
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh bao hàm những 
nguyên lý, nội dung, phương pháp, phong cách 
và nghệ thuật ngoại giao. Người đề cao các 

quyền dân tộc cơ bản, bao gồm độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh 
thổ, thống nhất đất nước, hòa bình và chống chiến tranh 
xâm lược. Người nhấn mạnh ngoại giao “phải luôn luôn 
vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ” (1); độc lập tự chủ, tự 
lực tự cường phải gắn liền với đoàn kết và hợp tác quốc 
tế, theo đó Việt Nam sẵn sàng “làm bạn với tất cả mọi 
nước dân chủ và không gây thù oán với một ai” (2). Người 
hết sức coi trọng tình hữu nghị và hợp tác với các nước 
láng giềng có chung biên giới; mở rộng bang giao với 
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Vào những ngày này, với lòng biết ơn sâu sắc, cả nước ta kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ngành Ngoại giao Việt 
Nam rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao 
đầu tiên. Là lãnh tụ thiên tài, là nhà ngoại giao kiệt xuất đã sáng lập ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, 
Bác đã chỉ đạo công tác ngoại giao nước nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, góp phần giành độc lập, tự do và 
thống nhất đất nước. Từ chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa Việt Nam, bằng kho tàng tri thức đồ sộ 
Đông - Tây, với bản lĩnh dạn dày và kinh nghiệm vô cùng phong phú qua hàng chục năm bôn ba hoạt động 
cách mạng, Bác đã để lại cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại một tư tưởng ngoại giao đặc sắc - Tư tưởng 
Ngoại giao Hồ Chí Minh.
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các nước trong khu vực và trên thế giới; xử lý tốt quan hệ 
với các nước lớn để phục vụ lợi ích cách mạng.

Trong phương pháp, Người xác định ngoại giao phải 
là một mặt trận, một binh chủng hợp thành của cách 
mạng Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn “vừa đánh vừa 
đàm”, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để 
tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn. Người luôn đặt Việt 
Nam trong dòng chảy của thế giới, coi trọng các trung 
tâm quyền lực, các trào lưu lớn. Người đặc biệt đề cao 
“dĩ bất biến, ứng vạn biến”, lấy cái không thể thay đổi 
để ứng phó với muôn sự thay đổi, giữ vững tính nguyên 
tắc, kiên định, vững chắc của mục tiêu chiến lược với tính 
linh hoạt, uyển chuyển của sách lược cách mạng. Phương 
pháp ngoại giao Hồ Chí Minh còn thể hiện truyền thống 
yêu hòa bình của dân tộc ta, nỗ lực giải quyết bất đồng 
bằng các phương cách hoà bình.

Trên nền tảng văn hóa dân tộc, phong cách ngoại 
giao Hồ Chí Minh thấm đẫm giá trị tinh hoa văn hóa của 
nhân loại, kết hợp nhuần nhuyễn văn hoá Đông - Tây. Về 
tư duy, Người căn dặn phải có quan điểm toàn diện, “nhìn 
cho rộng suy cho kỹ” để thấy rõ được xu thế chung và 
chiều hướng của tiến bộ xã hội. Trong ứng xử, Người kết 
hợp hài hòa giữa các giá trị dân tộc và quốc tế, làm cho 
mọi người cảm thấy gần gũi, thân tình. Trong giao tiếp, 
Người dùng cách thể hiện bình dị để gửi gắm hiệu quả 
những thông điệp ngoại giao.

Nét nổi bật trong nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh 
là sự vận dụng nhuần nhuyễn “năm cái biết” (biết mình, 
biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến), là khả 
năng tạo dựng thời cơ và chớp thời cơ, là ngoại giao tâm 
công giúp thu phục lòng người bằng chính nghĩa, tình 
người, lẽ phải và đạo lý. Những thành tựu của đối ngoại 
Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước và bảo vệ Tổ quốc ta đã thể hiện rõ nét sự tài 
tình của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng các nghệ thuật 
ngoại giao để đưa cách mạng đến thành công.

*
Thực tiễn đã chứng minh Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí 

Minh là di sản vô giá, là nền tảng sức mạnh và là chìa 
khóa để triển khai thắng lợi, hiệu quả đường lối đối ngoại 
của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Chính nhờ sự 
vận dụng sáng tạo Tư tưởng ngoại giao của Người trong 
tình hình mới, đối ngoại Việt Nam đã giành được nhiều 

thành tựu quan trọng, góp phần duy trì môi trường hoà 
bình, thu hút các nguồn lực cho phát triển, giữ vững chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao vị thế 
quốc tế của nước ta.

Đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 
189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, có quan 
hệ đối tác chiến lược, toàn diện với 30 nước. Chúng ta 
hết sức coi trọng quan hệ với các nước láng giềng chung 
biên giới, các đối tác chiến lược, toàn diện; đã đưa quan 
hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, 
bền vững, từng bước xử lý ổn thoả các vấn đề phát sinh, 
tồn tại. Đồng thời, chúng ta đã nỗ lực phát triển quan hệ 
ngày càng thiết thực với các nước láng giềng khu vực và 
bạn bè truyền thống.

Tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng 
sâu rộng, hiệu quả. Về kinh tế, Việt Nam đã trở thành mắt 
xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế thông qua 
ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, qua đó tạo ra 
những động lực to lớn cho phát triển. IMF đánh giá Việt 
Nam nằm trong số 20 nền kinh tế có đóng góp lớn nhất 
vào tăng trưởng toàn cầu năm 2019. Dù dịch Covid-19 
đang gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam 
vẫn tăng trưởng dương vào loại cao trong khu vực. Hội 
nhập quốc tế về chính trị - an ninh - quốc phòng, xã hội - 
văn hoá và các lĩnh vực khác ngày càng sâu sắc.

Với thế và lực mới, Việt Nam đã tham gia và đóng 
góp tích cực ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế quan 
trọng, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách, đang 
phát huy hiệu quả vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy 
viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc 
nhiệm kỳ 2020 - 2021. Việt Nam đã và đang đóng góp 
tích cực trong giải quyết nhiều vấn đề quốc tế quan trọng 
như: góp phần bảo đảm an ninh lương thực, đẩy mạnh 
hợp tác quốc tế phòng chống dịch Covid-19, thúc đẩy hoà 
bình và hoà giải trên bán đảo Triều Tiên...

Trong môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, đối 
ngoại đã góp phần hiệu quả vào bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chúng ta đã nỗ 
lực xây dựng đường biên giới trên bộ hoà bình, hữu nghị 
và phát triển với Lào, Cam-pu-chia và Trung Quốc. Trước 
những phức tạp ở Biển Đông, chúng ta đã đánh giá đúng 
tình hình, đấu tranh, xử lý kịp thời, tỉnh táo, sáng suốt, kiên 
quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ, các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển.
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Bên cạnh những kết quả trên, các trụ cột và lĩnh vực 
quan trọng khác của công tác đối ngoại đều đạt nhiều 
thành tựu. Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối 
ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại quốc 
phòng - an ninh được triển khai hiệu quả, phối hợp chặt 
chẽ, nhịp nhàng; ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, 
bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, 
thông tin đối ngoại cũng được triển khai chủ động, tích 
cực, góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại chung 
của đất nước.

*
Bên thềm thập niên thứ ba của thế kỷ 21, thế giới 

đang chứng kiến những biến động to lớn, sâu sắc và 
khó lường. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu 
thế lớn, song đại dịch Covid-19 đã góp phần đẩy nhanh 
hơn những chuyển biến sâu sắc trong cục diện quốc tế, 
tác động trực tiếp tới môi trường an ninh và phát triển 
của nước ta. Chúng ta cần tiếp tục vận dụng sáng tạo Tư 
tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh để đặt Việt Nam vào đúng 
“dòng chảy của thời đại”, tạo sức mạnh to lớn đưa cách 
mạng Việt Nam tới những thắng lợi mới.

Theo đó, ngoại giao Việt Nam cần phát huy tốt vai trò 
là “một mặt trận” tiên phong nhằm củng cố vững chắc 
môi trường quốc tế thuận lợi và thu hút các nguồn lực 
phục vụ phát triển và nâng cao vị thế đất nước, bảo vệ 
Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy. Các “binh 
chủng” của đối ngoại Việt Nam, gồm ngoại giao Nhà nước, 
đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân cần đồng tâm hiệp 
lực để tận dụng được những cơ hội mới và xử lý hiệu quả 
những thách thức phức tạp đang đặt ra. Chúng ta cần 
vận dụng tốt nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Cần 
kiên định mục tiêu bất biến là lợi ích tối thượng của quốc 
gia - dân tộc với nội hàm là hoà bình, độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao sức mạnh và vị thế của quốc 
gia; đồng thời, linh hoạt, khéo léo trong sách lược, hành 
động để xử lý cái "vạn biến" của tình hình. Trước những 
phức tạp ở Biển Đông, chúng ta kiên trì sử dụng các biện 
pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp, đồng thời "kiên 
quyết bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: Toàn vẹn 
lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”(3) như lời 
Bác căn dặn.

Chúng ta cũng cần tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hiệu 
quả hội nhập quốc tế sâu rộng để đem lại nhiều lợi ích 
thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện 

tư tưởng của Bác về đoàn kết và hợp tác quốc tế, chúng 
ta tiếp tục coi trọng quan hệ với các nước láng giềng có 
chung biên giới; đưa vào chiều sâu quan hệ với các nước 
trong khu vực và trên thế giới; đồng thời, tiếp tục đẩy 
mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Trong tình hình mới, cán bộ đối ngoại cần thường 
xuyên phấn đấu, tu dưỡng như lời Bác dặn: "chỉ có qua 
học tập, qua sự cố gắng của từng cá nhân và cả ngành 
thì công tác ngoại giao mới đáp ứng nhu cầu của đất 
nước"(4). Cán bộ đối ngoại cần vừa "hồng", vừa "chuyên" 
để xây dựng nền ngoại giao Việt Nam hiện đại trong thời 
kỳ mới. Đặc biệt, cần thực hiện lời căn dặn của Bác: “phải 
luôn luôn vì lợi ích dân tộc mà phục vụ và nhà ngoại giao 
phải khôn khéo để lợi ích đó được đảm bảo"(5).

