
Vào năm 1987, khi Đại hội đồng của Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên hợp quốc 
(UNESCO) có Nghị quyết kỷ niệm 100 năm 

Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách “Anh 
hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”, Tổng 
Giám đốc UNESCO Amadou Mahtar M’bơ đã nhấn mạnh: 
“Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận 
của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí 
Minh là một trong số đó”. Điều này góp phần lý giải tại 
sao hơn nửa thế kỷ đã trôi qua từ khi Bác Hồ đã đi xa, 
nhưng hình ảnh và tư tưởng của Người vẫn là tấm gương 
cao đẹp tỏa sáng chủ nghĩa nhân văn, kết tinh tình cảm 
những ước mơ lớn của cả nhân loại.

Cũng như khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị tổng kết 10 
năm thực hiện các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn 
hóa kiệt xuất, ở nước ngoài (2010-2020) ngày 25/2 vừa 
qua: “Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể 
hiện sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối 
với những đóng góp to lớn của Người vào sự nghiệp đấu 
tranh chung trên thế giới trước áp bức, bất công, vì độc 
lập dân tộc và tiến bộ xã hội, đặc biệt ở các dân tộc thuộc 
địa; đồng thời tôn vinh, đề cao lý tưởng cao đẹp, giá trị 

nhân văn sâu sắc và khát vọng của Người về việc thế giới 
hòa bình, bình đẳng và hạnh phúc”.

Dấu ấn Người trong lòng quốc tế
Cách đây 10 năm, Ban Bí thư đã thông qua các hoạt 

động “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải 
phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước 
ngoài” do Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương xây dựng với sự đóng góp ý kiến tâm huyết, quý 

DI SẢN HỒ CHÍ MINH
CÒN MÃI TRONG TRÁI TIM 

NHÂN LOẠI

Hình ảnh và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
là tấm gương cao đẹp tỏa sáng chủ nghĩa nhân văn,
kết tinh tình cảm những ước mơ lớn của cả nhân loại

Những con số như 35 tượng đài, 11 khu tưởng 
niệm, 20 con đường, đại lộ mang tên Bác, 40 cuốn 
sách được tác giả nước ngoài xuất bản... là những 
hình ảnh sinh động nhất nói lên sự hiện diện của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên khắp thế giới. Tuy nhiên, 
có một sự lan tỏa còn mạnh mẽ hơn nữa chính là tư 
tưởng của Người trong trái tim của nhân loại...
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báu của nhiều chuyên gia, cán bộ lão thành nhằm phát 
huy ý nghĩa của Nghị quyết UNESCO.

Kể từ năm 2009, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước đã được cụ thể hóa thành các nội dung, kế hoạch, 
hoạt động của các bộ, ngành, địa phương liên quan và 
các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong ngành 
Ngoại giao, việc triển khai thực hiện các hoạt động tôn 
vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung rất quan trọng của 
công tác Ngoại giao văn hóa, một trong các trụ cột của 
công tác đối ngoại, bên cạnh ngoại giao chính trị, ngoại 
giao kinh tế và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. 
Việc triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ở nước ngoài đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo 
ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các 
bộ, ngành, địa phương, người dân trong nước và đặc biệt 
là bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá 
hình ảnh đất nước Việt Nam trên thế giới.

Nhìn lại hành trình 10 năm, Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao Lê Hoài Trung cho biết, việc tôn vinh Bác Hồ đã đạt 
nhiều kết quả tích cực và được triển khai ở khắp các châu 
lục thông qua mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài với các hình thức tôn vinh đa dạng phong phú 
ở cả góc độ vật thể và phi vật thể.

Đặc biệt, 94/94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài đều có các hoạt động, sự kiện có liên quan tới việc 
tôn vinh Bác với quy mô, phạm vi phù hợp với điều kiện 
cụ thể của từng nước sở tại. Tại nhiều địa bàn, các hoạt 
động trên đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực 
của các chính đảng, giới học giả, truyền thông, phát huy 

hiệu quả giá trị lan tỏa của tư tưởng, đạo đức, nhân cách 
và thiên tài của Hồ Chí Minh dưới cả hai góc độ “Anh hùng 
giải phóng dân tộc” và “Nhà văn hóa kiệt xuất”. Không 
chỉ vậy, các hình thức mang tính nghệ thuật, sáng tạo về 
Bác cũng được triển khai tại nhiều nước với nhiều sự đổi 
mới như xây dựng các Góc, Không gian Hồ Chí Minh tại 
các thư viện, trường học, tổ chức các đêm thơ, đêm nhạc, 
chiếu phim, phát hành tem...

Hình của Bác cũng là hình đất nước
Có thể nói, ở thời điểm một năm ý nghĩa như 2020 

(kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 
năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách 
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020), 45 
năm ngày Giải phóng Miền Nam...), việc rút ra bài học 
kinh nghiệm và đề ra phương hướng trong quá trình 
triển khai các hoạt động về tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ở nước ngoài sẽ góp phần thiết thực để thực hiện 
tốt hơn các chủ trương của Đảng, các chỉ thị của Bộ 
Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh...

Khi nói về ý nghĩa của hoạt động này, Phó Trưởng Ban 
Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, 
hình ảnh của Bác đã góp phần quảng bá đến bạn bè quốc 
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Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì Hội nghị. 

(Ảnh Tuấn Anh)

Ông Nguyễn Dy Niên - nguyên 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Nói 
đến Bác, là nói đến “nhân” (nhân 
cách), “trí” (tư tưởng của Bác tập 
hợp tinh hoa nhất của trí tuệ 
nhân loại) và “dũng” (sự dũng 
cảm, hy sinh hết cuộc đời mình 
để cống hiến cho dân tộc). Vì vậy 
một nhà văn hóa lớn của Trung 
Quốc đã nói: Hồ Chí Minh là một 
người đại trí, đại nhân, đại dũng. 
Cho nên chúng ta cần nghiên cứu, 
tìm những giá trị phổ biến trong 
tư tưởng của Người để phổ biến 
đến toàn cầu”.



tế một cách chân thực, sống động và thuyết phục về lịch 
sử hào hùng, văn hóa độc đáo, đất nước tươi đẹp hội 
nhập phát triển và con người Việt Nam thân thiện yêu 
chuộng hòa bình.

Theo ông Cường, việc chính quyền sở tại các nước 
ủng hộ, hưởng ứng các hình thức tôn vinh Bác sẽ càng 
góp phần làm cho các nước và nhân dân sở tại hiểu rõ 
hơn về tư tưởng, đạo đức và nhân cách của Người, cũng 
như hiểu được con đường chính nghĩa mà Bác đã xây 
dựng cho cách mạng Việt Nam.

Với PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng 
Viện Lịch sử Đảng: “Bản thân sự nghiệp giải phóng dân 
tộc của Bác Hồ thường chứa đựng những giá trị văn hóa, 
nhân văn đạo đức rất cao. Ngược lại, chính giá trị văn hóa 
ấy lại có tác động trở lại trong sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và khẳng định vị trí của dân tộc Việt Nam”.

“Khó báu cần gìn giữ cho tương lai”
Đó là lời khẳng định của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao Nguyên Dy Niên khi chia sẻ bên lề Hội nghị tổng 
kết 10 năm thực hiện các hoạt động tôn vinh Bác. Ông 
chính là người đầu tiên của ngành Ngoại giao đã tổng 
kết những tư tưởng của Hồ Chí Minh và xây dựng khá đầy 
đủ những tư tưởng này thành cuốn sách “Tư tưởng ngoại 
giao Hồ Chí Minh” phục vụ công tác giảng dạy và nghiên 
cứu nghệ thuật ngoại giao Việt Nam. 

Nhận thức sâu sắc về việc giữ gìn kho báu này của 
dân tộc, khi đưa ra những phương hướng chỉ đạo trong 
thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, 

những giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh cần được 
tiếp tục tôn vinh, truyền tải, lan tỏa rộng rãi, đặc biệt 
trong cộng đồng quốc tế và các thế hệ người Việt Nam ở 
nước ngoài. Phó Thủ tướng yêu cầu phân vai rõ ràng, xác 
định nhiệm vụ cụ thể giữa các cơ quan, ban ngành địa 
phương; lợi thế, thế mạnh của các kênh như đối ngoại 
Đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân, ngoại 
giao nghị viện, đối ngoại quốc phòng, an ninh, kênh 
chuyên gia, học giả, để xác định nhiệm vụ và nguồn lực, 
thực hiện các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
một cách có hiệu quả cao nhất.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cũng nhắn 
nhủ lại lời nhà báo trẻ người Liên Xô Ôxip Manđenxtam 
trong cuộc trò chuyện với Nguyễn Ái Quốc vào năm 1923: 
“Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không 
phải văn hóa Âu châu, mà có lẽ là một nền văn hóa của 
tương lai… Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng 
của Nguyễn Ái Quốc, tôi như thấy được ngày mai, như 
thấy được viễn cảnh trời yên bể lặng của tình hữu ái toàn 
thế giới bao la như đại dương”.

Theo Trọng Vũ – Baoquocte.vn
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Các tuyển tập sách viết Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày 
tại Hội thảo Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm thành tựu 

và đoàn kết quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thuật 
- Giám đốc Trung tâm Báo 
chí và Hợp tác truyền thông 
quốc tế, Cục Thông tin đối 
ngoại (Bộ Thông tin và Truyền 
thông): Hồ Chí Minh đã vĩnh 
viễn ra đi, nhưng tư tưởng 
đạo đức và phong cách của 
Người sẽ là đề tài vô tận và 
hấp dẫn đối với những người 
làm công tác thông tin, tuyên 
truyền, trong đó có các nhà 
làm phim như ông để khai 
thái và lưu truyền cho các thế 
hệ con cháu mai sau.
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Tính chung quý I, kinh tế Vĩnh Phúc đạt mức tăng 
trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp ổn định, sản 
xuất công nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng 

khá, Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa 
bàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (Covid-19), 
tuy nhiên lượng vật tư, hàng hóa trên địa bàn vẫn đáp 
ứng đủ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. 

Trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên 
địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 18.696 tỷ đồng, tăng 6,38% so 
cùng kỳ, thấp hơn mức tăng của Quý I năm 2019 (tăng 
8,75%). Trong đó ngành công nghiệp tiếp tục đóng vai 
trò chủ lực, đạt mức tăng trưởng cao nhất (10,49%) và 
tính chung ngành công nghiệp-xây dựng tăng 10,77; 
ngành nông, lâm, thủy sản tăng 1,4%; các ngành dịch vụ 
tăng 4% và thuế sản phẩm tăng 1,98%. 

Sản xuất công nghiệp của Tỉnh chịu ảnh hưởng do 
dịch bệnh Covid-19 nhưng mức độ ảnh hưởng không 
nhiều do các doanh nghiệp đã chủ động ứng phó và có 
kế hoạch sản xuất ổn định, khắc phục khó khăn trong 
trường hợp thiếu lao động, nguồn nguyên liệu. Cùng 
với đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng hành giúp các 
doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong mùa dịch bệnh 
bên cạnh việc quán triệt các doanh nghiệp thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong khu 

công nghiệp. Trong quý I, sản lượng sản xuất của một 
số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ như: máy 
điều hòa không khí giảm 29,24%; gạch dùng để ốp lát 
giảm 12,26%; quần áo các loại giảm 5,36%; xe máy các 
loại giảm 4,87%; các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ 
yếu còn lại của tỉnh đều có mức tăng trưởng khá so với 
cùng kỳ năm 2019 như: doanh thu linh kiện điện tử tăng 
22,47%; nước máy thương phẩm tăng 22,06%; thức ăn 
cho gia súc tăng 17,68%; điện thương phẩm tăng 5,78%; 
giày, dép thể thao tăng 4,50%; ô tô tăng 0,27%. 

Lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn 
tỉnh chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt 
là các ngành dịch vụ vận tải và lưu trú, ăn uống. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Quý 
I/2020 ước đạt 12.786,4 tỷ đồng tăng 6,16% so với cùng 
kỳ (chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng lớn dịp Tết Nguyên 
Đán). Chỉ số giá tiêu dùng tính chung quý I tăng 6,44% 
so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh vận tải gặp nhiều 
khó khăn do người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông 
người; các hoạt động lễ hội đầu xuân bị hoãn hủy. Tổng 
doanh thu vận tải quý I ước đạt 1.011,6 tỷ đồng, giảm 
5,3% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ du lịch chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19. Một số doanh 
nghiệp hoạt động cầm chừng, cắt giảm nhân viên, cho 
nhân viên nghỉ luân phiên để giảm thiểu tối đa chi phí, 

KINH TẾ VĨNH PHÚC TĂNG TRƯỞNG 
6,38% TRONG QUÝ I/2020

Năm 2020 là năm cuối trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Ngay từ 
đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai mạnh mẽ các 
nhiệm vụ, giải pháp, tập trung các nguồn lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
Tuy nhiên dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid -19) đã bùng phát lan 
rộng ra nhiều nước trên thế giới, trong đó Vĩnh Phúc giai đoạn đầu đã là tâm điểm của cả nước với 11 
ca nhiễm, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh, Tỉnh ủy, UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết liệt, chủ 
động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; ban hành nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp 
đồng bộ, kịp thời, mạnh mẽ nhằm ứng phó và ngăn chặn dịch. Do vậy, dịch bệnh bước đầu được kiểm 
soát; tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trên địa bàn có những khó khăn do dịch bệnh 
nhưng nhìn chung vẫn cơ bản ổn định.
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đặc biệt là khối khách sạn, nhà hàng. Một số đơn vị phải 
đóng cửa tạm ngừng hoạt động. Doanh thu dịch vụ lưu 
trú, ăn uống và du lịch lữ hành quý I ước đạt 796,0 tỷ 
đồng, giảm 13,76% so với cùng kỳ năm trước. 

Lĩnh vực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 
cũng chịu tác động từ những diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh Covid-19. Kết quả thu hút đầu tư trong Quý 
I/2020 đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, trong đó 
vốn FDI đạt 48,4 triệu USD, bằng 18,66% so với cùng kỳ 
năm 2019 với 5 dự án cấp mới và 8 dự án tăng vốn; vốn 
DDI đạt 2,29 nghìn tỷ đồng, bằng 48,89% so với cùng 
kỳ năm 2019 với 16 dự án mới và 2 dự án tăng vốn. Số 
doanh nghiệp thành lập mới ước đạt 260 doanh nghiệp 
với số vốn đăng ký trên 1.880 tỷ đồng, tăng 2,4% về số 
doanh nghiệp và tăng 4,03% về số vốn đăng ký so với 
cùng kỳ năm 2019. Đồng thời trong 3 tháng đầu năm có 
186 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 4,1 lần 
so với cùng kỳ năm 2019 và có 16 doanh nghiệp đăng ký 
giải thể, giảm 40,7% so với cùng kỳ năm 2019.  

Về thu-chi ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao dự toán thu-chi cho các đơn 
vị, chỉ đạo ngành thuế tổ chức đôn đốc quyết toán các 
khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng 
thời, trước diễn biến của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo ngành thuế nghiên cứu gia hạn tiền nộp thuế, 

miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhằm 
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời chỉ 
đạo ngành tài chính có giải pháp cụ thể để đảm bảo cân 
đối thu chi ngân sách. Kết quả thu ngân sách trên địa 
bàn quý I/2020 ước đạt 8.926 tỷ đồng, đạt 26,1% dự 
toán, tăng 4% so với cùng kỳ. Về chi ngân sách nhà nước, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp thực hiện 
cân đối ngân sách nhà nước theo mục tiêu HĐND tỉnh đề 
ra, tăng cường kiểm soát chi chặt chẽ theo dự toán, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí…Kết quả tổng chi ngân 
sách quý I/2020 ước đạt 3.399,88 tỷ đồng, đạt 18% dự 
toán, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung có tiếp tục 
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, các 
cấp triển khai quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa các 
biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 
doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn 
thành các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2020 đã đề ra. 

Tổng hợp: Thanh Tú 

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại
tại KCN Khai Quang (Vĩnh Yên). Ảnh Khánh Linh
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Generally in the first quarter, Vinh Phuc’s 
economy has achieved a good growth. 
Agricultural production is stable, industrial 

production maintains a fairly high growth rate. Although 
commercial and service activities in the province have 
been directly affected Covid-19, the amount of supplies 
and goods in the area still meet the people's production 
and consumption needs.

In the first 3 months of 2020, the Gross Regional 
Domestic Product (GRDP) increased 6.38% over the same 
period, lower than the increase of the first quarter of 2019 
(up 8.75%). In which, the industry continued playing 
the key role, achieving the highest growth rate (10.49%) 
and the overall industry-construction increased 10.77; 
agriculture, forestry and fishery increased 1.4%; services 
up 4% and product tax up 1.98%.

VINH PHUC ECONOMY:
GROW 6.38% IN THE FIRST QUARTER OF 2020

2020 is the last year in the socio-economic development plan for the period of 2016-2020. Right from the 
beginning of the year, the provincial Party Committee, People's Council and People's Committee have directed 
branches and levels to strongly deploy tasks and solutions, focusing resources to strive to complete and exceed 
the planned targets. However, the spread of Covid -19 has affected the socio-economic development of the 
province. Dealing with the complicated situation, Vinh Phuc has drastically and actively taken measures to 
prevent and control the epidemics; issued many synchronous guidelines, policies and measures, timely and 
strongly to cope with and prevent epidemics. Therefore, the disease has been initially controlled; the production 
- business situation and life of people in the area have been basically stable.

Photo by Khanh Linh
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Although the province's industrial production has 
been affected by Covid-19, the impact is not much 
because businesses have proactively responded to and 
had stable production plans overcoming difficulties 
in case of labor and raw materials shortage. Along 
with that, the People's Committee of Vinh Phuc has 
accompanied with businesses to solve difficulties 
and grasp thoroughly them to implement prevention 
measures in industrial parks. 

In the first quarter, production output of some 
industrial products decreased compared to the same 
period last year, such as: air conditioners, down 29.24%; 
tiles used for tiling reduced by 12.26%; clothes of all kinds 
decreased by 5.36%; motorbikes of all kinds decreased 
4.87%; the remaining major industrial product groups 
of the province have a good growth compared to the 
same period in 2019 such as: electronic component sales 
increased by 22.47%; commercial tap water increased by 
22.06%; feed for cattle increased by 17.68%; commercial 
electricity increased by 5.78%; sports shoes and sandals 
up 4.50%; car up 0.27%.

Commercial and service business in the province 
have been strongly affected by the epidemic, especially 
transportation, accommodation and catering services.

The total retail sales of consumer goods and services 
in the first quarter of 2020 was estimated at 12,786.4 
billion dong, up 6.16% over the same period (mainly due 
to large consumer demand on the occasion of the Lunar 
New Year). Consumer price index in the first quarter 
increased by 6.44% over the last same period. Transport 
business activities face many difficulties because people 
restrain travels. The total transport revenue in the first 
quarter was estimated at VND 1,011.6 billion, down 5.3% 
compared to the same period of the last year. Tourism 
has been hardest hit by Covid-19. Some businesses 
now operate moderately, reduce staff. Some must be 
temporarily closed. The turnover of accommodation, 
catering services and tourism in the first quarter was 
estimated at VND 796.0 billion, down 13.76% compared 
to the same period of the last year.

The field of investment attraction and business 
development is also affected by the complicated 
movements of the Covid-19 epidemic. Investment 

attraction results in the first quarter of 2020 were lower 
than the same period in 2019, of which FDI capital 
reached 48.4 million USD, equaling 18.66% compared 
to the same period in 2019 with 5 new projects and 8 
projects to increase capital; DDI capital reached VND 
2.29 trillion, equal to 48.89% over the same period 
in 2019 with 16 new projects and 2 capital increasing 
projects. The number of newly established enterprises 
was estimated at 260 enterprises with a registered 
capital of over VND 1,880 billion, making an increase 
of 2.4% in the number of enterprises and up 4.03% in 
the registered capital over the same period in 2019. At 
the same time in the first three months of the year, 186 
enterprises suspended operation, up 4.1 times compared 
to the same period in 2019 and 16 enterprises registered 
to dissolve, down 40.7% compared to the same period 
in 2019.

