp tác Đông Nam Á – văn kiện chính của 
ASEAN và nhận cương vị quan sát viên. 

Trong cuộc trò chuyện, ông Nguyễn Mạnh Cầm nhắc 
lại một điều đặc biệt thú vị trong buổi đầu, khi ông và Bộ 
trưởng Ngoại giao Lào nhận cương vị quan sát viên, các 
đồng nghiệp ASEAN đều đổi cách xưng hô từ “ông” hoặc 
“Ngài” bằng tên như những người bạn thân thiết từ lâu. 

Kể từ sau đó, các cuộc họp đều diễn ra trong không 
khí thân mật và dễ đi đến đồng thuận dù có những vấn 
đề ban đầu khác nhau phải tranh cãi, nhưng dù có lời qua 
tiếng lại cũng nhẹ nhàng không ảnh hưởng bầu không 
khí thân thiện. 

Từ ngày Việt Nam gia nhập ASEAN đến ngày ông 
Nguyễn Mạnh Cầm thôi kiêm chức Bộ trưởng Ngoại giao, 
ông tham gia các hoạt động trong ASEAN khoảng 4 năm 
rưỡi. “Trong thời gian đó, có một vài nước thay đổi Bộ 
trưởng, nhưng chúng tôi vẫn giữ cách xưng hô như buổi 
ban đầu”, ông nhớ lại. 

Đến nay trong số đồng nghiệp làm việc với ông hồi 
đó có người đã mất hay chuyển sang làm nhiệm vụ khác. 
Ông vẫn giữ liên hệ với một số người bạn cũ, do điều kiện 
địa lý và công việc cũng như hoàn cảnh khác nhau nên ít 
khi gặp được nhau.

“Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gửi thư thăm hỏi nhau, 
nhắc lại kỷ niệm những ngày hợp tác với nhau và gửi thư 
chúc mừng nhau nhân các ngày lễ, tết và Quốc khánh”, 
ông chia sẻ.

Khi golf là đầu câu chuyện

Một năm trước khi Việt Nam gia nhập ASEAN, tại 
cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 7/1994 tổ chức ở 
Bangkok, theo lời dặn của Tổng Thư ký, Bộ trưởng Ngoại 
giao khi đó là ông Nguyễn Mạnh Cầm phải nói rõ rằng 
Việt Nam đã sẵn sàng tham gia ASEAN chưa. Bắt đầu 
cuộc họp, chủ tọa nêu vấn đề: “Đề nghị bạn Cầm cho biết 
Việt Nam đã sẵn sàng gia nhập ASEAN chưa, tự xét đã 
đủ điều kiện chưa?". Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm đứng dậy, dõng dạc nói: 
“Việt Nam sẵn sàng gia nhập ASEAN và tự nhận mình đã 

đủ điều kiện gia nhập”.

Cả khán phòng vỗ tay hoan nghênh và Việt Nam được 
ghi vào biên bản để chuẩn bị cho lễ kết nạp vào tháng Bảy 
năm sau tại Brunei. Đột nhiên, Ngoại trưởng Malaysia 
Badawi đứng dậy: “Cầm ơi, điều kiện Việt Nam thì đủ rồi, 
nhưng còn hai điều kiện với Ngoại trưởng”. Ông Nguyễn 
Mạnh Cầm khi đó hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn vui vẻ hỏi 
lại Ngoại trưởng Badawi rằng: “Những điều kiện gì, có 
khó không?”. Ngoại trưởng Malaysia chậm rãi: “Điều kiện 
thứ nhất: Trong ASEAN chỉ nói tiếng Anh, không được nói 
tiếng Pháp hay tiếng Nga”.

Tuy với vốn tiếng Anh tự học và chỉ cần cố gắng thì sử 
dụng được nên ông Nguyễn Mạnh Cầm mạnh dạn trả lời: 
“Về tiếng Anh, tuy vốn ít nhưng tôi sẽ cố gắng. Còn điều 
kiện thứ hai?”, ông Nguyễn Mạnh Cầm hỏi. Ngoại trưởng 
Badawi vừa cười vừa nói: “Vào ASEAN phải đánh golf!”. 
Nhà ngoại giao kỳ cựu liền trả lời: “Điều kiện này khó quá, 
khó hơn cả điều kiện Việt Nam vào ASEAN vì từ bé đến giờ 
tôi có biết golf là gì đâu”.

Ngoại trưởng Indonesia liền đứng dậy: “Cầm ơi, golf 
trong ASEAN là làm việc đấy chứ không phải đánh cho vui 
hay để tăng sức khỏe đâu. Cậu yên tâm bọn tớ sẽ tạo điều 
kiện giúp cậu đánh golf. Người Việt Nam làm gì chẳng 
được!”. Tất cả cười xòa vui vẻ. Quả thực đúng như vậy, các 
cuộc họp của ASEAN từ chuyên viên cao cấp, Bộ trưởng 
đến Hội nghị cấp cao trong chương trình nghị sự bao giờ 
cũng có một buổi chơi golf…

(Theo Baoquocte.vn)
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“Lúc bấy giờ, nắm bắt được sự phát triển 
của xu thế toàn cầu hóa gắn với khu vực 
hóa, ta đã có một quyết sách đúng đắn 
và kịp thời là gia nhập ASEAN. Gia nhập 
ASEAN, chúng ta đáp ứng lời tuyên bố 
của các nhà sáng lập ra Hiệp hội tăng 
cường hợp tác để mỗi nước phát triển 
và cả khu vực cùng phát triển”.