Dưới ánh sáng của Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, 
ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục viết lên những thành 
công mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta sánh vai cùng các cường 
quốc năm châu như Bác hằng mong ước.

(Theo Baoquocte.vn)

(1) Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị ngoại giao 1964. Hồ sơ lưu 
trữ Bộ Ngoại giao Việt Nam.

(2)Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII, tr. 153.

(3)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.522, tr.3.
(4)Bác Hồ nói về ngoại giao, Học việc Quan hệ quốc tế, Nxb. Hà 

Nội, 1994, tr.16.
(5)Hồ Chủ tịch nói chuyện tại Hội nghị ngoại giao 1964: Hồ sơ 

lưu trữ Bộ Ngoại giao Việt Nam.
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Trong những năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Sở Ngoại vụ đã lãnh đạo cơ quan phát 
huy các nguồn lực để triển khai toàn diện, hiệu quả công tác đối ngoại 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của tỉnh. Song song 
với công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Sở luôn chú trọng bồi dưỡng 
phẩm chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây 
dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Hiện nay, Đảng bộ Sở Ngoại vụ có 36 Đảng viên sinh hoạt tại 05 Chi bộ trực 
thuộc công tác tại Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Trong 
nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng 
đổi mới, sáng tạo, hoàn các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở luôn coi trọng và tập trung 
xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ vững nề nếp sinh hoạt, quy chế hoạt động 
của Đảng bộ, tập trung dân chủ, xây dựng quy chế làm việc giữa cấp uỷ với chính 
quyền, đoàn thể trong cơ quan; chú trọng chăm lo bồi dưỡng giáo dục cho cán 
bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ 

ĐẢNG ỦY SỞ NGOẠI VỤ:
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH,

CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN
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Phó Bí thư phụ trách Đảngbộ, 

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ



trương của Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy đã cử 
09 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng, kết nạp mới 
được 09 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 
bộ, Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ bám sát chức năng nhiệm 
vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp 
với đặc điểm tình hình của Đảng bộ và cơ quan. Trong các 
buổi sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ cũng như họp cơ quan, 
tính dân chủ và các nguyên tắc của tổ chức Đảng luôn 
được đặt lên hàng đầu. Do vậy, các cán bộ, đảng viên đã 
tích cực, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, tạo không khí 
sôi nổi, cởi mở, dân chủ, thẳng thắn; mỗi cán bộ, đảng 
viên được thể hiện chính kiến, nguyện vọng của mình; 
qua đó giúp cho chương trình công tác của Đảng bộ và 
các Chi bộ cũng như công việc chuyên môn được giải 
quyết nhanh chóng, hiệu quả cao.

Với đặc thù là cơ quan tham mưu triển khai các hoạt 
động đối ngoại của tỉnh, thường xuyên làm việc, tiếp xúc 
với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, việc nâng 
cao chất lượng đào tạo cán bộ; tăng cường giáo dục chính 
trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực chuyên 
môn cho đội ngũ làm công tác đối ngoại luôn được Đảng 
ủy Sở đặc biệt chú trọng. Các cán bộ, đảng viên của Đảng 
bộ có nhiều nỗ lực, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các 
nước tiên tiến với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, 
song, vẫn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào 
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tỉnh táo trước mọi thách 
thức, cám dỗ gây lung lạc nhận thức trong thời kỳ hội 
nhập quốc tế. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Sở đã cử nhiều 
lượt cán bộ tham dự các khoá học về nghiệp vụ chuyên 
môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước do Bộ Ngoại 
giao, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh tổ chức. 

Đảng ủy Sở cũng tích cực, chủ động, quán triệt triển 
khai tới cán bộ, đảng viên thực hiện các hướng dẫn, kế 
hoạch triển khai Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn Đảng 
bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính 
trị - xã hội đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính 
trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, 
nhiệm vụ được giao, mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên, công 
chức thường xuyên “tự soi mình”, “tự sửa chính bản thân 
mình”, tự phấn đấu, học tập, coi đó là công việc thường 
xuyên, hàng ngày.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở luôn 
quan tâm, chỉ đạo sát sao, lãnh đạo cơ quan đoàn kết, 
sáng tạo hoàn thành tốt  nhiệm vụ chính trị được giao. 
Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành, Đảng 
bộ đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ tham mưu cho Tỉnh ủy ban 
hành Quyết định số 151-QĐ/TU ngày 15/5/2016 về Quản 
lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 
Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, đã tham mưu đề xuất cho 
381 đoàn, tổ, nhóm đi công tác nước ngoài; tham mưu 
tổ chức đón tiếp các đoàn cấp cao đến thăm, làm việc 
với tỉnh, hướng dẫn các đoàn khách quốc tế đến làm việc 
với các đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng thị, tuân 
thủ đúng các quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp 
khách nước ngoài với 529 lượt khách nước ngoài vào làm 
việc. Song song với công tác quản lý các hoạt động đối 
ngoại, Đảng ủy đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ chủ động tham 
mưu cho tỉnh tiếp tục củng cố, duy trì quan hệ hợp tác  
hữu nghị truyền thống với các địa phương của nước Cộng 
hòa DCND Lào; nâng cấp và mở rộng quan hệ hợp tác 
với tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc trên các lĩnh vực 
trọng tâm: thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, nông 
nghiệp; xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị 
toàn diện với tỉnh Akita – Nhật Bản. Đồng thời tích cực 
chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các địa phương 
nước ngoài có tiềm năng ở một số nước như: Nga, Đức, 
Italia... Đẩy mạnh và làm phong phú hơn công tác đối 
ngoại Đảng, ngoại giao nhân dân. Tăng cường hợp tác với 
các cơ quan tổ chức, quốc tế và Đại sứ quán các nước tại 
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Phết-thả-von Phi-la-văn trao Huân chương Phát triển 

hạng Nhất của Chủ tịch nước CHNDND Lào
cho tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019



Việt Nam để quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng, thế 
mạnh của tỉnh, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tranh 
thủ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn 
tài trợ quốc tế khác. Triển khai hiệu quả công tác ngoại 
giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; thúc đẩy thu hút đầu tư và viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài góp phần đáng kể vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Vĩnh 
Phúc đã thu hút được 150 dự án, chương trình viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị giải ngân đạt 
gần 12 triệu USD. Công tác Người Việt Nam ở nước ngoài 
(NVNONN) cũng được quan tâm như  động viên khuyến 
khích kiều bào về đầu tư xây dựng quê hương đất nước, 
cũng như tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo 
trên địa bàn tỉnh; chú trọng tuyên truyền đến cộng đồng 
NVNONN về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, 
Nhà nước. Tham mưu cho tỉnh chú trọng triển khai các 
hoạt động ngoại giao văn hóa, giao lưu văn hóa quốc tế, 
thông tin đối ngoại dưới nhiều hình thức đa dạng phong 
phú qua đó quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng thế 
mạnh của tỉnh đến bạn bè thế giới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở luôn tập trung lãnh đạo tổ 
chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên quan tâm, chăm lo 
đến quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần của từng cán 
bộ, công chức, viên chức. Tạo điều kiện cho các đoàn viên, 
thanh niên Sở tham gia các hoạt động nâng cao đời sống 
tinh thần, rèn luyện thể chất như: tham gia các giải thể 
thao do Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động, tổ chức thi 
nấu ăn, giao lưu văn nghệ, thể thao với Đoàn Thanh niên 
các sở, ban, ngành khác...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 
tới, BCH Đảng bộ Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 sẽ tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện 
một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo cơ quan tổ chức thực 
hiện và tham mưu tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh giao với phương châm mở rộng quan 
hệ đối ngoại và đưa các mối quan hệ sẵn có ngày càng 
phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Vĩnh 
Phúc đến với bạn bè quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai 
công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhân dân và công 
tác người VNONN; đa dạng hóa các hình thức thông tin 
đối ngoại và ngoại giao văn hóa; tích cực vận động và 

quản lý có hiệu quả nguồn viện trợ PCPNN, giá trị viện trợ 
trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
cho cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt đường lối, 
chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên tuyền và triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong lĩnh 
vực công tác đối ngoại đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức trong cơ quan.

 Thứ ba, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Kiện 
toàn, ổn định tổ chức Đảng bộ sau đại hội, xây dựng quy 
chế làm việc BCH. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, 
nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm tốt công tác đánh 
giá, phân loại đảng viên hàng năm. Tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát của đảng. Quan tâm giáo dục, bồi 
dưỡng phát triển đảng viên mới. Củng cố đoàn kết nội bộ, 
tăng cường phối hợp giữa cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan và các 
tổ chức đoàn thể quần chúng. Lãnh đạo thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Ngoại vụ đề ra. Xây 
dựng Đảng bộ hàng năm đạt Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh.

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc thực hiện 
Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh 
công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho 
cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ 
suy thoái về đạo đức chính trị, đạo đức lối sống của cán 
bộ, đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến 
đấu của Đảng.