About the State budget revenue and expenditure, the 
provincial People's Committee directed the tax industry 
to study the extension of tax payment, exemption of late 
payment due to the impact of the disease, in order to 
solve difficulties for businesses, and direct the financial 
industry to have specific solutions to ensure budget 
revenue and expenditure balance. The result of budget 
revenue in the first quarter of 2020 is estimated at VND 
8,926 billion, reaching 26.1% of the estimate, up 4% 
over the same period. The result of the total budget 
expenditure in the first quarter of 2020 is estimated at 
VND 3,399.88 billion, reaching 18% of the estimate, up 
26% over the same period in 2019.

In the coming time, the situation of Covid-19 in 
the province in particular and the country in general 
will continue to affect business and production 
activities of businesses and people. In addition, the 
provincial People's Committee will continue to focus 
on directing industries and levels to implement more 
drastical and stronger measures to remove difficulties 
for manufacturing and trading, promoting economic 
growth, striving to complete the economic development 
targets set by 2020.

By Thanh Tu 



Thời điểm này, các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh nói chung, các doanh nghiệp 
đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản nói riêng đang 
tập trung cao độ để hoàn thành “nhiệm vụ 
kép” là phòng chống dịch Covid-19 và đẩy 
mạnh sản xuất kinh doanh.

Với hơn 10.000 lao động và có hàng trăm cửa 
hàng, hệ thống showroom trải rộng khắp 
63 tỉnh, thành trong cả nước nên một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Công ty Honda 
Việt Nam đang tập trung triển khai thực hiện là phòng 
chống dịch và kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản kinh 
doanh, ứng phó với những rủi ro do dịch Covid-19 gây ra.

Ông Lê Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công 
ty Honda Việt Nam cho biết: Mục tiêu năm 2020 của 
Công ty là sản xuất khoảng 2,5 triệu xe máy và gần 
18.000 xe ô tô. Với việc cung ứng kịp thời nguồn linh 
kiện từ các doanh nghiệp phụ trợ và trong điều kiện 
dịch bệnh Covid-19 chưa tác động nhiều đến hoạt động 
sản xuất nên quý I, Công ty vẫn sản xuất được 5.300 
xe máy và 2.300 xe ô tô, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tuy 
nhiên, dự  kiến  quý II/2020, hoạt động sản xuất của 
Công ty sẽ bị ảnh hưởng. Số lượng xe máy sản xuất ra 
sẽ giảm khoảng 8-9% so với kế hoạch. Đặc biệt, từ cuối 
tháng 3, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều 
doanh nghiệp phụ trợ đã xin gia hạn, thay đổi lịch giao 
hàng phụ tùng nên Công ty phải điều chỉnh tuần tự sản 
xuất các loại xe ô tô. Đồng thời, phải bỏ thêm chi phí để 
chuyển đổi hình thức vận chuyển phụ tùng từ đường 
biển sang đường hàng không.

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông 
Lê Hữu Phúc cho biết, ngay từ khi Việt Nam xuất hiện ca 
bệnh đầu tiên, Công ty đã xây dựng kịch bản ứng phó 
theo 4 cấp độ dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế và các 
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. Tập trung đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin hằng 
ngày về tình hình sức khỏe của từng lao động; thiết lập 
phòng cách ly, thay đổi việc chấm công từ vân tay sang 
thẻ từ, điều chỉnh giờ ăn ca, giữ khoảng cách an toàn 2m 
cho người lao động. Đối với 109 trường hợp là lao động 
công ty thuộc diện cách ly, Công ty đã chủ động phối hợp 
với chính quyền địa phương đưa 1 trường hợp đi cách ly 
tập trung, 79 trường hợp cách ly tại nhà và 29 người lao 
động tự theo dõi sức khỏe. Tính đến ngày 25/3, có 58/80 
người cách ly đủ 14 ngày đã quay trở lại làm việc. Mọi 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra 
bình thường, tình hình sức khỏe và tâm lý của người lao 
động ổn định. 

Ông Lê Hữu Phúc kiến nghị Chính phủ, tỉnh Vĩnh 
Phúc tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời 
gian thông quan hàng xuất nhập khẩu; nới lỏng điều 
kiện về sản lượng quy định trong Nghị định số 125 của 
Chính phủ về ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện; giảm 
50% thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ khi đăng ký 
phương tiện; giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2020; 

CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN, HÀN QUỐC:
Nỗ lực hoàn thành “nhiệm vụ kép”
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giãn thời hạn nộp thuế 
giá trị gia tăng, thuế tiêu 
thụ đặc biệt, thuế thu 
nhập doanh nghiệp.

Với quan điểm phòng 
chống dịch, ổn định tâm lý 
cho người lao động trong 
giai đoạn hiện nay là một 
thành công quyết định 
đến kết quả hoạt động 
của doanh nghiệp trong 
cả năm 2020, ngay sau 
khi Bộ Y tế công bố tình 
trạng dịch bệnh trên toàn 
quốc, Công ty Ô tô Toyota 
Việt Nam đã chủ động phun khử trùng tiêu độc tại tất cả 
các bộ phận, mua trang thiết bị cần thiết để phòng lây 
nhiễm vi rút Corona. Đồng thời, thông báo đến đại lý và 
nhà cung cấp các biện pháp phòng chống dịch, nâng cao 
ý thức cộng đồng, thường xuyên cập nhật tình hình thực 
hiện bảo đảm an toàn và tránh dịch lây lan.  

Ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc Công ty cho 
biết: Có 3 yếu tố quyết định đến hoạt động sản xuất 
của doanh nghiệp là quy mô, chất lượng và chi phí. Từ 
cuối tháng 3 này, hoạt động sản xuất và nhập khẩu linh 
kiện của Công ty đã bị ảnh hưởng do nhà máy Toyota tại 
Malaysia và Philippin đã ngừng sản xuất từ ngày 18/3 
đến 31/3; Chính phủ Indonesia đã dừng cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa xuất 
khẩu đến 31/3 dẫn đến chi phí sản xuất xe không được 
hưởng ưu đãi thuế quan khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, 
việc quản lý, đánh giá chất lượng sản phẩm của một số 
cơ sở sản xuất xe ô tô và linh kiện gặp khó khăn do một 
số nước cấm nhập cảnh. Ước 3 tháng đầu năm, lượng 
xe bán ra của Toyota Việt Nam khoảng 14.176 xe, giảm 
27% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 8,5% so với kế 
hoạch. Dự kiến cả năm 2020, Công ty bán được khoảng 
69.500 xe, giảm 20% so với kế hoạch; dịch vụ sửa xe 
giảm từ 30-40%.

Để duy trì việc làm, giữ chân người lao động, Công ty 
đã giảm từ 3 ca sản xuất/ngày xuống còn 2 ca/ngày và có 
thể sẽ giảm xuống còn 1 ca/ngày. “Trong bối cảnh hiện 
nay, chúng tôi rất mong muốn Chính phủ, UBND tỉnh cân 

nhắc việc giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp; giãn thời 
gian nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá với hàng hoá 
có nguồn gốc nhập khẩu từ các nước ASEAN; giảm thuế 
thu nhập cá nhân; có gói kích cầu chung cho phát triển 
kinh tế;  gia hạn các gói vay thương mại để doanh nghiệp 
có thời gian phục hồi sản xuất, kinh doanh và trả nợ”. - 
Ông Toru Kinoshita nói.

Tại Công ty TNHH Powerlogics Vina, khu công nghiệp 
Khai Quang, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
càng được triển khai nghiêm ngặt, bởi đây là doanh 
nghiệp 100% vốn Hàn Quốc; sau kỳ nghỉ Tết nguyên dán, 
có 8 lao động Hàn Quốc quay trở lại làm việc.

Ông Oh Se Chang, Tổng Giám đốc công ty cho biết: 
Powerlogics Vina chuyên sản xuất bảng mạch điện tử. 
Hiện Công ty có 8 lao động là người Hàn Quốc. Thực hiện 
nghiêm các quy định về phòng chống dịch của Việt Nam, 
Công ty đã siết chặt quản lý người ra, vào; tập trung đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lao động Việt Nam 
để đảm đương các công việc của các chuyên gia Hàn Quốc 
do Công ty mẹ không cử chuyên gia sang làm việc tại Việt 
Nam trong bối cách dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc tiếp 
tục có diễn biến phức tạp.

Còn với Công ty TNHH Interflex Vina, khu công nghiệp 
Bá Thiện II, hơn 2 tháng qua, Công ty cũng phải gồng 
mình để thực hiện song hành hai “nhiệm vụ kép” là vừa 
phòng chống dịch và vừa đẩy mạnh sản xuất, nhất là 
trong bối cảnh nguồn nguyên liệu sản xuất khó khăn.

Ông Oh Choon Hwan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Interflex Vina cho biết: Ngay từ đầu tháng 2, Công ty đã 
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chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh 
thực hiện theo dõi, cách lý các lao động Hàn Quốc quay 
trở lại làm việc sau Tết, nhất là theo dõi sát và thường 
xuyên cập nhật, báo cáo cơ quan chức năng về tình hình 
sức khỏe của 1 lao động Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt 
Nam ngày 29/2/2020. Đến nay, sức khỏe lao động này 
ổn định và đã quay trở lại làm việc bình thường. Đối với 
hoạt động sản xuất, mặc dù còn gặp khá nhiều khó khăn 
trong việc nhập khẩu nguồn nguyên liệu nhưng chúng 
tôi tin, với thay đổi một số dây chuyền sản xuất và các giải 
pháp hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ và của tỉnh Vĩnh Phúc, 
các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp sản xuất linh 
kiện điện tử nói riêng sẽ vượt qua được khó khăn, đạt 
được các mục tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra”- ông Oh 
Choon Hwan tin tưởng.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 377 dự án đầu tư 
nước ngoài, với tổng vốn đăng ký trên 5,02 tỷ USD. Các 
dự án đầu tư đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong 
đó, Hàn Quốc và Nhật Bản là các quốc gia có số dự án và 
số vốn đầu tư vào tỉnh nhiều nhất từ trước đến nay. Cụ 
thể, Hàn Quốc có 180 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư trên 
1.718 triệu USD; Nhật Bản 47 dự án, tổng vốn đầu tư  trên 
1.113 triệu USD.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những khó 
khăn do tác động của Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
sở, ban, ngành tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cả trong và 

ngoài khu công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ 
khó khăn; khảo sát, nắm bắt cụ thể tình hình về nhu cầu 
tuyển dụng, sử dụng lao động ở các doanh nghiệp trên 
địa bàn; tập trung chỉ đạo hệ thống các trung tâm dịch 
vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để động viên, 
hỗ trợ hiệu quả người lao động quay trở lại đơn vị làm 
việc cũng như tìm kiếm, tuyển dụng lao động mới cho 
các doanh nghiệp. Cùng với đó, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp vừa phòng chống dịch tốt nhất nhưng cũng yên 
tâm sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tỉnh triển khai hỗ trợ 
doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế, ổn 
định sản xuất; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu 
tư các dự án theo quy định của pháp luật để giúp các 
doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện dự án. Đẩy mạnh 
các chương trình kích cầu tiêu dùng; chỉ đạo hệ thống 
ngân hàng có các chính sách miễn, giảm lãi suất cho vay, 
cơ cấu lại thời gian trả nợ…

Tại buổi làm việc với 2 Công ty Ô tô Toyota Việt Nam 
và Honda Việt Nam vào ngày 24/3 vừa qua, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, quan điểm của 
tỉnh Vĩnh Phúc và Chính phủ Việt Nam là vừa chống 
dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Do vậy, tỉnh 
sẽ sớm báo cáo những khó khăn, đề xuất của các doanh 
nghiệp đến Chính phủ, Quốc hội để kịp thời có những 
giải hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định, 
phát triển sản xuất.