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Nguyễn Mạnh Cầm
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Cách đây 5 năm, ngày 16/3/2015, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Akita (Nhật Bản) chính thức ký biên bản ghi nhớ về 
hợp tác hữu nghị, bước đầu mở ra những cơ hội hợp tác cũng như góp phần vào sự phát triển ngày càng tốt 
đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nói chung và mối quan hệ Vĩnh Phúc - Nhật Bản 

nói riêng. Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Akita triển khai một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm như: Trao 
đổi đoàn lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa; thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng, 
lợi thế, môi trường đầu tư và các chính sách ưu đãi đến nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ở mỗi tỉnh. Hãy cùng 
Bản tin Đối ngoại điểm lại một số hoạt động hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Akita, Nhật Bản.

QUAN HỆ VĨNH PHÚC VÀ TỈNH AKITA - NHẬT BẢN 
QUA ẢNH

Ông Norihisa Satake, tỉnh trưởng tỉnh Akita Nhật Bản 
thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

Mr. Norihisa Satake, Governor of Akita visited and worked 
in Vinh Phuc in 2014

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Akita ngày 16/3/2015
The MOU signing ceremony between the two localities on March 16th, 2015

Hội thảo xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc tại Akita năm 2015
Investment promotion workshop of Vinh Phuc in Akita in 2015
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Five years ago, on March 16th, 2015, Vinh Phuc and Akita Prefecture (Japan) officially signed a memorandum 
of understanding on cooperation friendship, initially opening up opportunities for cooperation as well as 
contributing to the strategic partnership Vietnam - Japan in general and the relationship of Vinh Phuc - Japan 

in particular. Over the past years, the two localities have implemented key cooperation activities such as: exchanging  
leader delegations, promoting cultural exchange activities; sharing, promoting images, potentials, advantages, 
investment environment, preferential policies to people and business community in each province. 

VINH PHUC – AKITA PREFECTURE 
THROUGH PHOTOS

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT 
UBND tỉnh và ông Hidefumi Nakashima, Phó Tỉnh trưởng 

tỉnh Akita năm 2017
Standing Vice Chairman Le Duy Thanh and Mr. Hidefumi 

Nakashima, Deputy Governor of Akita in 2017

Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu thực địa mô hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh Akita năm 2015
Vinh Phuc's delegation carried out a field study on agricultural production model in Akita province in 2015

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành 
tiếp và làm việc với ông Kenetsu Saito, Chủ tịch Hiệp hội 

Xúc tiến thương mại tỉnh Akita năm 2019
Standing Vice Chairman Le Duy Thanh met and worked with 

Mr. Kenetsu Saito, Chairman of Akita Trade Promotion Association in 2019



Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và Hiệp hội xúc tiến 
thương mại tỉnh Akita ký kết biên bản hợp tác 

trong những năm tiếp theo
Vinh Phuc Business Association and Akita Trade Promotion Association 

signed a memorandum of cooperation for the following years

Đoàn công tác của tỉnh Akita thăm quảng trường Hồ Chí Minh, 
tỉnh Vĩnh Phúc

Akita's delegation visited Ho Chi Minh Square in Vinh Phuc

Đoàn công tác của tỉnh Akita, Nhật Bản và Công ty TNHH 
Okuyama Boring Akita đã đến thăm và làm việc 

với tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
The mission of Akita and Okuyama Boring Co., Ltd. visited and 

worked with Vinh Phuc in 2019

Đoàn công tác của Akita đến thăm mô hình trồng thanh long ruột 
đỏ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Akita's delegation visited the model of planting red-flesh 
dragon fruit in Lap Thach district, Vinh Phuc province
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Tỉnh Akita nằm dọc theo bờ biển nên thơ của 
Biển Nhật Bản, nằm trong vùng Tohoku đẹp trứ 
danh thuộc đảo lớn Honshu, có diện tích hơn 

11,6 nghìn km2 (đứng thứ 6 cả nước) và dân số khoảng 
1,1 triệu người. Thủ phủ của tỉnh là thành phố Akita. Mặc 
dù vậy, Akita được biết đến với vẻ đẹp ngoạn mục của tự 
nhiên nhiều hơn là cuộc sống thành thị. 