Thứ năm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng 
hoạt động có hiệu quả, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị 
trọng đại của đất nước, đó là năm kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và cũng là năm cả nước tiến hành Đại hội Đảng các 
cấp, Đảng bộ Sở Ngoại vụ quyết tâm khắc phục mọi khó 
khăn, đoàn kết, ra sức thi đua lập thành tích các sự kiện 
trên và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần 
thứ XVII, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
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Sáng ngày 19/5/2020, Đảng ủy Sở Ngoại vụ tổ 
chức Đại hội Đảng bộ Sở Ngoại vụ lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại 

hội có đồng chí Vũ Ngọc Vinh, Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đại diện các ban xây dựng 
Đảng thuộc Đảng ủy khối, các đồng chí nguyên lãnh đạo 
Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và 
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công 
tác lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo 
đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, bài học 
kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ 
trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận và thông qua 
phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 
2020-2025 đã đề ra. Đại hội cũng thông qua Báo cáo 

kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015-
2020. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Vinh, 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 
đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được trong 
nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế 
trong lãnh đạo, chỉ đạo cần khắc phục. Trong nhiệm kỳ 
tới, Đảng bộ cần phát huy truyền thống, đoàn kết thống 
nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm 
để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xây dựng 
Đảng bộ, trong sạch vững mạnh tiêu biểu thực hiện 
thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn 
Việt Hưng, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu giữ 
chức Bí thư Đảng bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Vũ Ngọc Vinh, Phó Bí thư TT Đảng ủy khối các 
cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Sở 

Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020-2025

BCH Đảng bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020-2025
ra mắt Đại hội
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In the morning of May 19th, 2020, the Party 
Executive Committee of the Department of 
Foreign Affairs held the IV Party Committee of 

the Department of Foreign Affairs, term of 2020 - 2025. 
Attending the event, there were comrade Vu Ngoc 

Vinh, Standing Deputy Secretary of the provincial Party 
Committee of provincial departments, representatives of 
boards of the provincial Party Committee of provincial 
departments, former leaders of the Department of 
Foreign Affairs and all the members of the Department.

The Congress approved the report on leadership 
results in implementing political mission of the 2015-
2020 term, directions, objectives, tasks and solutions 
of the 2020-2025 term. The report comprehensively 
assessed the achievements, strengths, weaknesses 
and lessons from the previous term. At the same time, 
discussing and approving main directions, tasks and 
solutions to successfully implement the targets set 

by the 2020 - 2025 Party Congress. The Congress also 
approved the Review Report of the III Party Executive 
Committee.

Speaking at the meeting, comrade Vu Ngoc Vinh 
highly appreciated the achievements of the Party 
Committee contributing to the development of the 
province, promoting the provincial image; pointed out 
some limitations in leadership and direction that need to 
be overcome. In the coming term, the Party Committee of 
the Department should promote its tradition, unite and 
overcome difficulties, raise the sense of responsibility to 
further fulfill its tasks, then successfully implementing 
the Resolution of the Party Congress at all levels.

The Congress voted the IV Party Executive Committee 
with 05 people. Comrade Nguyen Viet Hung, Acting 
Director of the Department was elected as the Secretary 
for the 2020-2025 term.

By Nguyen Thom

THE IV PARTY CONGRESS
OF THE FOREIGN AFFAIRS DEPARTMENT,

TERM OF 2020 - 2025
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Đến giữa năm 1953, sau gần 8 năm tiến hành 
cuộc chiến tranh xâm lược trở lại Đông Dương, 
dù đã huy động nhiều tiềm lực kinh tế, quân 

sự nhưng thực dân Pháp vẫn không thực hiện được mục 
đích đề ra mà ngược lại, phải chịu những thất bại nặng 
nề. Trong số đó, chiến thắng Việt Bắc Thu-Đông (năm 
1947) là đòn quyết định làm thất bại hoàn toàn chiến 
lược đánh nhanh, thắng nhanh của địch, bảo vệ an toàn 
căn cứ địa cách mạng và đầu não kháng chiến; Chiến 
thắng Biên giới (năm 1950) đã tạo ra một bước chuyển 

cơ bản cho cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn mới, 
chuyển hẳn sang liên tục tấn công và phản công địch. 
Quân ta càng đánh, càng mạnh, càng thắng, quân viễn 
chinh Pháp càng ngày càng lún sâu vào thế bị động, lúng 
túng. Vùng giải phóng mở rộng, chính quyền dân chủ 
nhân dân được củng cố.

Để cứu vãn tình thế, bước vào Thu-Đông năm 1953, 
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đã cho ra đời Kế hoạch 
Nava tăng viện lớn về binh lực và chi phí chiến tranh, 
mưu toan trong vòng 18 tháng sẽ tiêu diệt phần lớn bộ 
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CHIẾN CÔNG CHÓI LỌI
TRONG LỊCH SỬ CHỐNG NGOẠI XÂM

Trải qua “năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt; máu trộn bùn non; 
gan không núng; chí không mòn”, Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng, chấm dứt 9 năm trường 
kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trở lại nước ta. Chiến thắng đó đã góp thêm một chiến 
công hiển hách vào lịch sử chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc, xứng đáng đi vào lịch sử Việt 
Nam như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa trong thời đại Hồ Chí Minh.



đội chủ lực của ta, kiểm soát lãnh thổ Việt Nam và bình 
định cả Nam Đông Dương.

Đánh giá Điện Biên Phủ là một vị trí chiến lược quan 
trọng bậc nhất ở Đông Dương, sau khi đánh chiếm Điện 
Biên Phủ vào ngày 20/11/1953, quân Pháp không ngừng 
tăng thêm binh lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự, xây 
thêm nhiều công sự, đồn lũy và các loại vật tư khác. Được 
sự giúp đỡ của Mỹ về cố vấn, trang bị kỹ thuật, kinh tế, 
Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn 
cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương - “một pháo 
đài không thể công phá”, nhằm tạo bàn đạp chiến lược 
khống chế khu vực Tây Bắc, Thượng Lào và thu hút, 
“nghiền nát” chủ lực của ta.

Tính đến tháng 3/1954, tại Điện Biên Phủ đã có 12 
tiểu đoàn và bảy đại đội bộ binh, ba tiểu đoàn pháo binh, 
một đại đội xe tăng, một phi đội máy bay thường trực 
(14 chiếc). Sau này trong quá trình chiến dịch, quân Pháp 
tăng viện thêm bốn tiểu đoàn, hai đại đội lính dù, tổng 
cộng có 17 tiểu đoàn, phần lớn đều là lính tinh nhuệ. 
Ngoài ra còn có các quân chủng pháo binh, công binh, 
thiết giáp, phân đội hỏa pháo. Tổng số quân tăng lên hơn 
16.000 người và 300 máy bay vận tải tiếp tế, có sự chi 
viện của không quân Mỹ.

Tại Hội nghị phổ biến nhiệm vụ quân sự và kế hoạch 
tác chiến Đông Xuân 1953-1954 diễn ra cùng thời điểm 
quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, Tổng Tư lệnh, Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, “địch nhảy dù xuống Điện 
Biên Phủ là để che chở cho Lai Châu và Thượng Lào bị uy 
hiếp. Như vậy là bị động phân tán lực lượng để đối phó với 
ta. Vô luận rồi đây, địch tình thay đổi thế nào, địch nhảy dù 
xuống Điện Biên Phủ căn bản là có lợi cho ta."

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến 
dịch Điện Biên Phủ với bí danh Trần Đình, nhất trí thông 
qua phương án tác chiến của Tổng Quân ủy. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy, đồng chí 
Hoàng Văn Thái - Tham mưu trưởng, Lê Liêm - Chủ nhiệm 
Chính trị, Đặng Kim Giang - Chủ nhiệm Cung cấp. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chiến dịch này là một chiến dịch 
rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính 
trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì 
vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn 
thành cho kỳ được.”

Trước tình hình tăng cường phòng thủ của quân 
Pháp tại Điện Biên Phủ lớn mạnh từng ngày, trong khi 
quá trình chuẩn bị hậu cần, lực lượng của ta gặp rất 
nhiều khó khăn, Đảng ủy, Bộ chỉ huy chiến dịch (do Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy) 
đã đề xuất xin ý kiến Bộ Chính trị chuyển từ phương án 
“đánh nhanh, thắng nhanh” (thông qua từ trước đó) sang 
phương án “đánh chắc, tiến chắc” để bảo đảm thắng lợi. 
Đề xuất này được Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đồng ý thông qua.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tư liệu.
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Chấp hành mệnh lệnh của Bộ chỉ huy tối cao đề ra, 
quân dân ta kiên trì, anh dũng vượt qua mọi khó khăn 
tiếp tục chuẩn bị về mọi mặt. Tổng quân số điều động 
tham gia chiến đấu tại Điện Biên Phủ lên đến 55.000 
quân, bao gồm 3 đại đoàn bộ binh (308, 312, 316), Trung 
đoàn bộ binh 57 (Đại đoàn 304), Đại đoàn công binh - 
pháo binh 351. Trên 260.000 dân công và 27.400 tấn gạo 
được huy động để cung cấp cho chiến dịch. Hàng vạn 
thanh niên xung phong phối hợp cùng bộ đội công binh 
ngày đêm mở đường ra mặt trận dưới bom đạn địch, nên 
sau một thời gian ngắn, hàng ngàn km đường được xây 
dựng, sửa chữa.

Đầu tháng 3/1954, thời gian chuẩn bị mọi mặt cho 
cuộc tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với 
phương châm “đánh chắc, tiến chắc” đã hoàn thành. 
Đợt một của chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn ngày 
13/3/1954, với trận tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam 
thuộc vòng ngoài Phân khu Bắc của tập đoàn cứ điểm. 
Đợt hai diễn ra ngày 30/3/1954, đánh vào phân khu 
trung tâm. Đợt ba chiến dịch diễn ra ngày 1/5 và kết thúc 
ngày 7/5/1954, đánh chiếm các cứ điểm phía Đông và 

tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ.

Sau 56 ngày đêm chiến đấu, hy sinh, gian khổ, quân 
và dân ta đã tiêu diệt toàn bộ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ, bắt sống tướng chỉ huy De Castries. Ngày 7/5/1954, 
Lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trao cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã hiên ngang 
tung bay trên nóc hầm De Castries, quân và dân ta đã 
làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, 
chấn động địa cầu”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, 
đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc, thực 
dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định 
Geneva, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, mở ra 
trang mới cho cách mạng Việt Nam.