Theo: vinhphuc.gov.vn
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T rước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã lan 
nhanh đến hơn 200 quốc gia, vùng lãnh 
thổ gây thiệt hại lớn về tính mạng và kinh 

tế tại nhiều nước; ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng 
nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong 
cộng đồng, ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg yêu cầu cách ly toàn xã 
hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 
4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện Lời 
kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng, chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, tập 
trung mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả Chỉ 
thị, quyết tâm cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch 
bệnh Covid-19. 

Ngay sau khi có Chỉ thị 16, tỉnh Vĩnh Phúc đã lần lượt 
ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Công điện số 01/CĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND 
tỉnh và nhiều văn bản khác nhằm chỉ đạo việc thực hiện 
Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện nội dung của Chỉ thị, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu 
cầu nhân dân trên địa bàn thực hiện cách ly toàn xã hội 
trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc: gia đình cách ly với 
gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, 
huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Yêu cầu mọi 
người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật 

sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, 
cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, 
dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực 
hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao 
tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công 
sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tỉnh Vĩnh 
Phúc đã yêu cầu các địa phương bố trí các lực lượng công 
an thường xuyên tuần tra, kiểm tra, phát hiện, kịp thời 
ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với 
các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng 
chống dịch Covid-19. 

VĨNH PHÚC THỰC HIỆN NGHIÊM

CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG 
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Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì kiểm tra việc hoạt 
động của chốt kiểm dịch ở điểm thu phí trên đường 100 

(thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)
Ảnh: baovinhphuc.com.vn 
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Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành văn bản tạm dừng 
hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không 
thiết yếu trên địa bàn tỉnh; dừng hoạt động các cơ sở, 
phòng khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. Đối 
với các phòng khám đa khoa được phép hoạt động, tỉnh 
Vĩnh Phúc đã yêu cầu các bệnh viện thực hiện các quy 
trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong 
bệnh viện; các bệnh nhân nằm viện phải tự chăm sóc, 
trường hợp bệnh nặng không quá một người chăm nuôi. 
Các tuyến xe bus, xe khách, xe taxi chở khách, xe hợp 
đồng chở khách cũng được yêu cầu dừng hoạt động (trừ 
trường hợp phục vụ đưa đón công nhân, chuyên gia của 
các doanh nghiệp) và phải được cấp phép của Sở Giao 
thông Vận tải. Các hoạt động vui chơi, giải trí văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao (kể cả đi bộ) quá 2 người cũng 
được cấm thực hiện. Bên cạnh đó, để hạn chế tối đa việc 
tụ tập đông người,Vĩnh Phúc thực hiện chi trả lương hưu, 
trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 vào cùng một kỳ và 
sẽ chi trả cho người hưởng chế độ tại nhà. 

Đối với khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Tỉnh đã yêu 
cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ sử 
dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những 
trường hợp cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, 
cung ứng hàng hóa thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các 
nhiệm vụ cần thiết theo yêu cầu mới đến làm việc tại 
cơ quan. Tăng cường các cuộc hội họp trực tuyến để giải 
quyết công việc. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình 
thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã hội tại các cơ 
quan nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND 
tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công tác 
khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn, 
yêu cầu cán bộ, công nhân đeo khẩu trang theo quy định. 
Tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp liệt kê danh sách 
chuyên gia, người lao động làm việc tại Vĩnh Phúc nhưng 
sống, tạm trú tại Hà Nội, khuyến cáo những người này ở 
lại Vĩnh Phúc làm việc hoặc thực hiện làm việc tại nhà và 
yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết về an toàn phòng 
chống dịch. 

Nhằm thực hiện tốt công tác ngăn chặn, phát hiện, 
cách ly, khoanh vùng, dập dịch, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ 
đạo các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các trường hợp 
người dân đi/về từ vùng dịch, những người tiếp xúc với 
người có nguy cơ lây nhiễm cao, phân loại và áp dụng 
các biện pháp cách ly phù hợp. Giao lực lượng công an 

tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ 9 chốt kiểm soát dịch tễ 
ra/vào tỉnh; yêu cầu người ra, vào phải có thẻ công vụ, 
trường hợp cần thiết phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị giao nhiệm vụ. Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn 
dân NCOVI đến toàn thể nhân dân trong tỉnh, khuyến 
khích người dân tự nguyện khai báo, cung cấp thông tin 
dịch bệnh để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. 

Nhằm phát huy cao nhất thông điệp “Mỗi người 
dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch 
Covid-19”, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo, huy động các cơ 
quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, vận động 
người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Đặc biệt, hệ thống truyền thanh cấp xã, 
huyện đã hàng ngày tích cực tuyên truyền đến nhân dân 
nhiều nội dung phong phú liên quan đến phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 như: cập nhật tình hình dịch bệnh 
diễn ra trên địa bàn, trong cả nước và trên thế giới; chia 
sẻ những biện pháp nâng cao sức khỏe trong thời gian 
dịch bệnh; khuyến khích người dân tự nguyện khai báo 
y tế, tự giác thực hiện tốt các quy định về cách ly toàn 
xã hội; thông tin về các quy định của pháp luật liên 
quan đến các hành vi vi phạm quy định phòng, chống 
dịch; chia sẻ những gương người tốt việc tốt trong công 
tác phòng, chống dịch…Các nội dung tuyên truyền đã 
giúp người dân các địa phương nâng cao ý thức về công 
tác phòng, chống dịch từ đó khích lệ người dân chung 
sức, đồng lòng cùng các cấp chính quyền triển khai hiệu 
quả các biện pháp chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 
Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, để nhân dân trong tỉnh 
có thể cập nhập kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương và địa phương, các thông tin chính xác liên quan 
đến dịch bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thành lập trang 
web riêng về Covid-19 với tên miền là: covid.vinhphuc.vn 
và covid.vinhphuc.gov.vn

Cuộc chiến chống Covid-19 có thể sẽ còn kéo dài, đòi 
hỏi chúng ta không được chủ quan, nơi lỏng. Tuy nhiên, 
bằng việc thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống 
dịch từ Trung ương đến địa phương với quyết tâm cao của 
toàn bộ hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng 
của người dân, doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng rằng, 
cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng sẽ khống chế, 
đẩy lùi được dịch bệnh, tái phục hồi nền kinh tế, đảm bảo 
cuộc sống ấm no cho nhân dân. 

Thực hiện: Thanh Tú 
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Sức đề kháng là gì?

Sức đề kháng là khả năng phòng vệ của cơ thể, giúp 
cơ thể chống lại các tác nhân có hại xâm nhập vào bên 
trong. Các tác nhân gây bệnh thường là vi rút, vi khuẩn, 
nấm và nhiều yếu tố khác từ môi trường bên ngoài. Sức 
đề kháng trong cơ thể được tạo ra từ hệ thống miễn dịch.

Hệ thống miễn dịch của con người gồm có hai loại: 
miễn dịch tự nhiên và miễn dịch thu được. Trong đó, miễn 
dịch tự nhiên là dòng đáp ứng miễn dịch đầu tiên của 
cơ thể, liên quan đến di truyền. Miễn dịch thu được do 
con người tạo ra để giúp cơ thể sinh ra chất chống lại tác 
nhân gây bệnh. Trên cơ thể người đã được tiêm phòng 
vắc xin, khi  vi rút xâm nhập vào bên trong, cơ thể sẽ sản 
sinh ra chất chống lại nó.

Nếu vi rút tấn công tế bào phổi (như COVID-19 
thường bám vào tế bào phổi) sẽ gây ra các triệu chứng 
liên quan đến hô hấp như ho, khó thở. Lúc này, cơ thể sẽ 
phản ứng bằng cách sản sinh thêm nhiều tế bào tế bào 
chuyên diệt vi rút (bạch cầu), tạo thêm các kháng thể. 
Các tế bào này sẽ nhanh chóng dò tìm ra virus và tiêu diệt 
chúng. Dẫn chứng điều này, đa số triệu chứng chúng ta 
có là do "cuộc chiến giữa hệ miễn dịch và vi rút" khi các tế 
bào nhận ra, theo dõi và tấn công vi rút.

Vì thế, cơ thể chúng ta cần thời gian, năng lượng và 
có một hệ miễn dịch tốt để phát hiện và chiến đấu chống 
vi rút. Điều này giải thích vì sao đa số các bệnh nhân tử 
vong từ covid-19 là người có hệ miễn dịch yếu (do lớn 
tuổi,có các bệnh mạn tính khác).