Vị trí địa lý tỉnh Akita 

Xét về vị trí địa lý tỉnh Akita nằm ở phía bắc của 
Nhật Bản có một phần phía tây giáp biển, phía bắc 
giáp Aomori, phía đông giáp Iwate, phía tây nam giáp 
Yamagata và phía đông nam giáp với Miyagi. Nếu các 
bạn muốn đi từ Akita tới thủ đô Tokyo thì sẽ mất 4 giờ 
đi tàu cao tốc Shinkansen hoặc chỉ mất khoảng 1 giờ đi 
máy bay. 

Khí hậu tỉnh Akita 

Về thời tiết khí hậu, do nằm ở gần khu vực phía bắc 
nên khí hậu ở Akita khá lạnh. Vào mùa đông nhiệt độ có 
thể xuống tới -2 độc C và mùa hè nhiệt độ có thể lên đến 
29 độ C. Vào mùa đông, thường từ tháng 12 đến tháng 2 
sẽ có tuyết phủ dày và thi thoảng vẫn sẽ có mưa tuyết đấy 
nên các bạn nếu tới Akita thì nên chú ý xem dự báo thời 
tiết trước khi ra ngoài nhé.

Đặc điểm kinh tế tỉnh Akita 

Tỉnh Akita có một phần giáp biển nên cũng giống 
như nhiều tỉnh thành có cảng biển khác, Akita khá phát 
triển về các ngành nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy 
hải sản, chế biến thực phẩm. Ngoài ra, Aikita còn có thể 
mạnh về lọc dầu, chế biến gỗ, gia công kim loại, dệt vải 
và may mặc.

Địa điểm du lịch ở tỉnh Akita Nhật Bản

Akita có rất nhiều thứ hấp dẫn từ những địa danh, 
những lễ hội, tắm nước nóng Onsen cho đến giống chó 
Inu nổi tiếng của tỉnh. Sau đây là những điểm đến đáng 
chú ý ở tỉnh Akita Japan, các bạn nếu muốn tìm hiểu về 
Akita hay muốn tới đây du lịch có thể tham khảo.

Hồ Tazawa – Ngắm hồ nước sâu nhất Nhật Bản

Hồ Tazawa được phủ bởi màu nước xanh lam trong 
suốt vô cùng ấn tượng . Không những thế, độ sâu của 
hồ cũng đáng phải trầm trồ, bởi lẽ hồ Tazawa sâu 423m 
– mệnh danh là hồ nước sâu nhất Nhật Bản. Nơi đây còn 
lưu truyền một truyền thuyết  về nàng Tatsuko Hime xinh 
đẹp đã hóa rồng với ước nguyện về một vẻ đẹp vĩnh cửu, 
từ đó hình ảnh của nàng đã trở thành biểu tượng của 
hồ nước tuyệt đẹp này. Trong suốt mùa hè sang thu, du 
khách có thể thỏa thích khám phá với thuyền Kayak hoặc 
lựa chọn dạo quanh hồ bằng xe đạp.

Đi ngắm giống chó Akita nổi tiếng thế giới

Đây là giống chó gắn liền với lịch sử hình thành nước 
Nhật. Giống chó này được sử dụng vào nhiều mục đích: 
bảo vệ Nhật hoàng, chiến đấu, săn gấu và lợn lòi, dùng 

ĐÔI NÉT VỀ TỈNH AKITA, NHẬT BẢN
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trong quân đội, cảnh sát...

Tham gia lễ hội Namahage

“Namahage” là một lễ hội dân gian truyền thống 
của tỉnh Akita được tổ chức vào những ngày trọng đại 
của năm như ngày giao thừa… Trong lễ hội sẽ có những 
người mang mặt nạ hung tợn trông như quỷ dữ đến gõ 
cửa từng nhà. Đây là một vị thần đuổi tà ghé thăm mỗi 
năm một lần để xua đuổi tà khí, mong cầu sức khỏe an 
khang. Du khách có thể trải nghiệm lễ hội Namahage 
quanh năm tại Bảo tàng Oga Mayama.

Lễ hội pháo hoa Omagari

Đây là Đại hội thi đấu pháo hoa toàn quốc quy tụ các 
bậc thầy về pháo hoa trên khắp cả nước về đây tranh tài. 
Có đến 18.000 lượt pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm. 
(Đại hội diễn ra vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 8).

Ẩm thực tỉnh Akita Nhật Bản

Đến với tỉnh Akita ngoài các lễ hội truyền thống muôn 
sắc màu là các điểm du lịch bốn mùa đều rất hấp dẫn. 
Bên cạnh đó, ẩm thực ở tỉnh Akita Nhật Bản cũng không 
hề kém hấp dẫn với rất nhiều món ăn ngon. Nếu bạn đến 
Akita du lịch đừng bỏ qua những món ăn sau nhé.

Kiritanpo (Cơm nướng Akita)

Kiritanpo là một trong những món ngon tại Akita, 
mang đậm chất địa phương. Cơm sau khi được nấu chín 
dược quấn quanh xiên để tạo hình dạng hình trụ, rồi sau 

đó nướng lên. Kiritanpo-nabe, nơi kirtanpo được đặt 
trong một lẩu, và misotanpo (tên gọi khác của Kiritanpo), 
ăn cùng miso ngọt rưới lên trên cơm, là những món ăn 
nổi tiếng.