Đã 66 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa Chiến 
thắng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng mãi, là niềm tự 
hào, động lực to lớn và tiếp thêm sức mạnh cho các thế 
hệ người dân Việt Nam trên con đường xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 

Tổng hợp: Thanh Tú 

Bộ đội kéo pháo phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Ảnh: Tư liệu.
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TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO CÁC DOANH NGHIỆP 
BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 
nhiều doanh nghiệp đang đứng trước khó khăn 
về lao động. Một phần do việc hạn chế nhập 

cảnh đã dẫn đến nhiều doanh nghiệp thiếu hụt chuyên 
gia, người lao động trình độ cao; một phần do doanh thu, 
lợi nhuận sụt giảm trong khi vẫn phải duy trì trả lương, 
nhiều doanh nghiệp có phương án cho người lao động 
tạm thời nghỉ việc. Cũng theo nhận định của hầu hết các 
doanh nghiệp, nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn 
và chưa dự báo thời điểm kết thúc như hiện nay, nhiều 
doanh nghiệp sẽ tiếp tục đứng trước khó khăn về tài 
chính, thị trường tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa, thiếu 
nguyên vật liệu và có khả năng phải dừng hoạt động vì 
không có nguyên vật liệu sản xuất.

Đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến 
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ đạo của tỉnh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư nhận định, đối với ngành sản xuất ô tô, 
xe máy, ngoài 2 doanh nghiệp lớn như Honda và Toyota 
tạm dừng sản xuất từ cuối tháng 3, Công ty Piaggio Việt 
Nam cũng giảm 50% công suất do thị trường tiêu thụ 
trong nước và xuất khẩu gặp khó khăn và đã dừng hoạt 
động toàn bộ từ ngày 15 đến 20/4/2020. Dự báo trường 
hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt thì sản lượng của ba 
doanh nghiệp này dự kiến giảm 20%-30% so với năm 
2019 và kéo theo các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 
phụ trợ giảm tương đương. Đối với các doanh nghiệp 
xuất linh kiện điện tử dự kiến sẽ giảm sản lượng từ 15%-
20% so với năm 2019. Theo dự báo của các doanh nghiệp 
sản xuất vật liệu xây dựng, sản lượng gạch ốp lát sẽ giảm 
khoảng 20% so với năm 2019. Các doanh nghiệp giày da, 
may mặc chịu ảnh hưởng lớn nhất trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 dự kiến sản lượng sản xuất năm 2020 
chỉ đạt 40%-50% so với năm ngoái. Sản lượng của các 
doanh nghiệp có dự án sản xuất phôi thép, sắt thép dự 
kiến cũng giảm khoảng 20%; các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực nông nghiệp như phân bón, thức ăn 
gia súc…sản lượng cũng chỉ đạt 80%; lĩnh vực thương 
mại dịch vụ chỉ đạt dưới 30% doanh thu so với năm 2019. 
Ngoài ra, dự báo sẽ có khoảng 100.000 lao động bị ảnh 
hưởng về việc làm và thu nhập do dịch bệnh Covid-19.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, 
ngành, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho các doanh nghiệp. Trong đó, Ngân hàng 
Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên 
địa bàn hỗ trợ cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất, giãn, hoãn 
nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh; 
Cục Thuế tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp hoãn thời hạn nộp 
thuế, tiền thuê đất. Các sở, ngành liên quan kịp thời hỗ 
trợ người lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng dịch bệnh; hỗ trợ doanh nghiệp vay tiền trả 
lương cho người lao động bị ngừng việc, tạm dừng đóng 
vào quỹ hưu trí, tử tuất. Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu 
các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung giải quyết các 
thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; kịp thời giải quyết 
các đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh; hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm 
công nghiệp, các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ 
trương đầu tư giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan 
đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy 
nhanh tiến độ triển khai dự án.

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

Từ kết quả kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận 
định, quý I/2020, các doanh nghiệp chưa chịu 
tác động, ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid -19. 
Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 đến nay và dự kiến 
năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó 
khăn. Trước tình hình đó, tỉnh đã sớm có những 
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
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CONTINUE TO REMOVE DIFFICULTIES FOR BUSINESSES 
AFFETCED BY COVID-19

From the results of inspecting, grasping the 
situation of production and business activities 
of enterprises in the province, the Department 
of Planning and Investment said that in the first 
quarter of 2020, businesses was not affected heavily 
by Covid -19. However, since the end of March and it 
is expected in 2020, the situation of production and 
business activities of enterprises has faced many 
difficulties. Facing that situation, the province has 
soon had solutions on removing difficulties for 
businesses.

Facing the complicated situation of Covid-19, 
many businesses are having difficulties in labor. Partly 
due to the restriction on entry, many businesses lack 
professionals and highly qualified workers; partly due 
to the decline in revenue and profit while maintaining 
salaries, many businesses have plans for temporary 
workers to quit their jobs. According to most businesses, 
if the situation of Covid-19 is still complicated, they will 
continue to face difficulties in finance, consumption 
markets, goods export, lack of raw materials and then, 
maybe production stop because of no material.

Assessing the impact of Covid-19 on the province's 
main business and production sectors, the Department 
of Planning and Investment said that in the automobile 
and motorbike industry, besides Honda and Toyota have 
halted their production from the end of March, Piaggio 
Vietnam also reduced 50% of capacity due to difficulties 
in domestic and export markets and stopped its operation 
from 15 – 20/4/ 2020. If the epidemic is well controlled, 
it is expected that the output of these businesses is 

expected to decrease by 20% -30% compared to 2019 
leading to the equivalent reduction of supporting 
enterprises. For enterprises producing electronic 
components, it is expected to reduce production by 15% 
-20% compared to 2019. According to the forecast of 
construction materials manufacturing enterprises, the 
output of ceramic tiles will decrease by about 20% over 
2019. Leather and garment enterprises are most affected 
in the context of Covid-19. Estimated production output 
in 2020 is only 40% -50% compared to last year. The 
output of enterprises having projects to produce billet, 
iron and steel is also expected to decrease by about 20%; 
for enterprises operating in the field of agriculture such 
as fertilizer, animal feed ... the output only reached 80%; 
In the field of commerce and services, it is less than 30% 
of revenue compared to 2019. In addition, it is forecast 
that about 100,000 workers will be affected by Covid-19.

Facing that situation, the provincial People's 
Committee has directed departments, branches and 
units to focus on solving difficulties and obstacles for 
enterprises. In particular, the provincial State Bank has 
directed commercial banks in the province to support 
debt restructuring, reduce interest rates, extend and 
postpone debt for businesses affected by the epidemic; 
the provincial Tax Department supports enterprises in 
delaying the payment of taxes and land rents. Relevant 
departments and branches shall promptly support 
workers working in enterprises affected by epidemics; 
support enterprises to borrow money to pay wages 
to laborers who have stopped working or temporarily 
paid into the retirement or death fund. Along with 
that, the provincial People's Committee requested 
localities to synchronously implement solutions to 
remove difficulties for businesses, focus on solving 
administrative procedures for investors; promptly settle 
proposals and proposals related to production and 
business activities; support investors in infrastructure of 
industrial parks and complexes, projects approved by the 
provincial People's Committee in order to solve problems 
and difficulties related to compensation and ground 
clearance to accelerate project deployment progress.

By Hong Yen (vinhphuc.gov.vn)
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DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, PHI DỰ ÁN
KÊU GỌI VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Kèm theo  Quyết định số  1106/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

STT Danh mục 
khoản viện trợ Nội dung

Địa 
điểm 
thực 
hiện

Tổng giá trị  (triệu đồng) Chủ 
khoản 

viện 
trợ

Thông tin
liên hệViện 

trợ
Đối 
ứng Tổng

1 Xây dựng bộ 
cơ sở dữ liệu về 
sử dụng năng 
lượng theo 
nhóm ngành sử 
dụng nhiều năng 
lượng.

Xây dựng bộ cơ sở 
dữ liệu về sử dụng 
năng lượng theo 
nhóm ngành sử 
dụng nhiều năng 
lượng.

Trên địa 
bàn tỉnh

1.000   1.000 TT năng 
lượng

TT năng lượng, 
Sở Công thương

2 Thí điểm sử 
dụng năng 
lượng mặt trời 
phục vụ chiếu 
sáng đường giao 
thông, một số 
điểm, tuyến phố 
trên địa bàn tỉnh 

Thí điểm sử dụng 
năng lượng mặt 
trời phục vụ chiếu 
sáng đường giao 
thông, một số 
điểm, tuyến phố 
trên địa bàn tỉnh 

Trên địa 
bàn tỉnh

12.396   12.396 Sở Công 
Thương

Sở Công Thương

3 Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc giai đoạn 
2016-2020

Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc giai đoạn 
2016-2020

Trên địa 
bàn tỉnh

39.738 9.324 49.062 Sở Công 
Thương

Sở Công Thương

4 Dự án Xử lý chất 
thải chăn nuôi 
bằng hầm Biogas 
sử dụng vật liệu 
Composite tỉnh 
Vĩnh Phúc giai 
đoạn 2016-2020

Hỗ trợ xây dựng, 
lắp đặt 3.000 
hầm Biogas sử 
dụng vật liệu 
Composite để xử 
lý chất thải từ 
chăn nuôi cho các 
hộ gia đình trên 
địa bàn toàn tỉnh 
trong giai đoạn 
2016-2020 (600 
hầm/năm)

Trên địa 
bàn tỉnh

17.250 30.000 47.250 Trung 
tâm 
Nước 
sinh 
hoạt & 
VSMT 
nông 
thôn 

Trung tâm Nước 
sinh hoạt & 
VSMT nông thôn 
- Sở NN&PTNT
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5 Dự án Hỗ trợ 
điểm các hộ 
nghèo, gia đình 
chính sách xử lý 
nước sinh hoạt 
trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc giai 
đoạn 2016-2020

Hỗ trợ 2.500 thiết 
bị xử lý nước cho 
các hộ nghèo, hộ 
gia đình chính 
sách trên địa bàn 
các xã nông thôn 
tỉnh Vĩnh Phúc 
trong giai đoạn 
2016-2020 (500 
thiết bị/năm)

Các xã 
nông 
thôn 
trên địa 
bàn tỉnh 
Vĩnh 
Phúc

12.500   12.500 Trung 
tâm 
Nước 
sinh 
hoạt & 
VSMT 
nông 
thôn 

Trung tâm Nước 
sinh hoạt & 
VSMT nông thôn 
- Sở NN&PTNT

6 Phát triển trồng 
cây có múi trên 
vùng đất đồi

Đưa loại cây ăn 
quả có múi trồng 
trên vùng đất đồi 
thấp nhằm thay 
thế các loại cây 
lâm nghiệp kém 
hiệu quả, phủ 
xanh đồi trọc, 
chống xói mòn 
với diện tích 300 
ha, trong đó 100 
ha chanh và 200 
ha bưởi đỏ.