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang có 
nhiều diễn biến phức tạp, việc chủ động tăng 
sức đề kháng cho cơ thể là vô cùng cần thiết. 
Khi có một hệ miễn dịch tốt, cơ thể sẽ trang bị 
đủ kháng thể, ví như sẵn sàng giáo - gươm 
chinh chiến với dịch bệnh bằng tinh thần chủ 
động nhất.
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Các giải pháp cải thiện hệ miễn dịch (sức đề 
kháng), tăng cường đề kháng mùa dịch Covid-19

Chọn lối sống lành mạnh là phương pháp hiệu quả 
nhất để cơ thể có hệ miễn dịch khỏe mạnh trong một 
cơ thể cường tráng, như có quân đội tinh nhuệ trong 
quốc gia.

Để phòng và chống dịch Covid-19, chúng ta cần thực 
hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, 
người dân cần tăng cường dinh dưỡng để duy trì một hệ 
miễn dịch khỏe mạnh.

Các bữa ăn hàng ngày phải đảm bảo cung cấp đủ 
thành phần các chất như chất đạm, đường, chất béo. 
Bên cạnh đó, cần cung cấp đủ các vitamin và khoáng 
chất cần thiết, như vitamin A; C; D; E; Sắt; Kẽm, đây là 
những chất quan trọng góp phần tăng cường hệ miễn 
dịch cho cơ thể.

Theo đó, nhóm thực phẩm giàu chất bột đường từ 
cơm, bún, phở, bánh mì; nhóm thực phẩm giàu chất đạm 
từ thịt, cá, trứng, sữa; chất béo có từ dầu hoặc các loại 
hạt. Đặc biệt, chúng ta nên ăn nhiều trái cây, rau củ bởi 
nó cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất, chất xơ cần 
thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, trong một trường hợp mà chúng ta không 
thể tự bổ sung vitamin như  người hay đi công tác xa, ốm 
đau, chế biến thức ăn làm mất vitamin,… thì chúng ta 
có thể dùng thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng 
là thực phẩm được dùng nhằm để hỗ trợ chức năng của 
các/nhiều bộ phận trong cơ thể người; có tác dụng dinh 
dưỡng; tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề 
kháng cũng như giảm nguy cơ gây bệnh.

Ngoài việc bổ sung dinh dưỡng, chúng ta cũng nên 
thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có chế độ sinh 
hoạt hợp lý, uống nhiều nước, ăn ngủ đúng giờ và giữ vệ 
sinh cá nhân sạch sẽ để nâng cao sức khỏe.

Tập luyện điều độ mỗi ngày để cơ thể được thư giãn, 
đồng thời tăng hấp thu các chất từ chế độ dinh dưỡng 
đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao sức khỏe. Trong 
bối cảnh thế giới và nước ta đang đối mặt với dịch Covid - 
19 như hiện nay, nếu không thuộc diện cách ly thì chúng 
ta vẫn có thể vận động, tập thể dục ngoài công viên bình 

thường, chỉ cần giữ khoảng cách 2m với những người 
còn lại. Bên cạnh đó, đeo khẩu trang khi đi đến nơi công 
cộng đông người như bến tàu, nhà ga, xe bus,.. theo như 
khuyến cáo của Bộ Y tế.

Giữ vệ sinh môi trường sống sạch sẽ và thông thoáng. 
Giữ cho tinh thần luôn thoải mái, tránh làm việc quá sức, 
tạo áp lực đè nặng lên thần kinh gây ra căng thẳng. Cố 
gắng thư giãn mỗi ngày.

Ngoài ra, chúng ta nên tránh thức khuya, hút thuốc 
lá thường xuyên bởi vì hút thuốc lá làm viêm mạc đường 
hô hấp kém, tạo điều kiện cho vi rút tấn công.

Nói chung, nếu có chế độ ăn uống và cách sống khoa 
học, lành mạnh thì sẽ góp phần tăng sức đề kháng cho cơ 
thể để chống lại các tác nhân gây bệnh.

Tổng hợp: Nguyễn Thơm
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Quyết tâm và cam kết chính trị ở cấp cao nhất

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, kết quả Hội 
nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 có ý nghĩa quan 
trọng, vì:

Một là, đứng trước nhu cầu cấp bách cần hợp tác quốc 
tế chặt chẽ chống lại dịch bệnh Covid-19, “kẻ thù chung” 
của toàn nhân loại mà không một quốc gia nào, dù mạnh 
hay giàu đến đâu có thể một mình ứng phó, Hội nghị đã 
khẳng định sự đồng lòng và cam kết ở cấp cao nhất về sự 
đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các nước, thống nhất các 
ưu tiên chính sách và phối hợp hành động cụ thể.

Hai là, các Hội nghị đã chuyển tải thông điệp mạnh 
mẽ của các Nhà Lãnh đạo gửi tới nhân dân và doanh 
nghiệp rằng người dân các nước nhận được sự quan tâm, 
chăm sóc về sức khỏe, cuộc sống và bảo hộ quyền lợi chính 
đáng dù họ ở bất cứ đâu; các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ, 
tạo điều kiện để vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động và 
tiếp tục phát triển.

Ba là, qua Hội nghị, các nước có được thêm kinh 
nghiệm, cách thức và nguồn lực để tự tin ứng phó với dịch 
Covid-19.

Bốn là, Hội nghị cũng chuyển tải thông điệp ra thế 
giới rằng các nước ASEAN và ASEAN +3 ủng hộ chủ nghĩa 
đa phương, tự do thương mại, đầu tư và quyết tâm để khu 

Sau khi Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 trực tuyến ngày 14/4 thành công tốt 
đẹp, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đã 
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hai Hội nghị, đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp của 
Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 2020 trong nỗ lực hợp tác chống dịch Covid-19.  

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trả lời phỏng 
vấn báo chí ngày 15-4. (Ảnh Nguyễn Hồng)



Hợp tác chống Covid-19 trong ASEAN và ASEAN+3 thời gian tới

• Chia sẻ kịp thời và minh bạch thông tin và kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực 
và tăng cường nguồn lực thông qua các sáng kiến lập Quỹ hợp tác ứng phó Covid-19, hình 
thành kho dự phòng vật tư y tế, tổ chức diễn tập mô phỏng về ứng phó dịch bệnh, lập 
mạng lưới các chuyên gia y tế công;

• Đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi nỗ lực ứng phó dịch, bảo đảm người dân 
được chăm sóc sức khỏe, điều trị, hỗ trợ lãnh sự và đối xử công bằng, không bị kỳ thị;

• Kịp thời hỗ trợ cho các nhóm yếu thế trong xã hội, đảm bảo sinh kế cho người dân, 
đảm bảo kết nối chuỗi cung ứng, duy trì các hoạt động giao thương, triển khai các gói hỗ 
trợ kinh tế, tài chính để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh;

• Duy trì thị trường mở, nâng cao khả năng sẵn sàng và tự cường trong ứng phó với 
tình huống khẩn cấp trong tương lai, tăng cường thương mại nội khối ASEAN, thúc đẩy các 
thỏa thuận hợp tác kinh tế đang trong quá trình đàm phán, tận dụng và phát huy vai trò 
của các cơ chế hiện có như Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3, Thỏa thuận Đa 
phương hóa Sáng kiến Chiang Mai…
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vực Đông Á tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế của 
thế giới.

Thứ trưởng cho biết, tại hai Hội nghị Cấp cao đặc biệt 
lần này, các Nhà Lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp cụ thể 
liên quan đến 3 nội dung chính: đẩy lùi và kiểm soát dịch 
bệnh, chăm lo, bảo vệ lợi ích của người dân, giảm thiểu tác 
động kinh tế - xã hội của dịch bệnh và các hoạt động thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế hậu dich bệnh.

Ba từ khóa quan trọng

Vai trò và đóng góp của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 
2020 đối với nỗ lực hợp tác chung của khu vực chống dịch 
Covid-19 được Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khái quát 
qua 3 từ khóa: thích ứng, chủ động và linh hoạt.

Thích ứng thể hiện ở khía cạnh trong tình hình khẩn 
cấp xảy ra, Việt Nam nhanh chóng xác định cần chuyển 
trọng tâm hoạt động trong ASEAN, theo đó Việt Nam phối 
hợp với các nước ASEAN tập trung vào hợp tác ứng phó 
dịch bệnh, coi đây là ưu tiên hàng đầu của ASEAN trong 
giai đoạn hiện nay.

Việt Nam chủ động đề xuất và điều phối các nỗ lực hợp 
tác trong ASEAN và với các đối tác. Trong nội bộ ASEAN, 
trước khi Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố Covid-19 là đại dịch, 

Việt Nam đã chủ động và kịp thời ra Tuyên bố Chủ tịch về 
ứng phó của ASEAN với dịch bệnh Covid-19, sớm triệu tập 
Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (1), đề xuất thành lập 
và họp Nhóm Công tác liên ngành (cấp Thứ trưởng) của Hội 
đồng Điều phối ASEAN về ứng phó với các tình huống y tế 
công cộng khẩn cấp.

Nhóm công tác đã họp và đề xuất  các khuyến nghị 
trình lên các Bộ trưởng (2) và Hội nghị Cấp cao Đặc biệt 
ASEAN và ASEAN+3 ngày 14/4. Việt Nam đã rất nỗ lực dự 
thảo, điều phối, điều hòa để đạt được 2 Tuyên bố chung của 
hai hội nghị Cấp cao này. 

Bên cạnh đó, Việt Nam chủ động đẩy mạnh hợp tác 
của ASEAN với các nước và tổ chức quốc tế nhằm nâng cao 
hiệu quả phòng, chống dịch. Việt Nam đã phối hợp tổ chức 
nhiều cuộc họp của ASEAN với các đối tác như Trung Quốc, 
Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế thế giới và sắp tới 
sẽ còn nhiều cuộc họp khác nữa.

Trước việc không thể áp dụng phương thức truyền 
thống là gặp gỡ và họp trực tiếp do dịch bệnh, Việt Nam 
đã tổ chức nhiều cuộc điện đàm giữa các nhà Lãnh đạo và 
tận dụng nền tảng công nghệ thông tin, linh hoạt thúc đẩy 
tổ chức nhiều cuộc họp bằng hình thức trực tuyến trong 



ASEAN cũng như với các đối tác, góp phần duy trì kết nối, 
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phản ứng nhanh và kịp thời để 
giải quyết vấn đề cấp thiết chung của khu vực.

