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Bác Hồ từng nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, 
ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được 
hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 

đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 
hành". Để thực hiện chí nguyện thiêng liêng đó, Người đã 
bôn ba chân trời góc bể ra đi tìm đường cứu nước. Trên con 
đường đi đó, Người đã làm rất nhiều nghề để kiếm sống, 
nhưng Nguyễn Ái Quốc đã chú tâm học một nghề không để 

kiếm sống mà để cứu nước. Đấy là nghề làm báo.

Năm 1922, Người sáng lập báo Người cùng khổ (Le 
Paria) trực thuộc Hội Liên hiệp Thuộc địa. Bác vừa là 
người sáng lập, vừa là chủ bút, phóng viên... Báo được 
in ba thứ tiếng: Pháp, Ả Rập và Trung Quốc. Số đầu tiên 
ra ngày 1/4/1922, Người cùng khổ đã đăng lời nói đầu 
tuyên bố rằng báo này "là vũ khí để chiến đấu, sứ mạng 
của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người".

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định văn học, báo chí là một vũ khí sắc bén, một bộ phận không thể thiếu 
được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cả cuộc đời Người gắn liền với sự 

nghiệp báo chí. Người là người sáng lập, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại Đại hội lần thứ III những người viết báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Cán bộ báo chí
cũng là chiến sỹ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén... (8/9/1962). Ảnh: Tư liệu

BÁC HỒ
Người đặt nền móng cho báo chí Cách mạng Việt Nam
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Ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên do Người sáng lập 
đã phát hành số báo đầu tiên là tờ báo cộng sản được viết 
bằng chữ quốc ngữ đầu tiên ở nước ta có tác động quyết 
định đến việc tập hợp đội ngũ, phương hướng thành lập 
Đảng cũng như đường lối cách mạng của nước ta.

Với ý nghĩa như vậy, báo Thanh niên được coi là tiền 
thân của báo Đảng, ngày 21/6 được coi là Ngày Báo chí 
cách mạng Việt Nam và Bác Hồ là người sáng lập nền 
báo chí cách mạng Việt Nam. Sự sáng lập còn ở ý nghĩa 
nền báo chí cách mạng Việt Nam được Bác xác định mục 
tiêu, ở việc chăm lo xây dựng đội ngũ nhà báo - chiến sĩ, 
những người sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì sự nghiệp 
phò chính trừ tà.

Năm 1949, Bác đã chỉ đạo thành lập và đặt tên cho cơ 
sở đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên ở nước ta, “Trường 
dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng” đặt tại xã Tân Thái, 
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong thư gửi lớp học 
đầu tiên, Người căn dặn: “Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên 
truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục, và tổ chức dân 
chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung. Mục đích 
là kháng chiến và kiến quốc... Đối tượng của tờ báo là đại 
đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân 
chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo”. 

Người ta thường nói năng khiếu cộng với sự lao động 
mới trở thành một tài năng. Bác Hồ hội tụ cả hai yếu tố 
ấy trong quá trình làm báo của mình. Đây chính là một 
tấm gương lớn cho những nhà báo Việt Nam noi theo. 
Bác là người nói và viết được bằng các thứ tiếng Pháp, 
Nga, Trung Quốc, đầu tiên là nhờ Bác có một chút vốn 
tiếng Pháp khi còn học ở Quốc học Huế. Sau đó là có thời 
gian bôn ba ở nước ngoài. Đến nước nào Bác cũng bắt tay 
vào tự học tiếng nước đó, rảnh là học, mỗi ngày cố gắng 
thuộc 10 từ, vừa học vừa hành. Bác quan tâm đến báo chí 
cho đến những năm cuối cùng của cuộc đời. Bài báo đầu 
tiên Bác viết năm 1919 là bài "Vấn đề dân bản xứ" đăng 
trên báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, bài báo cuối 
cùng là bài viết về thiếu nhi vào ngày 1-6-1969.

Trong khoảng 50 năm cầm bút, Bác đã viết hơn 2.000 
bài báo, 276 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký với gần 
200 bút danh. Bác cũng từng chỉ đạo mở lớp đào tạo hơn 
300 cán bộ báo chí...

Là người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt 
Nam, trong thời kỳ kháng chiến kiến quốc, Bác Hồ từng 
có những lời căn dặn thân tình đối với Hội Nhà báo và 

những người làm báo Việt Nam: Báo chí của ta cần phải 
phục vụ nhân dân lao động, phục vụ cho đấu tranh thực 
hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Chính 
vì thế tất cả những người làm báo (người viết, người sửa 
bài, người in, người phát hành…) đều phải có lập trường 
chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối 
chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho 
nên báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng. 
“Báo chí là mặt trận. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách 
mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén”. Vì thế phải có 
tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu.

Theo dòng chảy của cách mạng, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng, quan 
điểm của Bác Hồ, báo chí Cách mạng Việt Nam không 
ngừng lớn mạnh, tính đến ngày 30/11/2019, cả nước có 
850 cơ quan báo chí, trong đó có 179 cơ quan báo, 648 
tạp chí, 23 cơ quan báo chí điện tử độc lập; có 72 cơ quan 
có giấy phép hoạt động phát thanh-truyền hình với 2 đài 
Quốc gia, 64 đài địa phương, 5 kênh truyền hình. Cả nước 
hiện có trên 41.000 người đang công tác tại các cơ quan 
báo chí (cả 4 loại hình), trong đó có 20.407 trường hợp 
đã được cấp thẻ nhà báo. Trong suốt chặng đường phát 
triển, báo chí Việt Nam và đội ngũ các nhà báo đã không 
ngừng cố gắng, cống hiến và làm tốt vai trò là người 
tuyên truyền cổ động, giáo dục, giác ngộ quần chúng để 
đưa nhân dân hướng đến mục đích chung của sự nghiệp 
cách mạng nước nhà.