Tại 6 
huyện, 
thị thuộc 
tỉnh 
Vĩnh 
Phúc

12.998 30.318 43.316 Trung 
tâm 
Khuyến 
nông - 
Khuyến 
ngư 

Trung tâm 
Khuyến nông - 
Khuyến ngư - Sở 
NN&PTNT 

7 Cải tạo, nâng 
cấp Đình, chùa  
làng Phương 
Nha xã Hồng 
Phương, huyện 
Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc

Cải tạo, nâng cấp 
đình, chùa làng 
Phương Nha

Xã Hồng 
Phương, 
huyện 
Yên Lạc, 
tỉnh 
Vĩnh 
Phúc

6.500 500 7.000 UBND xã  
Hồng 
Phương

UBND xã Hồng 
Phương, huyện 
Yên Lạc

8 Xây dựng hệ 
thống xử lý rác 
thải sinh hoạt 
xã Đồng Cương, 
huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc

Xây mới Xã Đồng 
Cương 
huyện 
Yên Lạc, 
tỉnh 
Vĩnh 
Phúc

3.000 1.000 4.000 UBND xã  
Đồng 
Cương

UBND xã  
Đồng Cương, 
huyện Yên Lạc

9 Hỗ trợ người 
nghèo xây 
dựng kinh tế hộ 
gia đình thoát 
nghèo bền vững 
xã Đồng Cương, 
huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc

Hỗ trợ vốn sản 
xuất, kinh doanh; 
đào tạo nghề, kỹ 
thuật

Xã Đồng 
Cương 
huyện 
Yên Lạc, 
tỉnh 
Vĩnh 
Phúc

5.000   5.000 UBND xã  
Đồng 
Cương

UBND xã  
Đồng Cương, 
huyện Yên Lạc



10  Hỗ trợ tặng xe 
lăn, xe lắc cho 
người khuyết tật 
vận động trên 
địa bàn huyện 
Yên Lạc

Cung cấp 100 xe 
lăn, xe lắc cho 
người khuyết tật

Huyện 
Yên Lạc

300   300 Hội Chữ 
thập đỏ 
huyện 
Yên Lạc

Hội Chữ thập đỏ 
huyện Yên Lạc

11  Hỗ trợ các chốt 
sơ cấp cứu cộng 
đồng; Cung cấp 
thuốc và trang 
thiết bị, dụng cụ 
y tế cho các trạm 
y tế, chăm sóc 
sức khoẻ cộng 
đồng.

Hỗ trợ cho 17 
trạm y tế xã, thị 
trấn (300 triệu 
đồng/xã)

Huyện 
Yên Lạc

5.400   5.400 Hội Chữ 
thập đỏ 
huyện 
Yên Lạc

Hội Chữ thập đỏ 
huyện Yên Lạc

12 Hỗ trợ thùng 
đựng rác, trang 
phục VSMT, dụng 
cụ VSMT cho các 
đội vệ sinh môi 
trường của các 
thôn làng.

Hỗ trợ cho 162 
đội vệ sinh môi 
trường ở các thôn 
làng (10 triệu 
đồng/thôn)

Huyện 
Yên Lạc

1.620   1.620 Hội Chữ 
thập đỏ 
huyện 
Yên Lạc

Hội Chữ thập đỏ 
huyện Yên Lạc

13 Đầu tư máy lọc 
nước sạch cho 
các trường Mầm 
non, tiểu học, 
THCS ở các xã 
ven sông hồng 
thường xuyên 
bị ngập lụt và bị 
ô nhiễm nguồn 
nước:

Hỗ trợ 60 máy 
lọc nước cho các 
trường học ở các 
xã ven sông Hồng 
(4 triệu đồng/
máy)

Huyện 
Yên Lạc

240   240 Hội Chữ 
thập đỏ 
huyện 
Yên Lạc

Hội Chữ thập đỏ 
huyện Yên Lạc

14 Hỗ trợ kinh phí 
thường xuyên 
cho trẻ em mồ 
côi, người già 
cô đơn có hoàn 
cảnh đặc biệt 
khó khăn

Hỗ trợ kinh phí 
thường xuyên 
cho 200 người, 
mức 1 triệu đồng/
tháng (2400 triệu 
đồng/năm)

Huyện 
Yên Lạc

2.400   2.400 Hội Chữ 
thập đỏ 
huyện 
Yên Lạc

Hội Chữ thập đỏ 
huyện Yên Lạc
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15 Tặng học bổng 
cho trẻ em 
không nơi nương 
tựa, trẻ em 
nghèo vượt khó;

Hỗ trợ kinh phí 
cho 300 em, mức 
1 triệu đồng/1 
em

Huyện 
Yên Lạc

300   300 Hội Chữ 
thập đỏ 
huyện 
Yên Lạc

Hội Chữ thập đỏ 
huyện Yên Lạc

16 Xây dựng nhà ở 
cho người nghèo 
có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn 
không có khả 
năng đối ứng.

Hỗ trợ kinh phí 
xây 50 nhà cho 
người nghèo
(200 triệu/nhà)

Huyện 
Yên Lạc

10.000 10.000 Hội Chữ 
thập đỏ 
huyện 
Yên Lạc

Hội Chữ thập đỏ 
huyện Yên Lạc

17 Cải tạo, nâng cấp 
Nhà lớp học 

Cải tạo, nâng cấp 
Nhà lớp học 

Các 
trường 
học trên 
địa bàn 
Huyện 
Tam 
Dương

50.000 50.000 UBND 
huyện 
Tam 
Dương

UBND huyện 
Tam Dương

18 Xây dựng hệ 
thống thoát 
nước thải các khu 
dân cư  

Xây dựng hệ 
thống thoát nước 
thải các khu dân 
cư  

Các xã 
trện 
địa bàn 
huyện

50.000 50.000 UBND 
huyện 
Tam 
Dương

UBND huyện 
Tam Dương

19 Bãi rác thải tập 
trung xã Trung 
Mỹ

Xây dựng bãi rác 
thải tập trung, 
trang bị phương 
tiện vận chuyển 
chuyên dụng

Xã Trung 
Mỹ

6.620 6.620 Liên 
minh 
HTX

Liên minh HTX

20 Xây dựng bể xử 
lý nước thải tập 
trung xã Bá Hiến

Xây dựng bể xử 
lý nước thải tập 
trung, hỗ trợ mua 
hoá chất xử lý

Thôn 
Trại Cúp 
xã Bá 
Hiến

5.000 5.000 Liên 
minh 
HTX

Liên minh HTX

(Còn nữa)
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Vệt Nam và Liên bang Mexico thiết lập quan 
hệ ngoại giao ngày 19/5/1975, đúng dịp 
kỷ niệm 85 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Tổng thống Mexico lúc đó là Luis Echevarría 
Alvarez (nhiệm kỳ 12/1970 - 11/1976), đã tích cực 
thúc đẩy việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
trong vòng chưa đầy một tháng sau ngày Giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước 30/04/1975. Việc làm 
này thể hiện tình cảm đặc biệt sâu sắc của nhân dân, 
Chính phủ và cá nhân Tổng thống Echevarría dành 
cho nhân dân Việt Nam, bắt nguồn và được hun đúc 
từ những năm 60, khi phong trào đoàn kết và ủng hộ 
Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
phát triển mạnh mẽ ở Mexico.

Trên nền tảng của tình cảm hữu nghị đặc biệt đó, 
quan hệ chính trị - ngoại giao phát triển tốt đẹp cả 
trên bình diện song phương cũng như tại các diễn đàn 
đa phương trong suốt 45 năm qua. Sự ngưỡng mộ, 
tình cảm khâm phục sâu sắc đối với truyền thống hào 
hùng đấu tranh giành độc dân tộc của Việt Nam đã 
trở thành sự ủng hộ đối với công cuộc Đổi mới và phát 
triển đất nước, cũng như mong muốn tăng cường 
quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - MEXICO
 (19/5/1975 - 19/5/2020)

Quan hệ
Việt Nam - Mexico:

45 năm
tình hữu nghị

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
và Chủ tịch Thượng viện Mexico, ngài Ernesto Cordero. 

Ảnh Trọng Đức - TTXVN
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Về mặt chính trị đối ngoại, Việt Nam và Mexico đã và 
đang có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống 
tốt đẹp, sự chia sẻ trong chính sách đối nội và đối ngoại 
do có cùng những mục tiêu phát triển và vị thế địa chiến 
lược tương đồng, dù cách xa nhau về địa lý. Hai bên cũng 
thường xuyên ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương 
và quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp 
tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của 
Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh và ngược lại, Việt Nam là 
thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ tám ở khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương của Mexico. Trong khoảng 10 năm 
gần đây, thương mại hai chiều có tốc độ tăng trưởng 
từ 10-15%/năm. Tổng kim ngạch trao đổi thương mại 
năm 2019 giữa hai quốc gia đã đạt trên 6 tỷ USD. Đặc 
biệt, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) được ký kết và có hiệu lực đã đánh 
dấu lần đầu tiên Việt Nam và Mexico có thỏa thuận 
thương mại tự do, mở ra một “chân trời kinh 
doanh” mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai 
nước. Việc hai nước triển khai kế hoạch thực 
thi hiệp định được kỳ vọng sẽ giúp thúc 
đẩy hơn nữa quan hệ thương mại, 
đầu tư song phương, tương 
xứng với tiềm năng của 
hai thị trường vốn chiếm 
tới hơn 220 triệu người 
tiêu dùng, tức 45% tổng 
số dân, và 15% Tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) của 
khối mậu dịch tự do mới 
này. Các sản phẩm chính 
mà Mexico nhập khẩu từ 
Việt Nam là điện thoại di 
động, thiết bị điện tử và 
giày thể thao; trong khi 
Mexico xuất khẩu chủ yếu 
sang thị trường Việt Nam 
các sản phẩm như ô tô, da 
giày và bông sợi.