Những điều chỉnh cần thiết và kịp thời

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, dịch bệnh 
Covid-19 đã làm đảo lộn nhiều hoạt động, chương trình 
đã được ASEAN nhất trí và đưa vào kế hoạch, trong đó có 
các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020. 
Tiến độ triển khai các ưu tiên hợp tác cũng bị ảnh hưởng.

“Trong bối cảnh đó, Việt Nam, trong cương vị Chủ tịch 
ASEAN 2020, đã linh hoạt chuyển hướng, đồng thời có 
những điều chỉnh cần thiết và kịp thời đối với kế hoạch tổ 
chức các hoạt động nói trên. Phải nói rằng, việc điều chỉnh 
này là quyết định hết sức khó khăn nhưng chúng ta quyết 
tâm làm và được các nước ủng hộ”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 
ASEAN tổ chức các Hội nghị cấp cao theo hình thức trực 
tuyến. Điểm thuận lợi của hình thức họp trực tuyến là tiết 
kiệm thời gian, giảm chi phí tổ chức và đi lại.

Tuy nhiên, hình thức họp mới này cũng đặt ra một số 
khó khăn, thách thức, đặc biệt là đòi hỏi nền tảng công 
nghệ cao và đồng bộ giữa các nước, đảm bảo an toàn, an 

ninh mạng; hay như không dễ để hài hòa về mặt thời gian 
do sự khác nhau về múi giờ giữa các nước.

Họp trực tuyến không thể thay thế hoàn toàn phương 
thức họp truyền thống. Mặc dù vậy, trong hoàn cảnh hiện 
nay với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và tình hình 
cấp bách, đây là hình thức tối ưu và cũng có thể coi như 
một đợt thử nghiệm về cách thức họp mới, có thể phát huy 
đối với một số cuộc họp của ASEAN trong tương lai.

Theo baoquocte.vn
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao 
đặc biệt trực tuyến ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh 

Covid-19. (Nguồn BC)

“Thực tế là, các Hội nghị Cấp cao theo hình thức trực tuyến vừa qua đã diễn ra rất thành công 
với hình ảnh và âm thanh rõ nét, đường truyền thông suốt. Mặc dù còn vài điểm có thể khắc phục 
để làm tốt hơn, tôi tin rằng đây là cách làm hiệu quả, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của nước 
Chủ tịch và rất kịp thời, phù hợp với tình hình hiện nay.

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa biết khi nào kết thúc, do đó, chúng 
ta chưa thể khẳng định ngay sẽ tổ chức các cuộc họp sắp tới của ASEAN theo hình thức nào. Tuy 
nhiên, nhu cầu hợp tác vẫn tiếp tục, và chúng ta đang chuẩn bị mọi mặt để dù bằng phương cách 
nào, các cuộc họp sẽ được tổ chức chu đáo, và thuận lợi nhất cho tất cả các nước tham gia”. 

(Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020)



Cách đây 45 năm, cuộc nổi dậy mùa Xuân năm 
1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 
sử đã giành thắng lợi hoàn toàn, mở ra một thời 

kỳ mới cho đất nước và dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của 
độc lập, tự do, thống nhất đất nước và chủ nghĩa xã hội. 
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đánh dấu một mốc son 
chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn 
năm của dân tộc. Làm nên thắng lợi to lớn đó có sự lãnh 
đạo tài tình, đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ vĩ 
đại, tinh thần đoàn kết quốc tế, ý chí chiến đấu bất khuất, 
kiên cường của quân và dân Việt Nam và một nhân tố vô 
cùng quan trọng là đại đoàn kết dân tộc đã tạo nên sức 
mạnh phi thường giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù lớn 
mạnh nhất, trang bị vũ khí hiện đại nhất.  

Sau thất bại tại Điện Biên Phủ (5/1954), thực dân 
Pháp buộc phải ký kết Hiệp định Geneve (21/7/1954) 
công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ ba nước Đông Dương, rút quân về nước. Nhưng 
ngay sau đó, đế quốc Mỹ tìm cách thay chân thực dân 
Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược nhằm biến miền 
Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, một căn cứ 
quân sự phục vụ cho chiến lược toàn cầu phản cách 
mạng. Đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền với 
hai chế độ chính trị - xã hội đối lập nhau: miền Bắc hoàn 
toàn giải phóng, miền Nam còn nằm dưới sự cai trị của 
chủ nghĩa đế quốc, tay sai. Thông qua các hình thức viện 
trợ, Mỹ đã dựng lên chính quyền, quân đội Sài Gòn làm 
công cụ, ra sức đàn áp phong trào yêu nước của đồng bào 
miền Nam. Đặc biệt, từ năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa quân viễn 
chinh, quân một số nước đồng minh cùng nhiều loại vũ 
khí, trang bị cùng phương tiện chiến tranh hiện đại vào 
trực tiếp tham chiến ở miền Nam, đồng thời mở cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ra miền 
Bắc Việt Nam. Nhân dân ta phải đương đầu với kẻ thù có 
tiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn gấp nhiều lần.

Trước tình hình đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
III (tháng 9-1960) đã xác định hai nhiệm vụ chiến lược 
của đất nước là: đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược: Vừa chiến đấu chống Mỹ - Ngụy ở miền Nam, vừa 
tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm hậu 
phương lớn cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ.

CHIẾN THẮNG 30/4:
MINH CHỨNG CHO SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
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Hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập
ngày 30-4-1975



Trong quá trình xây dựng hậu phương miền Bắc, 
nhằm động viên, cổ vũ mọi người tự giác cống hiến công 
sức, của cải cho cách mạng, Đảng và Chính phủ đã phát 
động nhiều cuộc vận động chính trị, phong trào thi đua 
yêu nước, nhất là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu triệu 
“Vì miền Nam ruột thịt, mỗi người làm việc bằng hai”. 
Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi giới đều có những phong trào 
thi đua riêng, như: Thanh niên “ba sẵn sàng", phụ nữ “ba 
đảm đang”, nông dân “tay cày tay súng”, công nhân “tay 
búa tay súng”, học sinh làm “nghìn việc tốt chống Mỹ”..., 
các khẩu hiệu hành động: “Tất cả vì đồng bào miền Nam 
ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Thóc 
không thiếu một cân, quân không thiếu một người” xuất 
hiện ở mọi nơi trên miền Bắc, từ thành thị đến nông 
thôn, từ miền xuôi đến miền ngược. Nhiều thanh niên, 
học sinh, sinh viên gác lại công việc riêng, sẵn sàng nhập 
quân ngũ, lên đường vào Nam chiến đấu, tham gia thanh 
niên xung phong, dân công hỏa tuyến…Bằng sức mạnh 
của tinh thần đoàn kết dân tộc, hướng đến miền Nam 
ruột thịt, nhân dân miền Bắc vừa kiên cường chiến đấu, 
đánh bại hoàn toàn hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân, hải quân của đế quốc Mỹ trong những năm 
1965-1968 và 1972-1973 (bắn rơi gần 4.000 máy bay các 
loại; bắn chìm, bắn cháy 268 tàu chiến, tàu biệt kích), 
vừa đẩy mạnh sản xuất, ra sức chi viện cho tiền tuyến 
lớn miền Nam. Toàn bộ cuộc chiến tranh, miền Bắc đã 
chuyển vào chiến trường hàng triệu tấn vật chất cùng 
hàng triệu thanh niên bổ sung cho lực lượng chiến đấu. 
Sự chi viện từ miền Bắc cho miền Nam không chỉ tạo nên 
sức mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chiến đấu, mà còn đáp 
ứng yêu cầu xây dựng vùng giải phóng trên tất cả các 
mặt: kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế... và 
chuẩn bị cho việc tiếp quản vùng giải phóng khi chiến 
tranh kết thúc.

Được miền Bắc tích cực chi viện, quân dân ta trên chiến 
trường miền Nam anh dũng đấu tranh, phối hợp cùng 
nhân dân hai nước bạn (Lào, Campuchia) lần lượt đánh 
bại các chiến lược chiến tranh của kẻ thù: “chiến tranh một 
phía” (1954-1960), “chiến tranh đặc biệt” (1961-1965), 
“chiến tranh cục bộ” (1965-1968), “Việt Nam hóa chiến 
tranh” (1969-1973), buộc chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp 
định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 
Nam (1-1973), rút hết quân viễn chinh về nước (3-1973), 
mở ra bước ngoặt mới cho kháng chiến. 

Đến cuối năm 1974, đầu năm 1975, chớp thời cơ 
chiến lược, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
họp, đề ra “Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam”, 
ra lời kêu gọi động viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân ở cả hai miền đẩy mạnh đấu tranh 
tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành toàn 
thắng. Thực hiện quyết tâm Bộ Chính trị đề ra, cả dân tộc 
“ra quân” trong mùa Xuân 1975 lịch sử, mở đầu là chiến 
dịch Tây Nguyên (từ ngày 4/3 – 3/4), tiếp đến là đòn tiến 
công giải phóng Huế-Đà Nẵng (từ ngày 26 - 29/3) và 
cuối cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26-30/4). 
Sức mạnh đại đoàn kết từ hơn 20 năm được dồn lại cho 
thời khắc lịch sử này. Chỉ trong 55 ngày đêm, quân dân ta 
diệt, làm tan rã hơn 1,1 triệu quân địch, đập tan bộ máy 
chính quyền và quân đội Sài Gòn, giải phóng miền Nam, 
kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, đồng thời kết thúc vẻ vang chặng đường 30 
năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc 
(1945-1975), mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: 
cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, 
Đảng ta vẫn luôn xác định đại đoàn kết dân tộc là nhân 
tố quan trọng, tạo tiền đề và sức mạnh để đất chúng ta 
hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đặc biệt, 
trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên 
cả nước, đe dọa tính mạng và gây nhiều tổn thất kinh tế 
cho nhân dân, hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết dân 
tộc càng cần được phát huy hơn nữa để chúng ta giành 
chiến thắng trong trận chiến cam go này. 

Tổng hợp: Thanh Tú 
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Vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam



QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI
DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
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(Tiếp theo kỳ trước)

Mục 5

THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VỀ THẨM ĐỊNH THIẾT 
KẾ VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Điều 18. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về 
phòng cháy và chữa cháy

1. Việc thiết kế về phòng cháy chữa cháy thực 
hiện theo Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 
79/2014/NĐ-CP.