Akita Kayaki

Thức ăn Akita ngon và rẻ tiền, “Akita kayaki” tập 
trung quanh thành phố Akita. “Kayaki” là lẩu được nấu 
trên nồi có hình vỏ sò. Người ta nói rằng “kayaki” phát 
âm từ “kaiyaki” (“sò ốc nướng”) bằng tiếng địa phương.

Mì Jumonji Ramen

Mang một đặc trưng của ramen Nhật Bản, được làm 
từ cá khô, khoai mì và khoai tây để mang lại hương vị 
Nhật Bản của nước tương chất lượng cao được tạo ra 
từ đậu nành Akita chất lượng cao và lúa mì. Bạn có thể 
thưởng thức món mì này ở thành phố Yokote, đảm bảo 
ngon không chê vào đâu được luôn.

Tổng hợp: Phú Hưng
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Việt Nam và Italy chính thức thiết lập quan hệ 
ngoại giao ngày 23/3/1973. Quan hệ chính trị 
giữa hai nước đuợc củng cố và phát triển từ đầu 

những năm 90 và được tăng cường hơn nữa sau khi hai 
nước ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến 
lược ngày 21/01/2013. Từ năm 2013, hai bên thường 
xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Đáng chú 
ý là các chuyến thăm: Chuyến thăm Italy của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng (1/2013); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Sinh Hùng (3/2014); Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
(11/2016); các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng 
Matteo Renzi (6/2014), Tổng thống Sergio Mattarella 
(11/2015), Thủ tướng Giuseppe Conte (6/2019). Trong 
các chuyến thăm, Lãnh đạo Italy đã khẳng định quyết 
tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, 
coi Việt Nam là nước ưu tiên phát triển quan hệ ở khu vực 
Đông Nam Á và điểm đến của các doanh nghiệp Italy. Đây 
là tiền đề quan trọng để hai nước tăng cường các hoạt 
động hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa 
giáo dục, giao lưu nhân dân…

Trong các lĩnh vực triển khai hợp tác, hợp tác về 
thương mại, đầu tư được coi là ưu tiên trong quan hệ 
hợp tác giữa hai bên. Kim ngạch thương mại hai chiều 
Việt Nam – Italy có những bước phát triển tích cực gấp 3 
lần trong vòng 10 năm qua (từ 1,5 tỷ USD năm 2009 lên 

hơn 4,6 tỷ USD năm 2018). Hai nước hy vọng kim ngạch 
thương mại hai chiều có thể đạt 6 tỷ vào năm 2020 và 
10 tỷ USD vào các năm sau đó. Hiện Italy đang là đối tác 
thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong khối EU và Việt 
Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong khối 
ASEAN.

Về đầu tư, tính đến hết năm 2017, Italy đứng thứ 
32/128 quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 86 
dự án đầu tư với tổng số vốn là 388 triệu USD chủ yếu 
trong các ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo, giày 
da, xây dựng, thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh, chế biến 
thép. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Italy quan tâm 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Italy 
Giuseppe Conte trong chuyến thăm Việt Nam 

tháng 6-2019

QUAN HỆ VIỆT NAM - ITALY 
trên đà phát triển tích cực

Trải qua hơn 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam - Italy đã 
và đang phát triển tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn 
hóa giáo dục và hợp tác địa phương. 
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và mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Chính phủ Italia đưa 
Việt Nam vào danh sách 10 thị trường mới nổi ưu tiên 
phát triển quan hệ thương mại và đầu tư. 

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác trên 
các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân cũng 
được hai nước quan tâm, chú trọng.

Từ năm 2003 đến 2013, Chính phủ Italy phối hợp với 
UNESCO giúp đỡ Việt Nam trùng tu khu di tích Mỹ Sơn 
với tổng kinh phí 1,5 triệu USD. Hai bên thường xuyên 
tổ chức các tuần lễ/tháng văn hoá tại Italy và Việt Nam. 
Hai nước đã tổ chức thành công sự kiện Năm Việt Nam tại 
Italy và Năm Italy tại Việt Nam 2013 nhân dịp kỷ niệm 40 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2013). Tháng 
10/2018, hai bên đã ký Chương trình hợp tác văn hóa 
2018 – 2021.

Trong lĩnh vực giáo dục, hai bên đã ký kết chương 
trình hành động về hợp tác giáo dục giai đoạn 2019-
2022. Theo nội dung chương trình hành động, Việt Nam 
và Italy sẽ hợp tác phát triển ngôn ngữ , hợp tác trong 
lĩnh vực giáo dục và cung cấp học bổng. Với những nỗ lực 
trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác giáo duc, ngày 
càng có nhiều sinh viên Việt Nam học tập tại Italy. Hiện 
nay khoảng 1.000 sinh viên và nghiên cứu sinh, tập trung 
chủ yếu tại khu vực miền Bắc.