Trong lĩnh vực du lịch, 
dù hai nước cách xa về địa 
lý và rào cản ngôn ngữ, 

song xu hướng gia tăng về số khách du lịch cho thấy sự 
quan tâm của người dân hai nước trong việc tìm hiểu văn 
hóa lẫn nhau. Mối liên hệ giữa con người và giữa các nền 
văn hóa cũng góp phần xác định các lĩnh vực hợp tác mới 
giữa hai bên.

Việt Nam và Mexico có rất nhiều điều để chia sẻ, đóng 
góp và học hỏi lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai nước đã 
vượt ra ngoài yếu tố kinh tế, đó là mối quan hệ của sự 
đồng cảm và tình anh em. Trong thời gian tới, cùng với 
việc thúc đẩy các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước 
tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như tiến hành 
tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, tin tưởng 
rằng quan hệ hợp tác hữu nghị song phương giữa hai 
nước ngày càng phát triển và nâng lên tầm cao mới.

Tổng hợp: Nam Dương



Kayan là một nhóm thuộc tộc người Karenni, gốc 
Tây Tạng, sống ở vùng biên giới với Thái Lan. 
Phụ nữ Kayan làm đẹp theo cách truyền thống 

của riêng họ, đó là đeo những chiếc vòng lớn để làm cổ 
dài ra.

Khi lên 5 tuổi, các bé gái Kayan bắt đầu đeo những 
chiếc vòng quanh cổ bằng đồng. Chúng được xếp chồng 
lên nhau và khiến cổ của họ dài ra theo thời gian do gây 
áp lực lên vùng xương đòn và ngực. Khi 8 tuổi, các bé đeo 
chuỗi vòng kế tiếp, nặng 1 kg, bốn năm sau là chuỗi vòng 
nặng 1,5 kg. Theo chu kỳ 4 năm, phụ nữ Kayan sẽ được bổ 
sung vòng, tới khi họ thấy cổ không thể dài hơn. Việc này 
chấm dứt khi họ 45 tuổi. Những chiếc vòng sẽ theo họ tới 
khi nhắm mắt lìa đời. Trung bình, mỗi phụ nữ Kayan đeo 

trên cổ khoảng hơn 20 chiếc vòng xếp chồng lên nhau có 
trọng lượng khoảng 10kg.

Lý giải cho tập tục kỳ lạ này của người Kayan có rất 
nhiều cách. Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ Kayan 
đeo càng nhiều vòng cổ thì càng thể hiện sự cao quý và 
giàu có của gia đình. Đồng thời điều này cũng tượng 
trưng cho nét văn hóa truyền thống lâu đời của bộ tộc. 
Nhưng cũng có cách lý giải ngược lại rằng, phụ nữ bộ lạc 
Kayan đeo nhiều vòng cổ với mục đích làm giảm nét đẹp 
để tránh nạn buôn phụ nữ và sự nhòm ngó của các bộ 
lạc khác. Trong khi đó có một cách lý giải khác cho rằng 
phong tục này bắt nguồn từ cách tự bảo vệ của những 
người phụ nữ trước thú dữ. Thời xưa, khi người đàn ông 
đi săn bắt, người phụ nữ phải ở nhà, những con thú dữ 
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K A Y A N
TỤC ĐEO VÒNG CỔ KỲ LẠ CỦA BỘ LẠC

Ở MYANMAR

Myanmar là một đất nước xinh đẹp, hiền hòa nằm ở khu vực Đông Nam Á với diện tích 676.578 
km2 và dân số khoảng 54 triệu người. Người ta thường nói rằng, Myanmar giống như “người con gái 
ngủ quên” khi mọi thứ xung quanh ồn ào và náo nhiệt, Myanmar vẫn giữ cho mình nét đẹp hoang sơ 
nguyên cũ, bình dị mà giản đơn. Có lẽ cũng vì vậy, ở nơi đây vẫn tồn tại những nét văn hóa độc đáo, 
khác lạ. Một trong số đó là tục đeo vòng đồng vào cổ của bộ tộc người Kayan. 



thường mò đến nhà. Vì vậy khi đeo những chiếc vòng, 
người phụ nữ sẽ có thể bảo vệ họ không bị thú dữ cắn cổ. 
Theo thời gian, thói quen này lan rộng và trở thành một 
trong những phong tục kỳ lạ và độc đáo của người Kayan. 
Ước tính hình thức biến đổi cơ thể này có từ thế kỷ 11 và 
đã trở thành truyền thống hơn 1.000 năm tuổi.

Việc phải đeo những chiếc vòng nặng trong thời gian 
dài cũng ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của người 
phụ nữ Kayan như vùng da cổ bị tổn thương, bị bạc màu 
so với phần da khác trên cơ thể. Tuy vậy, những người 
phụ nữ Kayan đều không muốn tháo bỏ nó. Nguyên nhân 
bởi họ đã đeo chiếc vòng từ bé, nó đã trở thành một phần 

không thể thiếu trên cơ thể. Một điều thú vị nữa, khi một 
phụ nữ phản bội chồng thì phải bắt buộc tháo bỏ những 
chiếc vòng này như một sự trừng phạt. Có lẽ đây là một 
trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà nhiều 
phụ nữ Kayan không muốn thảo bỏ vòng cổ.

Các phong tục tập quán độc đáo, kỳ lạ luôn là yếu tố 
tạo nên nét văn hóa đặc trưng, riêng biệt của mỗi quốc 
gia. Qua đó, chúng góp phần tạo nên một thế giới đa sắc 
màu văn hóa, kích thích sự giao lưu, tìm hiểu của các dân 
tộc, các quốc gia với nhau. 

Tổng hợp: Thanh Tú 

Những cô gái được đeo vòng cổ từ 5 tuổi
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Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã thấm sâu vào 
lòng người dân mọi miền đất nước như một 
"bằng chứng sống" về chủ quyền của Việt Nam 

trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Không chỉ nhằm tri ân những người lính trong đội 
hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa đã hy 
sinh để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, Lễ Khao lề 
thế lính Hoàng Sa còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu 
nước cho thế hệ trẻ, với mong muốn lớp con cháu hôm nay 
và mai sau tiếp tục gìn giữ chủ quyền biển đảo Việt Nam 
như ông cha đã từng làm từ hàng trăm năm trước.

Thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc

Theo sử liệu ghi chép lại, vào thế kỷ 17, triều đình 
nhà Nguyễn đã tổ chức tuyển chọn những trai tráng khỏe 
mạnh, giỏi bơi lội của đảo Lý Sơn để sung vào Đội Hoàng 
Sa kiêm quản Bắc Hải để ra quần đảo Hoàng Sa, Trường 
Sa thu lượm sản vật, đo đạc hải trình, vẽ bản đồ, cắm mốc 
khẳng định chủ quyền.

Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn (năm 1776) có 
ghi chép rằng: Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa gồm 70 
suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, đi bằng những chiếc 
thuyền câu nhỏ ra biển...

Tương truyền rằng do mỗi chuyến đi dài 6 tháng trên 
biển đầy rủi ro bất trắc nên mỗi người lính trước khi đi ra 

Hoàng Sa phải chuẩn bị sẵn cho mình 1 đôi chiếu, mấy 
sợi dây mây, 7 cái đòn tre và 1 thẻ tre.

Nếu gặp chuyện chẳng lành thì chiếu dùng để bó xác, 
đòn tre dùng để làm nẹp và lấy dây mây bó lại.

Chiếc thẻ tre ghi rõ tên tuổi, quê quán, phiên hiệu 
đơn vị của người xấu số được cài kỹ trong bó xác, thi thể 
được thả xuống biển để trôi về bờ tìm về nơi bản quán.

Thế nên, ở Lý Sơn đã hình thành những câu hát dân 
gian: "Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn/Chiếc chiếu bó tròn 
mấy sợi dây mây"; "Chiều chiều ra ngóng biển xa/ Ngóng 
ai đi lính Trường Sa chưa về"...

Đội Hoàng Sa sau này được củng cố thành Thủy quân 
Hoàng Sa (kiêm quản “đội Bắc Hải," có nhiệm vụ khai 
thác vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa).

Trong suốt mấy trăm năm hoạt động, đã có hàng vạn 
người lính thủy quân Hoàng Sa vượt qua biết bao sóng 
gió, bão tố để thực thi nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền lãnh 
thổ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và không phải 
ai cũng có may mắn trở về.

Theo ghi chép trong gia phả của các tộc họ có người 
đi lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, đã có rất nhiều người 
lính ra đi không trở về. Hình ảnh những khu mộ chiêu 
hồn không xác người (mộ gió) của các tộc họ Phạm 
Quang, Phạm Văn, Võ Văn... trên đảo Lý Sơn là một minh 
chứng bi hùng.

Từ mất mát hy sinh của nhiều lớp người đi làm nhiệm 
vụ tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, người dân Lý 
Sơn đã hình thành một nghi lễ mang đậm tính nhân văn 
- Lễ Khao lề thế lính.

“Khao lề” là lệ khao định kỳ hằng năm, còn “thế lính” 
là nghi lễ cúng thế mạng cho những người lính thủy 
quân Hoàng Sa.