2. Với các dự án thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP phải thực hiện việc lấy ý 
kiến hoặc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy theo 
Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Việc lấy ý kiến chấp thuận của Công an tỉnh (Phòng 
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) 
về địa điểm thực hiện dự án: Với các dự án có xây dựng 
công trình nêu tại các Mục 14, 16 và 20 của Phụ lục IV ban 
hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP, khi lấy ý kiến 
các cơ quan để thẩm định quyết định chủ trương đầu tư 
hoặc xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế 
hoạch và Đầu tư phải lấy ý kiến chấp thuận của Công an 
tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy và Cứu 
nạn cứu hộ) về địa điểm thực hiện dự án; 

b) Với đồ án quy hoạch chi tiết: Thời gian tham gia ý 
kiến về phòng cháy, chữa cháy kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định của Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng 
cháy và Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) không quá 07 
(bảy) ngày làm việc;

c) Với thiết kế cơ sở: Thời gian tham gia ý kiến về 
phòng cháy, chữa cháy của kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo 

quy định của Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy 
và Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) không quá 07 (bảy) 
ngày làm việc với dự án nhóm A, 05 (năm) ngày làm việc 
với các dự án còn lại;

d) Với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công: Thời 
gian thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy định của Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát 
Phòng cháy và Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) không quá 
12 (mười hai) ngày làm việc đối với dự án nhóm A, 07 
(bảy) ngày làm việc đối với dự án còn lại.

Điều 19. Lập, thẩm định thiết kế cơ sở và tổ 
chức phê duyệt dự án 

1. Nhà đầu tư tổ chức lập khảo sát xây dựng, thoả 
thuận đấu nối hạ tầng với các đơn vị quản lý để làm cơ 
sở lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở. Các cơ 
quan liên quan có trách nhiệm chấp thuận đấu nối hạ 
tầng hoặc cung cấp thông tin đấu nối hạ tầng theo yêu 
cầu của Nhà đầu tư theo quy định.

2. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án thuộc thẩm 
quyền cơ quan cấp tỉnh

a) Đối tượng phải thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở 
và thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án 
đầu tư trực tiếp của cơ quan cấp tỉnh theo quy định tại 
Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng. 

b) Trình tự thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở thực 
hiện theo Điều 11, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, cụ thể 
như sau:
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- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm 
Hành chính công; 

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ nhận đủ 
hồ sơ theo quy định Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công 
trình xây dựng chuyên ngành có văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan liên quan;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc với dự án 
nhóm C, 08 (tám) ngày làm việc với dự án nhóm B kể từ 
khi nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan liên quan 
tham gia ý kiến gửi Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công 
trình xây dựng chuyên ngành;

- Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày với dự án nhóm 
C, 16 (mười sáu) ngày với dự án nhóm B kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình 
xây dựng chuyên ngành có kết quả thẩm định thiết kế cơ 
sở gửi Nhà đầu tư.

3. Sau khi có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, Nhà 
đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.

Điều 20. Lập, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết 
kế bản vẽ thi công, phê duyệt thiết kế và dự toán 
xây dựng

1. Sau khi phê duyệt dự án đầu tư, Nhà đầu tư tổ chức 
lập khảo sát xây dựng, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán xây dựng trình thẩm định để làm cơ 
sở tự tổ chức phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công 
trình.

2. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 
công các công trình thuộc thẩm quyền cơ quan cấp tỉnh:

a) Đối tượng phải thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết 
kế bản vẽ thi công và thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế bản vẽ thi công với các dự án đầu tư trực 
tiếp của cơ quan cấp tỉnh quy định tại Điểm b Khoản 1 
Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

b) Quy trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản 
vẽ thi công thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm 
Hành chính công hoặc Sở quản lý công trình xây dựng 
chuyên ngành; 

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trường hợp 

cần thực hiện việc thẩm tra phục vụ công tác thẩm định 
thì yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 
4 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP trước khi lấy ý kiến 
thẩm định; nếu không cần thực hiện thẩm tra phục vụ 
công tác thẩm định Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công 
trình xây dựng chuyên ngành có văn bản lấy ý kiến thẩm 
định của các cơ quan liên quan;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc với công 
trình cấp II và cấp III, 06 (sáu) ngày làm việc với công 
trình dưới cấp III kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan liên quan có văn bản thẩm định các nội dung 
thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý 
công trình xây dựng chuyên ngành;

- Trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) ngày làm việc đối 
với công trình cấp II và cấp III, 16 (mười sáu) ngày làm 
việc với công trình dưới cấp III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng 
chuyên ngành có kết quả thẩm định thiết kế thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế bản vẽ thi công gửi Nhà đầu tư.

3. Sau khi có kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế bản vẽ thi công, Nhà đầu tư tự tổ chức phê duyệt 
thiết kế và dự toán xây dựng.

Điều 21. Cấp giấy phép xây dựng các công trình 
không phải cấp đặc biệt

1. Các dự án có xây dựng công trình, hạng mục công 
trình theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng, Nhà đầu 
tư phải thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng trước khi 
triển khai xây dựng. 

2. Trình tự thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng thực 
hiện theo điều 102, Luật Xây dựng, cụ thể như sau: 

a) Đối với công trình xây dựng không phải cấp đặc 
biệt: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận 
một cửa Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện 
theo phân cấp;

b) Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng hoặc Ủy ban 
nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng cho Nhà 
đầu tư.

(Để nhận thông tin đầy đủ về Quy định này xin vui lòng 
truy cập địa chỉ: https://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/
home.aspx?ItemID=8938)
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Section 5
IMPLEMENTATION OF PROCEDURES ON DESIGN 

APPRAISAL AND FIRE PREVENTION
Article 18. Designing and approving fire 

prevention and fighting designs
1. The design of fire prevention and fighting complies 

with the Law on Fire Prevention and Fighting and Decree 
79/2014/NĐ-CP.

2. For the projects in Appendix IV issued together 
with Decree No. 79/2014/NĐ-CP, comments or approval 
on fire prevention and fighting must be carried out in 
accordance with Article 15 of Decree 79/2014/NĐ-CP, 
specifically as follows:

a) Obtaining the consent of the provincial Public 
Security (Division of Fire Prevention and Fighting and 
Rescue) on the location of project implementation: 
For projects having works construction mentioned in 
Section 14, 16 and 20 of Appendix IV issued with Decree 
79/2014/NĐ-CP, when consulting agencies for appraising 
investment policy decisions or considering granting 
investment registration certificates to the Departments 
of Planning and Investment must obtain approval from 
the provincial Public Security Department (Division of 
Fire Prevention and Fighting and Rescue) on the project 
implementation site;

b) For detailed planning projects: Time for commenting 
on fire prevention and fighting after receiving a complete 
dossier as prescribed by the provincial Public Security 
(Division of Fire Prevention and Fighting and Rescue) not 
more than 07 (seven) working days;

c) With basic design: Time for giving comments on 
fire prevention and fighting from the date of receiving 
complete dossiers as prescribed by the provincial Public 
Security (Division of Fire Prevention and Fighting 

and Rescue) not more than 07 (seven) working days 
for A-Group projects, 05 (five) working days for the 
remaining projects;

d) With technical design, construction drawing 
design: Time for appraisal and approval of fire prevention 
and fighting from the date of receiving a complete 
dossier as prescribed by the provincial Public Security 
(Division of Fire Prevention and Fighting and Rescue) not 
exceeding 12 (twelve) working days for A-Group projects, 
07 (seven) working days for the remaining projects.

Article 19. Prepare, appraise basic designs and 
approve the project 

1. Investors organize the formulation of construction 
surveys and agreements on infrastructure connection 
with management units as a basis for making feasibility 
study reports and basic designs. Relevant agencies shall 
approve infrastructure connection or provide information 
on infrastructure connection at the request of investors 
as prescribed.

2. Appraising the basic design of projects under the 
authority of the provincial authorities

a) The subjects have to carry out the appraisal of 
basic designs and competence to appraise basic designs 
of direct investment projects of provincial-level agencies 
according to the provisions at Point b, Clause 5, Article 
10 of Decree No. 59/2015/NĐ-CP dated on 18/6/2015 of 
the Government on managing construction investment 
projects.

b) The order of the appraisal of basic design complies 
with Article 11, Decree 59/2015/NĐ-CP, specifically as 
follows:

- Investor submits dossier in accordance with 
provisionsatat PAA;

- Within 03 (three) working days after receiving 

Regulations on investment project 
implementation process according to the 

Investment Law in the province
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a complete dossier as prescribed, the Department 
of Construction or the Department of specialized 
construction works management has written document 
on consulting the relevant agencies;

- Within 05 (five) working days for C - Group projects, 
08 (eight) working days for B - Group projects from the 
date of receiving written opinions, consulted agencies 
send comments suto the Department of Construction 
or Department of specialized construction works 
management;

- Within 12 (twelve) days for C - Group projects, 
16 (sixteen) days for B - Group projects after receiving 
complete and valid dossiers,the Department of 
Construction or specialized construction work 
management department has the result on of basic 
design appraisal and send to investors.

3. After obtaining the basic design appraisal results, 
the investors shall organize the appraisal and approval of 
investment projects by themselves.

Article 20. Prepare, appraise technical 
designs, construction drawing designs, design 
and construction cost estimates approval

1. After approving an investment project, the 
investor shall organize the investigation of construction, 
technical designs, construction drawing designs and 
construction cost estimates and submit them to the 
appraisers as a basis for self-organization of approvving 
design and construction cost estimates.

2. Appraising technical designs and construction 
drawings of projects under the authority of provincial 
authorities:

a) Subjects have to be appraised technical designs, 
construction drawing designs and competence to 
appraise technical designs and construction drawing 
designs with direct investment projects of the provincial-
level agencies prescribed in Point b Clause 1 Article 26 of 
Decree No. 59/2015/NĐ-CP.

b) The process of appraisal of technical designs and 
construction drawings shall comply with Article 30 of 
Decree 59/2015/NĐ-CP, specifically as follows:

- The investor submits the dossier as prescribed 
at PAA or the Department of specialized construction 
management;

- Within 03 (three) working days in case it is 
necessary to conduct verification for the appraisal work, 

it is required that the investor would carry out complying 
with Clause 2 and Clause 4 Article 30 of Decree 59/2015/
NĐ-CP before collecting evaluation opinions; if no 
verification is needed, the Construction Department or 
the specialized construction work management agency, 
shall has written document to get the evaluation 
opinions of the concerned agencies;

- Within 10 (ten) working days for works of grade 
II and III, 06 (six) working days for works under grade 
III after receiving the document, written opinions from 
relevant agencies must be sent to the Department of 
Construction or Department of specialized construction 
management;

- Within 24 (twenty-four) working days for works 
of grades II and III, 16 (sixteen) working days for works 
under grade III from the date of receiving a complete 
and valid dossier, the Department of Construction or 
specialized construction works management shall 
has the results of appraisal of technical design and 
construction drawings sent to investors.