Các chương trình hợp tác về khoa học – công nghệ 
cũng được triển khai tích cực theo giai đoạn.Các hoạt 
động giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, nhất là 
qua hợp tác giữa các địa phương. Ngày càng nhiều địa 
phương hai nước trao đổi, kết nối đối tác, hợp tác như 
Bình Dương với Vùng Emilia Romagna, Bà Rịa - Vũng Tàu 
với Vùng Veneto, Hà Nội với Lazio...

Mặc dù chưa chính thức thiết lập quan hệ hữu nghị 
với địa phương của Italy, song Vĩnh Phúc luôn coi trọng 
tăng cường hợp tác hữu nghị với các đối tác Italy thông 
qua các hoạt động kết nối với Đại sứ quán Italy tại Việt 
Nam và các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tỉnh đã vinh dự 
tiếp đón và làm việc với Thủ tướng Italy Matteo Renzi 
đến thăm Vĩnh Phúc (tháng 6/2014), đón tiếp bà Cecilia 
Piccioni – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italy tại 
Việt Nam thăm Vĩnh Phúc (tháng 2/2016), đón tiếp bà 

Cecilia Piccioni cùng các nữ đại sứ, nữ trưởng đại diện các 
tổ chức quốc tế và phu nhân Đại sứ các nước tại Việt Nam 
(tháng 4/2018). Đặc biệt, Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã có 
các chuyến thăm xúc tiến đầu tư tại Italy trong những 
năm gần đây. Tại các sự kiện này, Lãnh đạo tỉnh đã bày 
tỏ mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Italy đến 
đầu tư kinh doanh tại Vĩnh Phúc. Hiện nay trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc có công ty TNHH Piaggio Việt Nam đang 
đầu tư sản xuất kinh doanh. Piaggio Việt Nam là công ty 
sản xuất xe tay ga hàng đầu Châu Âu với 100% vốn đầu 
tư của Italy, đầu tư vào Việt Nam năm 2007 với nhà máy 
sản xuất tại Khu Công nghiệp Bình Xuyên của tỉnh. Với lợi 
nhuận hàng năm từ 400-500 tỷ đồng, Piaggio Việt Nam 
là một trong những doanh nghiệp FDI lớn tại tỉnh, hàng 
năm đóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh và tạo việc 
làm cho hơn 800 lao động của địa phương. Sự có mặt và 
đầu tư thành công của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam 
được coi là “huyền thoại Ý” trên đất Việt, là minh chứng rõ 
ràng nhất cho hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam 
và Italy nói chung và Vĩnh Phúc với các đối tác Italy nói 
riêng.

Với tiềm năng hợp tác phong phú và sự tích cực tăng 
cường hợp tác trên mọi mặt của hai nước, chắc chắn 
rằng, trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa Việt Nam 
và Italy sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đạt được 
những thành tựu rực rỡ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. 

Tổng hợp: Thanh Tú 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với 
Lãnh đạo Tập đoàn Piaggio & C. SpA trong 

chuyến công tác Italia năm 2018
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Malaysia: Nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa

Sự giao thoa của nền văn hóa đa tôn giáo

Malaysia là một xã hội đa sắc tộc với hơn 50% người 
Mã Lai, 22,6% người Hoa, 11,8% người bản địa, 6,7% 
người Ấn và hơn 8% thuộc về một số dân tộc di cư qua 
đây sinh sống như Campuchia, Việt Nam…

Đa dân tộc và văn hóa đồng nghĩa với việc có nhiều 
tín ngưỡng về tôn giáo khác nhau và Malaysia cũng 
không nằm ngoài quy luật đó. Trong tổng số hơn 30 
triệu dân số, có khoảng hơn 60% theo đạo hồi (chủ yếu 
là người Mã Lai bản địa), 19,8% theo Phật giáo (chủ yếu 
người Hoa), 9,2% theo Cơ Đốc giáo, 6,2% theo Ấn Độ 
giáo và 3,4% theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác. Trong 
các tôn giáo này thì Hồi giáo được quy định trong hiến 
pháp là quốc giáo của Malaysia. Tại Malaysia, Đạo hồi 
chiếm một vị trí rất quan trọng và có thể chi phối cũng 
như tham gia vào mọi mặt của đời sống từ kinh tế, chính 
trị, giáo dục và có riêng Bộ luật Hồi giáo, Tòa án Hồi giáo 

Được gọi bằng cái tên “châu Á thu nhỏ”, Malaysia là một quốc gia đa dân tộc, có dân số hơn 30 triệu người 
với 30 dân tộc khác nhau. Sự hòa quyện của ba nền văn minh cổ xưa nhất châu Á là Mã Lai, Trung Hoa và Ấn 
Độ cùng với văn minh bản địa và những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây sau chiến tranh thế giới thứ II đã 
mang lại cho đất nước hiền hòa này một nền văn hóa đa dạng, đặc sắc, xếp vào hàng độc đáo nhất thế giới.