Nghi lễ này được tổ chức vào khoảng tháng Hai, 
tháng Ba âm lịch hằng năm (trước khi những người lính 
lên đường).

Trong buổi tế, người ta làm những hình người bằng 
giấy, hoặc bằng bột gạo và dán giấy ngũ sắc, làm thuyền 

LỄ KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA:
 Bằng chứng khẳng định chủ quyền Việt Nam
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Nghi thức thả thuyền tế ra biển. 
(Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)



bằng thân cây chuối, đặt hình nộm lên để làm giả những 
đội binh thuyền Hoàng Sa đem tế tại đình, tế xong đem 
thả ra biển, với mong muốn đội thuyền giả kia sẽ chịu 
mọi rủi ro thay cho những người lính của đội Hoàng Sa, 
đồng thời tạo niềm tin và ý chí cho người lính hoàn thành 
nhiệm vụ theo lệnh vua.

Trải qua hàng trăm năm, đến nay ở Lý Sơn vẫn còn 
lưu truyền câu ca: "Hoàng Sa trời nước mênh mông/
Người đi thì có mà không thấy về/Hoàng Sa mây nước 
bốn bề/Tháng Hai khao lề thế lính Hoàng Sa."

Tri ân tiền nhân hy sinh vì Tổ quốc
Để tưởng nhớ những tiền nhân hy sinh vì Tổ quốc, 

hiện nay, ở đảo Lý Sơn vẫn còn các “mộ gió” của cai đội 
Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật và một số "mã liếp" 
(mộ chiêu hồn) của các đội Hoàng Sa đã bỏ mình trên 
biển cả. Đó là những ngôi mộ được làm bằng đất sét giả 
cốt người để con cháu tưởng niệm thờ cúng.

Ngoài ra, người dân Lý Sơn còn phối thờ Cai đội Võ Văn 
Khiết, Phạm Quang Ảnh, Chánh Thủy quân Suất đội Phạm 
Hữu Nhật và những hùng binh trong đội Hoàng Sa xưa tại 
di tích Âm linh tự, đình làng An Vĩnh và một số dinh, miếu 
thờ khác để ngàn đời nhớ đến công lao của họ.

Đặc biệt, hằng năm, người dân Lý Sơn vẫn tổ chức Lễ 
Khao lề thế lính Hoàng Sa vào ngày 15, 16/3 âm lịch để 
tri ân những anh hùng đã vì Tổ quốc hy sinh trên vùng 
biển đảo.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ngày nay được tổ chức 
với nhiều nghi lễ như Lễ cung nghinh, Lễ yết và rước 
thần và linh vị binh phu Hoàng Sa, Lễ tế cổ truyền, Lễ 

thả hình nhân thế mạng và Lễ đua thuyền Tứ linh (Lân, 
Long, Quy, Phụng).

Đặc biệt, buổi Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa thường 
tái hiện, khắc họa sinh động Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa 
năm xưa, với những thuyền câu, trong khoang lái có hình 
nhân làm bằng giấy điều hoặc bằng rơm. Trên thuyền có 
đặt linh vị của người lính Hoàng Sa, cùng các vật lễ mà 
binh phu Hoàng Sa phải mang theo như: vàng mã, thịt 
gà, xôi chè, nẹp tre, dây mây, muối gạo...

Sau phần tế lễ, tiếng ốc u nổi lên hiệu lệnh cho 
những trai tráng làm lễ rước thuyền và hình nhân thế 
mạng hướng ra biển Hoàng Sa theo con đường mà các 
bậc tiền nhân Lý Sơn đã ra đi từ hàng trăm năm trước 
để thể hiện ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của người dân Lý Sơn 
nói riêng và người dân cả nước nói chung.

Lễ Khao lề là ngày hội lớn không chỉ riêng Quảng 
Ngãi mà từ lâu đã thấm sâu vào lòng người dân mọi miền 
đất nước như một "bằng chứng sống" về chủ quyền của 
Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Không chỉ nhằm tri ân những người lính trong đội 
hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa, Lễ 
Khao lề thế lính Hoàng Sa còn là dịp để giáo dục truyền 
thống yêu nước cho thế hệ trẻ, với mong muốn lớp con 
cháu hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ chủ quyền biển 
đảo Việt Nam như ông cha đã từng làm từ hàng trăm 
năm trước.

Năm 2013, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã được 
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia-loại 
hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Vinh dự, tự hào với 
giá trị di sản, chính quyền và nhân dân huyện đảo Lý Sơn 
đang tiếp tục nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 
vật thể và phi vật thể của đình làng An Vĩnh và Lễ Khao lề 
thế lính Hoàng Sa.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn 
biến rất phức tạp, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã đề 
nghị Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh và An Hải giảm 
quy mô tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Huyện chỉ 
tổ chức phần lễ chính theo truyền thống, không mời 
khách và người dân đến dự lễ, không tổ chức đua thuyền 
tứ linh, tránh tụ tập đông người để phòng chống dịch 
COVID-19.

Tùng Lâm ( Theo TTXVN/Vietnam+)
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 Nghi lễ tế cổ truyền tại Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa 
các năm trước. Năm nay, huyện Lý Sơn chỉ tổ chức phần 
lễ chính theo truyền thống, không mời khách và người 

dân đến dự lễ để phòng chống COVID-19.
(Nguồn: TTXVN)



Chào ngả mũ

Nghi lễ này có từ thời “vũ khí lạnh” (tức giáo, gươm, 
mác…). Thời điểm đó, khi đánh nhau người ta phải đội 
mũ sắt. Mũ sắt rất nặng, khi các chiến binh đến nơi an 
toàn, việc đầu tiên là họ phải bỏ mũ xuống, để cho nhẹ. 
Như vậy, bỏ mũ là có ý không muốn chém giết nhau nữa. 
Đi đến nhà bạn, biểu thị hữu hảo, cũng bỏ mũ ra. Tập 
quán này lâu dần thành một nghi lễ để tỏ lịch sự, lễ độ.

Chào giơ tay

Người Ai Cập cổ chia ra thành nhiều bộ tộc, có những 
bộ tộc chung sống hòa bình và có những bộ tộc đối địch, 
thường giao chiến với nhau.

Những người của các bộ tộc hữu hảo, khi gặp nhau 
trên đường, họ thường bỏ mặt nạ để tỏ lòng kính mến. 
Đối với các bộ tộc có mâu thuẫn, khi gặp nhau, giao chiến 
thường xảy ra. Nhưng khi hai bên đã giảng hòa, mọi 
người đều bỏ mặt nạ ra, tỏ tình hữu hảo. Về sau, động tác 
bỏ mặt nạ biến thành nghi lễ chào giơ tay.

Chào giơ bàn tay ngang mày

Cách chào này bắt nguồn từ châu Âu. Đương thời, các 
kỵ sĩ thường đấu võ trước các công chúa và những phụ nữ 
quý tộc. Khi đi qua chỗ ngồi của công chúa, họ thường 
hát những bài ca. Lời ca thường ca ngợi công chúa như 
mặt trời tỏa sáng bốn phương. Do vậy, khi các võ sĩ nhìn 
thấy công chúa, thường giơ tay lên làm bộ đi ngang qua 
ánh sáng mặt trời. Lâu dần, cách làm này biến thành 
cách chào ngang mày.

Cắt băng khánh thành

Lễ nghi này bắt nguồn từ nước Mỹ và trở nên thịnh 
hành hiện nay. Sáng sớm, cửa hàng mở cửa và căng một 

NGUỒN GỐC CÁC NGHI LỄ

TRONG GIAO TIẾP
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Những người văn minh lịch sự, khi gặp nhau bao giờ 
cũng có những cử chỉ lễ phép. Hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc 
những nghi lễ chào hỏi trong giao tiếp.  

CHÀO HỎI



băng vải ở trước cửa để mời khách. Năm 1912, có một nhà 
buôn người Mỹ đã làm như trên với cửa hiệu của mình. 
Không ngờ, sắp đến lúc khánh thành thì đứa con gái 10 
tuổi của ông dắt con chó cảnh đi qua, làm đứt băng vải 
chăng ngang cửa. Thế là khách hàng nhầm tưởng cửa 
hàng đã khai trương, ồ vào mua hết hàng hóa. Người 
ta nghĩ rằng, đứa bé làm đứt băng khánh thành là điềm 
lành và từ đó về sau, khi khai trương cửa hiệu, người ta 
thường mời các cô gái trẻ đẹp đến cắt băng khánh thành. 
Nhiều năm sau, người ta thay vải bằng dải lụa màu và 
dùng kéo để cắt. Người cắt băng bây giờ không còn là các 
cô gái nữa, mà thay vào đó là những người có uy tín trong 
xã hội, thậm chí là nguyên thủ quốc gia.

Chạm cốc

Thời La Mã cổ, vua và các nhà quý tộc thường tổ chức 
cho các nô lệ đấu võ ở đấu trường. Trước khi quyết đấu, 
hai bên phải uống một cốc rượu. Để chứng tỏ rượu không 
bị đối phương pha thuốc độc, trước khi uống, hai người 
xẻ rượu cho nhau rồi cùng uống. Tập quán này lưu truyền 
đến ngày nay và trở thành nghi lễ chạm cốc.

Bắt tay

Thời cổ, người ta sống bằng nghề đi săn. Nếu bắt gặp 
người lạ, tỏ tình hữu hảo thì phải bỏ hòn đá và xòe bàn 
tay ra cho đối phương trông thấy là không giấu vật gì. Về 
sau, các võ sĩ bắt chước, để tỏ hữu hảo, không đấu nữa thì 
sờ vào lòng bàn tay nhau để chứng tỏ không còn vũ khí 
nữa. Sau dần thành cách chào bằng bắt tay.