3. After obtaining the result of the appraisal of 
technical designs and construction drawings, the 
investors shall themselves approve the designs and 
construction cost estimates.

Article 21. Granting construction permits of 
works that are not of the special grades

1. For projects having construction of works or 
work items under the provisions of Article 89 of the 
Construction Law, investors must grant construction 
permits before commencing construction.

2. The order of granting construction permits 
complies with Article 102 of the Construction Law, 
specifically as follows:

a) For construction works which are not of special 
grade: Investors shall submit dossiers as prescribed at 
the one-door section of the Department of Construction 
or the district-level People's Committee as decentralized;

b) Within 08 (eight) working days from the date of 
receiving the complete application as prescribed, the 
Department of Construction or the People's Committee 
of district shall issue a construction permit to the investor.

(In order to receive complete information about this 
Regulation, please visit the address: https://vbqppl.
vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8938)



CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN VĂN TRÌ
LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

Chủ động thực hiện các biện pháp hạn chế và cách 
ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức 
năng, cho đến thời điểm này, Công ty Honda Việt 

Nam đã phân loại được những trường hợp bị ảnh hưởng 
bởi Covid-19, tuyên truyền và vận động công nhân tự cách 
ly tại nhà và sắp xếp công việc cho các bộ phận chuyên môn 
có người lao động phải thực hiện cách ly để hạn chế tình 
trạng thiếu nhân công.

Nhờ đó, kết thúc quý I/2020, kế hoạch SXKD của công 
ty vẫn đạt kết quả tốt so với mục tiêu đã đề ra và không 
bị tác động quá nhiều với hơn 550.000 xe máy và 2.300 
ô tô được xuất bán ra thị trường. Tuy nhiên, do tình hình 
Covid-19 vẫn đang rất khó kiểm soát nên ước tính trong 
quý II/2020 nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như đầu ra 
tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng lớn, 
đòi hỏi Ban Giám đốc công ty phải có những điều chỉnh 
phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo Công ty Honda Việt 
Nam kiến nghị UBND sớm có những giải pháp hỗ trợ kịp 
thời để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và 
Honda Việt Nam nói riêng khắc phục khó khăn, ổn định sản 
xuất trong thời gian tiếp theo.

Đồng thời, lãnh đạo công ty cũng kiến nghị chính 
quyền các cấp chỉ đạo sát sao hơn nữa trong việc thực hiện 
nghiêm túc các quy định cách ly đối với những trường hợp 
phát hiện dương tính với Covid-19 để tránh ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Trì đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Honda Việt 
Nam trong công tác phòng, chống Covid-19 cũng như giữ 
vững các chỉ tiêu SXKD trong Quý I/2020.

Nhấn mạnh tình hình diễn biến của dịch bệnh vẫn rất 
phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Ban lãnh đạo Honda Việt 
Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, kịp thời 
cách ly nếu phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu, đánh giá 
cụ thể những biến động của thị trường, sức tiêu thụ để đưa 
ra những đối sách phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu 
đạt được những kết quả SXKD đã đề ra trong năm 2020.

Đồng chí đề nghị Ban Giám đốc Honda Việt Nam tiếp 
tục thực hiện những phương án giải quyết phù hợp, đảm 
bảo quyền lợi thiết thực cho những trường hợp lao động 
phải nghỉ việc do Covid-19.

Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp trong 
thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng 
định chính quyền các cấp trong tỉnh sẽ luôn đồng hành, sát 
cánh với các doanh nghiệp để ổn định sản xuất cũng như 
đẩy lùi dịch bệnh. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành 
trong tỉnh tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của doanh 
nghiệp để đưa ra những giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các 
lĩnh vực thủ tục hành chính, thuế...

Việt Sơn (baovinhphuc.com.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát biểu tại buổi 
làm việc. Ảnh Chu Kiều
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Chiều 24/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Công ty Honda Việt Nam về tình hình sản xuất quý I/2020. Cùng đi 
có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.



CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN VĂN TRÌ
LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì, 
lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho biết, 
Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng mạnh đến hoạt 

động nhập khẩu linh kiện ô tô và sản xuất của công ty.

Cụ thể, lượng xe bán ra trong quý I/2020 giảm 27% 
so với cùng kỳ và giảm 8,5%. Ước tính cả năm, doanh số 
bán xe của công ty sụt giảm 20% so với kế hoạch, dự kiến 
69.500 xe. Dịch vụ sửa xe sụt giảm khoảng 30-40%. Nhiều 
chuyên gia khó nhập cảnh và phải cách ly. Covid-19 bùng 
phát ở nhiều nơi trong cả nước, do có thể phải cách ly hoặc 
khoanh vùng dập dịch tại một số địa điểm, dẫn đến tình 
trạng người lao động không thể đi làm, ảnh hưởng tới hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. Việc đánh giá điều kiện đảm 
bảo chất lượng sản phẩm tại cơ sở xuất xe ô tô và linh kiện 
nước ngoài không thể thực hiện.

Để vượt qua khó khăn, lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota 
Việt Nam đề xuất tỉnh, Chính phủ cân nhắc việc giãn, 
giảm thuế cho doanh nghiệp; giãn thời gian nộp giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu 
từ các nước ASEAN; có gói kích cầu chung phát triển kinh 
tế, gia hạn các gói vay thương mại để doanh nghiệp có 
thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh và trả nợ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Văn Trì đánh giá cao công tác phòng, chống 
Covid-19 của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đồng thời, 
chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Ô tô Toyota Việt 
Nam tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 
dịch bệnh, cùng với đó, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; 
có phương án điều chỉnh sản xuất kinh doanh để đảm 
bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020; có chính 
sách hỗ trợ, chăm lo đến đời sống của người lao động.

Về những khó khăn, đề xuất của Công ty Ô tô Toyota 
Việt Nam, tỉnh tiếp thu và đề xuất với Chính phủ những 
vấn đề không thuộc thẩm quyền; những vấn đề thuộc 
thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành 
nghiên cứu đề xuất với tỉnh các giải pháp, chính sách 
phù hợp để hỗ trợ giải quyết trong thời gian sớm nhất, 
đồng thời, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh 
nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã 
tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho ông Toru Kinoshita, 
Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vì đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ công tác giai đoạn 
2017 - 2019.

Trần Tỉnh (baovinhphuc.com.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì làm việc với Công ty 
Ô tô Toyota Việt Nam. Ảnh Thế Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trao Bằng khen tặng 
Tổng Giám đốc Công ty Toyota Việt Nam. Ảnh Thế Hùng
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Chiều 24/3/2020, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với 
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam nhằm nắm bắt kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất 
kinh doanh do ảnh hưởng bởi Covid-19. Cùng đi, có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và 
thành phố Phúc Yên.



ĐẢNG ỦY SỞ NGOẠI VỤ
CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
NHIỆM KỲ 2020 - 2023

Tại Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý 
kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, 
đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 

chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu 
nhiệm kỳ 2020 - 2023, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 
2017 - 2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt 
được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học 
kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm 
vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 
- 2023. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến 
hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. 
Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và tập thể đảng viên, 

công chức, viên chức Sở Ngoại vụ khẳng định sẽ phát huy 
những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp 
tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững 
mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi hoàn thành tổ chức Đại hội các Chi bộ trực 
thuộc, dự kiến Đại hội Đảng bộ Sở Ngoại vụ lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiến hành tổ chức vào tháng 
5/2020.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ:

Đại hội Chi bộ Văn phòng

Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 25/7/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh 
Phúc và Kế hoạch số 51-KH/ĐU của Đảng ủy Sở Ngoại vụ ngày 21/10/2019 V/v Triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 20/3/2020 đến ngày 24/4/2020, 
Đảng ủy Sở Ngoại vụ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công 5/5 Đại hội các chi bộ trực thuộc 
nhiệm kỳ 2020 - 2023.
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Đại hội Chi bộ Hợp tác quốc tế - Thanh tra

Đại hội Chi bộ Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Đại hội Chi bộ Đơn vị sự nghiệp

Đại hội Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

27TIN ĐỐI NGOẠI Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 108/2019



Sáng ngày 25/03/2020, Sở Ngoại vụ tổ chức hội 
nghị quán triệt về công tác phòng và chống dịch 
Covid-19 do đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền 

Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo về phòng 
chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì. Tham dự hội 
nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Sở.

Tại hội nghị, đồng chí Quyền Giám đốc Sở Nguyễn 
Việt Hưng đã thông tin nhanh về tình hình diễn biến dịch 
bệnh trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh; đồng 
thời phổ biến quán triệt Kết luận số 1948/UBND-VX1 của 
UBND tỉnh ngày 24/3/2020 V/v Kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch 
Covid-19 và Thông báo số 61/TB-UBND ngày 24/3/2020 
về Hạn chế tập trung đông người tại Trụ sở tiếp công dân, 

nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo nhằm ngăn chặn sự 
lây lan của dịch Covid-19. Trước sự lây lan vô cùng nguy 
hiểm của dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19, đồng chí 
Quyền Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể lãnh đạo, cán bộ, 
công chức, viên chức và lao động hợp đồng Sở cần tập 
trung quán triệt nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế; tổng vệ sinh toàn cơ quan; trang 
bị thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa tay tại cơ quan; yêu 
cầu 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động 
thực hiện đeo khẩu trang khi làm việc, họp, nơi công 
cộng; cắt giảm các cuộc họp, hội nghị, tập trung cho 
nhiệm vụ phòng, chống dịch … đúng tinh thần “chống 
dịch như chống giặc”.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Toàn cảnh hội nghị Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở 
phát biểu quán triệt tại hội nghị

COVID-19
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