Nhà thờ Sultan Salahuddin Abdul Aziz - nhà thờ Hồi giáo 
lớn nhất Đông Nam Á
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và một số cơ quan quan trọng khác. 

Sự xuất hiện của nhiều tôn giáo của các cộng đồng 
người khác nhau đã tạo ra sự giao thoa giữa các nền văn 
hóa ở Malaysia. Sự giao thoa đó được cảm nhận đầu tiên 
từ các công trình kiến trúc tôn giáo ở nơi đây. Trên cùng 
một khu phố ở Malaysia, chúng ta có thể bắt gặp một 
nhà thờ thiên chúa giáo nhưng lại mang màu đỏ ưa thích 
của người Hoa, một ngôi chùa đậm chất Phật giáo đại 
thừa Trung Hoa, một ngôi đền mang nét kiến trúc độc 
đáo của đạo Hindu hoặc một ngôi đền đạo Hồi tráng lệ, 
uy nghi. Tất cả tạo nên sự đa dạng nhưng lại rất hài hòa. 

Bên cạnh các công trình tôn giáo, ẩm thực cũng 
phản ánh tính đa dạng, giao thoa của văn hóa Malaysia. 
Phong cách ẩm thực của Malaysia chủ yếu là sự trộn lẫn 
của ẩm thực truyền thống từ người Mã Lai, Trung Hoa, 
Ấn Độ Indonesia và dân tộc Borneo, chịu ảnh hưởng với 
mức độ ít nhiều khác nhau của các nền ẩm thực Thái Lan, 
Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh. Chính vì vậy, đến Malaysia, ta 
có thể dễ dàng bắt gặp những món ăn tưởng chừng rất 
quen thuộc tại Trung Quốc, Ấn Độ hay rất nhiều quốc gia 

khác nhưng khi nếm thử lại mang hương vị khác lạ và 
độc đáo.  

Các lễ hội hấp dẫn, nhiều màu sắc ngập tràn 
trong năm

Những lễ hội đặc sắc cũng là một nét văn hóa độc đáo 
của Malaysia. Chính vì tính chất đa sắc tộc nên những lễ 
hội lớn của Malaysia cũng dựa trên những nét văn hóa 
của cộng đồng này. Chúng ta có thể kể đến trước tiên là 
Lễ hội Sắc màu Malaysia (Colours of Malaysia) diễn ra vào 
tháng 5 hàng năm nhằm tôn vinh nét văn hóa đa sắc tộc 
của đất nước. Bên cạnh đó còn có Hari Raya Aidilfitri, lễ 
hội kết thúc tháng ăn chay Ramadan, thường diễn ra vào 
khoảng tháng 8-9 hàng năm. Tiếp đến là Hari Merdeka 
- Quốc khánh Malaysia (31/8) và Ngày Malaysia (16/9), 
những ngày lễ để người dân bày tỏ lòng yêu nước. Ngoài 
ra, cộng đồng người Hoa ở Malaysia còn mừng Trung 
thu bằng Lễ hội Du lịch Đèn lồng đầy màu sắc (Malaysia 
Lantern Tourism Festival), đường phố sẽ được trang 
hoàng những chiếc đèn lồng lung linh; hay Lễ hội Ánh 
sáng Deepavali của cộng đồng Ấn Độ, diễn ra vào khoảng 
tháng 11, với những nghi lễ thắp đèn, cầu nguyện và 
hoạt động lễ hội khác…

Tổng hợp: Thanh Tú 

Món mỳ Assam Lang - Một trong những món ăn 
truyền thống của Malaysia

Lễ hội Deepavali, Malaysia
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Quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án 
đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh 

(Tiếp theo kỳ trước)

Mục 4

THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 13. Hướng dẫn chung thực hiện các thủ 
tục về đất đai

1. Trường hợp dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất: 
Thông báo thu hồi đất; lập, lấy ý kiến, trình thẩm định 
phương án bồi thường, ban hành quyết định thu hồi đất 
và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư theo Điều 14 Quy định này. Sau khi chi trả kinh 
phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Nhà đầu tư thực 
hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất theo Điều 15 và Điều 16 Quy định này.