Bắn 21 quả đại bác chào mừng

Một nguyên thủ quốc gia đến thăm chính thức một 
quốc gia khác, thường được bắn 21 quả đại bác chào 
mừng. Phong tục này bắt nguồn từ các chiến hạm trên 
biển. Khi một chiến hạm của nước này vào cảng nước 
khác, thường tự động bắn một loạt đạn không đầu đạn, 
để tỏ lòng kính trọng. Chiến hạm ngày xưa nhỏ, chỉ đặt 
được 7 cỗ pháo, cho nên khi vào cảng nước ngoài cũng 
chỉ bắn được 7 quả. Còn pháo ở cảng phía bên kia thường 
bắn 21 quả, gấp 3 lần, để đáp tạ và tỏ ý hoan nghênh.

Lâu dần, tập quán này trở thành quy tắc chung của 
quốc tế, không còn hạn chế ở các chiến hạm mà là nghi 
lễ không thể thiếu được trong buổi đón tiếp vị khách cấp 
cao nhất của nhà nước.

Hôn nhau

Phong tục hôn nhau của phương Tây bắt nguồn từ La 
mã cổ đại. Thời bấy giờ, đế chế La Mã có lệnh cấm phụ 
nữ uống rượu, do đó, khi các ông chồng đi xa về thường 
kiểm tra xem vợ mình có uống rượu hay không bằng cách 
ngửi miệng vợ. Lâu dần, biến thành một kiểu nghi lễ khi 
vợ chồng gặp nhau. Hiện nay, người phương Tây chỉ hôn 
nhau trong trường hợp vợ chồng, người yêu gặp nhau và 
người cao tuổi tỏ lòng yêu mến đối với người trẻ mà thôi.

Theo: baoquocte.vn
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Vi vu TAM ĐẢO
trốn nắng mùa hè

Được mệnh danh là “Đà Lạt ở phía Bắc”, Tam 
Đảo sở hữu một thuận lợi lớn với thời tiết mát 
mẻ quanh năm. Mỗi mùa của Tam Đảo sẽ đem 

đến cho du khách những trải nghiệm và cảm nhận rất 
riêng. Vào mùa hè, Tam Đảo là địa điểm lý tưởng để mọi 
người đi du lịch, tránh cái nóng gay gắt, tiếng ồn ào của 
chốn phồn hoa đô thị. Trong thời gian này, bạn sẽ được 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ ẩn hiện mơ hồ 
dưới màn sương giăng kín, đan vào từng tia nắng nhẹ 
cùng những áng mây trôi lững lờ, chỉ cần ngắm nhìn 
cảnh đẹp Tam Đảo thôi mà bạn sẽ muốn quay lại nơi đây 
nhiều lần đấy.

Tam Đảo, cái tên của 3 đỉnh núi nổi tiếng là Phù 
Nghĩa (Rùng Rình) 1350m, Thiên Thị 1375m và Thạch 
Bàn 1388m, là một dãy núi lớn dài 80km, rộng 10-15km, 
chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, nơi có Vườn Quốc 
gia Tam Đảo được thành lập năm 1996. Diện tích vườn 
là 36.883 ha, có độ cao từ 100 đến 1591m, nằm trên địa 
bàn của 3 tỉnh là Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang, 
cách thành phố Vĩnh Yên 23km về phía bắc, cách thủ đô 
Nội 75 km về phía Tây Bắc.

Tam Đảo là một khối núi thuộc phần cuối của dãy núi 
cánh cung thượng nguồn sông Chảy, phần đuôi hầu như 
chụm lại ở Tam Đảo, phía Bắc xoè ra như những nan quạt 
và giảm dần độ cao, rồi chuyển thành các đồi gò trung du 
và đồng bằng Bắc Bộ. Tam Đảo gồm trên 20 đỉnh núi cao 
được nối với nhau bằng các đường dông sắc nhọn, đỉnh 
cao nhất là Tam Đảo Bắc có độ cao 1591m. Địa hình Tam 
Đảo phức tạp và phân cắt bởi các dông núi phụ với sườn 
dốc, trung bình từ 26 độ đến 35 độ, thậm chí trên 35 độ. 
Núi Tam Đảo nổi lên như một hòn đảo cách biệt với xung 
quanh, khu vực đồng bằng lớn của 3 tỉnh.

Khu du lịch Tam Đảo không quá rộng, các địa điểm du 
lịch ở đây cũng khá gần nhau, bạn chỉ cần đi bộ là có thể 
tham quan được hầu hết các địa điểm đẹp và lí thú ở đây.

Quảng trường trung tâm

Đây là điểm vui chơi chính ở Tam Đảo, nằm ngay tại 
trung tâm của khu 1, thị trấn Tam Đảo, khu vực này được 
quy hoạch xây dựng đẹp với sân quảng trường rộng, 
trong quảng trường có hàng ghế bậc thang và nhiều 
công trình đẹp để bạn chụp ảnh.



Đây cũng là điểm du lịch đầu tiên bạn gặp khi bước 

chân vào thị trấn, nhưng quảng trường đẹp nhất là vào 

buổi tối, khi các nhóm bạn trẻ tổ chức các lễ hội âm thanh 

cộng đồng, không khí thật sự sôi động, cuốn hút.

Tháp truyền hình

Cao 93 m trên đỉnh Thiên Nhị với độ cao 1.375 m. Sau 
khi leo bộ lên gần 1.400 bậc đá đứng trên đỉnh Thiên Nhị 
là bạn sẽ đến được chân tháp truyền hình. Ðường đi lên 
tuy vất vả nhưng lãng mạn, nên thơ. Dọc đường lên là 
hoa phong lan, hoa cúc quỳ và các loài hoa dại không 
tên khác nở đầy lối đi, tỏa hương thơm lạ, màu sắc rực rỡ.

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn 

Để lên được Đền bạn sẽ phải leo khoảng 200 bậc đá 
cùng đường lên tháp truyền hình. Ngôi đền là nơi lưu giữ 
một truyền thuyết đẹp, với khung cảnh mộng mơ của thị 
trấn miền mây trắng vẫn còn nguyên vẹn.

Thác Bạc

Từ trung tâm thị trấn Tam Đảo, rẽ phải theo lối mòn, 
hút xuống thung lũng sâu, thác Bạc giấu mình trong núi, 
bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc, lóng lánh ánh mặt 
trời phản chiếu sắc cầu vồng. Con đường lên xuống thác 
không quá dài nhưng cheo leo bởi những bậc đá thẳng 
đứng. Một dòng suối nhỏ từ trên cao 50 m ào ào tuôn 
nước, thả vào gió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào 
vách đá nghe thâm u như tiếng ngàn xưa… sẽ làm bạn 
đắc ý khi chinh phục được một đoạn đường gian khổ.
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Nhà thờ cổ Tam Đảo

Tam Đảo được người Pháp phát hiện vào cuối thế kỉ 
19, đầu thế kỷ 20. Ngay lập tức họ đã cho xây dựng ở 
nơi đây một khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, 
nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy. Ngày 
nay, những ngôi biệt thự ấy còn lại không nhiều. Được 
xây dựng vào những năm 1937, giáo xứ nơi đây đã xây 
dựng ngôi thánh đường hiện nay theo lối kiến trúc Pháp 
với chiều dài 26m, rộng 11m. Trong thời kì kháng chiến 
chống Pháp, với chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” đã 
làm cho toàn bộ những ngôi biệt thự đã được Pháp xây 
dựng từ trước đó tại Tam Đảo bị phá hủy hoàn toàn, nhà 
thờ là công trình kiến trúc duy nhất được bảo toàn.

Đây là một điểm tham quan khá lý thú, đứng trên 
nhà thờ cổ bạn cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh thiên 
nhiên Tam Đảo rất mộng mơ. Bạn có thể chụp ảnh lưu 
niệm với bạn bè và người thân của mình, cũng có rất 
nhiều gói chụp ảnh cưới tại đây.

Đỉnh Rùng Rình

Đây là địa điểm du lịch Tam Đảo dành cho những du 
khách thích mạo hiểm, bạn hãy đi xa chút nữa tới đỉnh 

Rùng Rình, ở đây cây cối, núi non đẹp như trong cổ tích, 
có nhiều cây to mấy người ôm phủ đầy hoa phong lan, 
tiếng chim hót ríu rít vang động, bươm bướm bay rợp 
trời. Xa hơn nữa là Tam Ðảo 2, nơi mà vào thời Pháp 
cũng là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng, nhưng nay bị bỏ 
hoang, mang vẻ đẹp hoang dã, cô liêu.

Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo

Trong vườn quốc gia Tam Đảo có trung tâm cứu hộ 
gấu lớn nhất Việt Nam và thuộc loại hiện đại nhất châu 
Á, thuộc dự án của Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia 
Foundation - AAF), ra đời với mục đích giải thoát những 
con gấu không may mắn.

Điểm du lịch này nằm ở lưng chừng núi, trên đường 
đi lên Tam Đảo, tham quan vườn quốc gia Tam Đảo bạn 
sẽ được thấy nhiều loài thú quý hiếm. 

Hiện Vườn Quốc Gia Tam Đảo đang có một số tuyến 
du lịch cho du khách như sau:

- Tour du lịch xem chim tại VQG Tam Đảo.
- VQG Tam Đảo, Rốn Rồng, Rừng Thông, Bãi Đá Mom 

Cày, Hồ Xạ Hương.
- VQG Tam Đảo, Trường Rừng, Rốn Rồng, Trung tâm 

cứu hộ gấu.
- VQG Tam Đảo, Thị trấn Tam Đảo, Thăm 3 đỉnh núi.
Bạn có thể đến Tam Đảo vào bất cứ mùa nào trong 

năm, thời tiết ở Tam Đảo rất lý tưởng để nghỉ dưỡng, bạn 
sẽ dễ dàng cảm nhận được ngay trong một ngày.

Vào những ngày hè, muốn trốn thoát khỏi sự náo 
nhiệt oi bức của thành thị, bạn nên sắp xếp cho mình 
chuyến du lịch Tam Đảo để cảm nhận sự trong lành của 
thiên nhiên, khí hậu Tam Đảo.

Tổng hợp: Nam Dương
Ảnh: Sưu tầm
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