2. Trường hợp thực hiện chuyển nhượng theo Điều 
73 Luật Đất đai và Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 
Khoản 15 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Nhà đầu tư 
tự thỏa thuận chuyển nhượng với người sử dụng đất. Sau 
khi thoả thuận xong thì nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử 
dụng đất (nếu có) theo Điều 16 Quy định này. Nếu trong 
phạm vi thực hiện dự án có phần diện tích người sử dụng 
đất không có quyền chuyển nhượng thì thực hiện theo 
quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 14. Thông báo thu hồi đất; lập, lấy ý kiến, trình 
thẩm định phương án bồi thường, ban hành quyết định 
thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Thông báo thu hồi đất: Thực hiện theo Quyết định 
số 1329/QĐ-CT ngày 22/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về Công bố thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ và thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực 
đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên 
và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều 
tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 

Sau khi có Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân 
dân cấp có thẩm quyền, tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân 
dân cấp xã có trách nhiệm gửi thông báo đến từng người 
có đất thu hồi, tổ chức họp phổ biến đến từng người dân 
trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương 
tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy 
ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của dân 
cư nơi có đất thu hồi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu 
hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

3. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư:

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng có trách nhiệm kê khai, kiểm đếm đất đai, tài 
sản trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng thời gian thực hiện là 50 
(năm mươi) ngày làm việc, trong đó thời gian niêm yết 
công khai và lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư ít nhất là 20 (hai mươi) ngày làm việc;

b) Cơ quan Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm 
định trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái 
định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết 
định thu hồi đất:Thời gian thẩm định không quá 20 (hai 
mươi) ngày làm việc.

4. Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực 
hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
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Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết 
định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ tái định cư trong cùng một ngày trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ 
quan Tài nguyên và Môi trường.

5. Công khai Quyết định thu hồi đất, quyết định phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 
bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi có đất thu hồi công bố công khai quyết định thu 
hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ tái định cư; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 
tái định cư theo quy định trong thời hạn 30 (ba mươi) 
ngày làm việc.

6. Đối với dự án thuộc diện Nhà đầu tư tự thoả thuận 
với người sử dụng đất, Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục 
về đất đai theo các Điều 15, 16, và 17 Quy định này.

Điều 15. Giao đất, cho thuê đất 

1. Sau khi thực hiện xong việc bồi thường hoặc thoả 
thuận xong với người sử dụng đất, Nhà đầu tư nộp hồ sơ 
đề nghị giao đất, cho thuê đất tại Bộ phận một cửa của 
Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất

a) Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm 
việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Tài nguyên 
và Môi trường thẩm định hồ sơ, xác minh thực địa nếu 
cần, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất;

b) Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định giao 
đất, cho thuê đất.

Điều 16. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Trong thời hạn 09 (chín) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi 
trường xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 17. Ký hợp đồng thuê đất, giao đất tại 
thực địa, thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi 
trường ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê 
đất) với Nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện không bao gồm thời gian Nhà 
đầu tư thực hiện các công việc sau: Nộp tiền bảo vệ và 
phát triển đất trồng lúa (nếu phạm vi thực hiện dự án 
có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa nước) hoặc lập 
phương án trồng rừng thay thế trình cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt (nếu phạm vị thực hiện dự án có nguồn 
gốc là đất trồng rừng) và thời gian xác định giá đất, đơn 
giá thuê đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày 
Nhà đầu tư thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy 
định, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất tại thực địa 
cho Nhà đầu tư.

3. Việc thực hiện xác định giá đất, đơn giá thuê đất để 
tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi 
nhà nước thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 44/2014/NĐ-CP, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Việc nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa; lập 
phương án trồng rừng thay thế, thực hiện theo Quyết 
định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức nộp tiền 
bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước khi chuyển đất lúa 
nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

(Còn tiếp)
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Regulations on investment project implementation 
process according to the Investment Law 

in the province
Section 4

IMPLEMENTATION OF LAND PROCEDURES
Article 13. General guidance on implementing 

land procedures
1. In case of the project subject to the State’s land re-

covery: Notice of land recovery; make, consult and submit 
compensation evaluation plans, promulgate decisions on 
land recovery and decisions on approval of compensation, 
support and resettlement plans according to Article 14 of 
this Regulation. After paying expenses for compensation, 
support and resettlement, the investor shall carry out pro-
cedures for land allocation, land lease and permission for 
changing land use purpose according to Articles 15 and 16 
of this Regulation.

2. In case of transferring under Article 73 of the Land 
Law and Article 16 of Decree 43/2014/NĐ-CP and Clause 
15 Article 2 of Decree 01/2017/NĐ-CP: Investors negotiate 
the transfer with land users. After reaching an agreement, 
the dossier for application of land use purpose (if any) 
shall be submitted according to Article 16 of this Regu-
lation. If within the scope of project execution, there is an 
area that user has no right to transfer, the provisions of 
Clause 1 of this Article shall apply.

Article 14. Notice of land recovery; making, col-
lecting ideas, submitting compensation plan, issu-
ing land recovery decision and approving decision 
on compensation, support and resettlement plan

1. Notice of land recovery: Complying with Decision 
No. 1329/QĐ-CT dated on May 22, 2015 of the Chairman of 
Vinh Phuc People's Committee, announcing the abolished 
administrative procedures and administrative procedures 
recently issued on the field of land under the jurisdiction 
of the Department of Natural Resources and Environment 
of Vinh Phuc province.

2. Formulating and implementing land recovery 
plans, investigating, surveying, measuring and counting.

After receiving the land recovery notice from the 
competent People's Committee, the organization being 
responsible for compensation and site clearance in coor-
dination with the commune-level People's Committee 
shall send a notice to each landowner, revoke and orga-
nize meetings to popularize each citizen in the area where 
the land is recovered and notify on the mass media, pub-
licly post it at the headquarters of the People's Committee 
of the commune and the common place of population 
where the land is recovered; the commune-level People's 
Committees shall coordinate with organizations in charge 
of compensation and ground clearance in implementing 
land acquisition plans, investigating, surveying, measur-
ing and counting.

3. Making and appraising plans for compensation, 
support and resettlement:

a) Organizations performing the tasks of compensa-
tion and site clearance shall declare, count land, proper-
ties on land, prepare compensation, support and resettle-
ment plans and submit them to competent authorities for 
the approval of compensation, support and resettlement 
options. The total implementation time is 50 (fifty) work-
ing days, of which the time for posting and commenting 
on the plan of compensation, support and resettlement is 
at least 20 (twenty) working days;

b) The Natural Resources and Environment Agency 
shall organize the appraisal and submit for approving 
the plan of compensation and support for resettlement 
before submitting to the People's Committee of the same 
level for decision on land recovery: The appraisal time 
shall not exceed 20 (twenty) working days.

4. Decision on land recovery, approval and organiza-
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tion of the implementation of compensation, support and 
resettlement plans

The competent People's Committee shall issue a deci-
sion on land recovery and approve the plan for compensa-
tion and support for resettlement on the same day within 
03 (three) working days from the date of receiving the 
report of the Natural Resources and Environment Agency.

5. Publicizing decision on land recovery, decision on 
approving plans on compensation and support for reset-
tlement.

Organizations being responsible for compensa-
tion and site clearance shall coordinate with the com-
mune-level People's Committees of the locality where 
land is recovered and publicly announce decisions on land 
recovery, decisions on approval of compensation, reset-
tlement support plans; pay compensation, support and 
resettlement according to regulations within 30 (thirty) 
working days.

6. For projects subject to the investor's agreement 
with land users, the investor shall carry out land proce-
dures according to Articles 15, 16, and 17 of this Regu-
lation.

Article 15. Land allocation and lease
1. After completing compensation or reaching agree-

ment with land users, the investor shall submit a dossier 
of application for land allocation or land lease at the one-
stop section of the Department of Natural Resources and 
Environment.

2. The order of land assignment and land lease
a) Within 10 (ten) working days from the day receiv-

ing the full dossier as regulated, the Department of Natu-
ral Resources and Environment shall appraise the file and 
conduct field verification if necessary and submit it to the 
provincial People's Committee for deciding the land allo-
cation and lease;

b) Within 03 (three) working days, the People's Com-
mittee of the province shall consider, issue the decision on 
land allocation or land lease.

Article 16. Permission on changing land use purpose
1. The investor submits dossier at PAA.
2. Within 09 (nine) working days from the date of 

receiving complete application as prescribed, the Depart-
ment of Natural Resources and Environment shall consid-

er and submit to the provincial People's Committee for the 
permission on changing land use purpose.

3. Within 03 (three) working days from receiving the 
request of the Department of Natural Resources and En-
vironment, the provincial People's Committee shall con-
sider and issue a decision permitting the change of land 
use purpose.

Article 17. Signing land lease contract, on-site 
land assignment, fulfillment of financial obliga-
tions and grant of land use right certificates

1. Within 10 (ten) working days from receiving the 
decision on land allocation, land lease, permission on 
changing land use purpose, the Natural resources and En-
vironment Agency shall sign a land lease contract (for in 
case of land lease) with the investors.

The duration of implementation does not include 
the time that the investor performs the following tasks: 
Paying for the protection and development of rice land 
(if the scope of project implementation originates from 
specialized land for wet rice cultivation) or replacement 
afforestation project to be submitted to competent agen-
cies for the approval (if the scope of project implementa-
tion originates from afforestation land) and the time for 
determining land prices, land rent units for the collection 
of land use levies, land rent fee.

2. Within 05 (five) working days from the date the 
investor fulfills its financial obligations as prescribed, the 
Department of Natural Resources and Environment shall 
grant the land use right certificate and assign on-site land 
to the investor.

3. The determination of land prices, land rent rates for 
calculating land use levies, land rents and compensation 
amounts when the State recovers land complies with De-
cree No. 44/201/NĐ-CP, Decree No. 45/2014/NĐ-CP and 
Decree No. 46/2014/NĐ-CP of the Government.

4. The payment for rice land protection and develop-
ment; making alternative afforestation plan, comply with 
the Decision No. 28/2015/QĐ-UBND on September 30, 
2015 of the provincial People's Committee on promulgat-
ing the regulations on payment for protection and devel-
opment of rice planting land when converting rice land 
into non-agricultural land in Vinh Phuc province and the 
current provisions of law.

(To be continued)
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