Hiện nay, đất nước ta ngày càng phát triển bền vững 
và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực, 
đòi hỏi cơ quan báo chí và những người làm báo tiếp tục 
phát huy truyền thống báo chí cách mạng 95 năm qua, 
hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, luôn quán triệt quan 
điểm có tính nguyên tắc, đó là báo chí đặt dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, nhà nước, là tiếng nói 
của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, chính trị, xã hội, nghề 
nghiệp, là diễn đàn của nhân dân; tích cực tuyên truyền 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn 
Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới; 
đồng thời tiếp tục tuyên truyền và thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và “tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03/TW của Bộ 
Chính trị.

Tổng hợp: Nguyễn Thơm

2 TIÊU ĐIỂMĐối ngoại Vĩnh Phúc
Số 110/2020



ĐỐI NGOẠI TỈNH VĨNH PHÚC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Hoạt động hợp tác quốc tế 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc tiếp tục duy 
trì, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với 
các địa phương có quan hệ truyền thống với tỉnh bằng 
các hoạt động cụ thể như: Xây dựng Kế hoạch hợp tác với 
tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) năm 2020; Phê duyệt 
chủ trương, kế hoạch hỗ trợ đào tạo cho 23 lưu học sinh 
của tỉnh Luông-Nậm-Thà và U-Đôm-Xay (Lào). Bên cạnh 
đó, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh 
mẽ tại một số nước, nhằm tăng cường sự gắn kết, tỉnh đã 

gửi thư thăm hỏi, động viên tới các tỉnh Chungcheongbuk, 
Gyeonggi (Hàn Quốc) và Akita (Nhật Bản).

Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã 
tăng cường kết nối với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; 
tổ chức tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn  Đại sứ như: 
Đại sứ Hàn Quốc, Đại sứ Thái Lan, Đại sứ Bungari, Đại sứ 
Indonesia. Các cuộc tiếp xúc đã giúp tỉnh hiểu thêm về 
chính sách đối ngoại, định hướng đầu tư của các nước 
đồng thời đây cũng là cơ hội để tỉnh tăng cường quảng 
bá hình ảnh, môi trường đầu tư và kêu gọi doanh nghiệp 
đến đầu tư tại tỉnh.

Công tác ngoại giao kinh tế 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu 
năm, thu hút vốn đầu tư của các dự án FDI và DDI đều 
không đạt kế hoạch đề ra. Đối với thu hút FDI, tính đến 
hết tháng 5/2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án, tổng vốn đăng 
ký 24,66 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 9 dự án, tổng 
vốn điều chỉnh tăng 47,12 triệu USD. So với cùng kỳ năm 
ngoái, tổng nguồn vốn đầu tư cả cấp mới và điều chỉnh 
tăng vốn của các dự án FDI chỉ bằng 24% và đạt 22% kế 
hoạch năm 2020.

Cùng với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong 06 tháng đầu năm 2020, công tác 
đối ngoại tỉnh Vĩnh Phúc chịu những ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19 bùng phát 
trên phạm vi toàn cầu. Nhiều hoạt động đối ngoại không thể triển khai gây ảnh hưởng không 
nhỏ đến hiệu quả công tác đối ngoại của cả năm. Tuy vậy, với sự quan tâm, coi trọng của Lãnh 
đạo tỉnh, sự quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn của cơ quan chuyên môn, công tác đối 
ngoại 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn đạt được những kết quả nhất định, góp phần tạo tiền đề, 
môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong giai đoạn Vĩnh Phúc nói riêng 
và cả nước nói chung đang tập trung đẩy mạnh, phục hồi kinh tế sau khi đã từng bước khống 
chế thành công dịch bệnh Covid-19. 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp và làm việc
với ngài Park Noh - Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Cộng hòa Hàn Quốc
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Công tác thông tin đối ngoại 
Công tác thông tin, quảng bá về tiềm năng, thế 

mạnh, tình hình kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu 
tư của tỉnh Vĩnh Phúc bằng tiếng Anh và tiếng Việt được 
triển khai đều đặn, nội dung đa dạng, phong phú trên 
các phương tiện thông tin đại của tỉnh và Trung ương. 
Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên chỉ đạo tuyên 
truyền rộng rãi về những ngày lễ lớn, quan trọng của đất 
nước, ngày thiết lập quan hệ giữa Việt Nam với các nước... 
Trong đó, 6 tháng đầu năm 2020, tập trung vào các hoạt 
động tuyên truyền về: 130 năm ngày sinh của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19/5); Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền phòng, chống 
dịch Covid-19; các hoạt động bảo hộ công dân, các hoạt 
động hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch 
bệnh của Việt Nam và các nước; tích cực tuyên truyền về 
cộng đồng ASEAN, năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt 
Nam; kỷ niệm 05 năm ký biên bản ghi nhớ về hợp tác hữu 
nghị giữa Vĩnh Phúc và Akita (Nhật Bản); tuyên truyền 
phản đối các hoạt động bất hợp pháp tại các vùng biển, 
đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Công tác văn hóa đối ngoại 
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo 
hạn chế các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa địa 
phương qua hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, gặp 
mặt… tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng 
cường quảng bá, giới thiệu văn hoá, tiềm năng du lịch, 
sự kiện văn hoá của tỉnh cũng như giới thiệu, tìm hiểu về 

tinh hoa văn hóa thế giới thông qua các kênh thông tin 
trực tuyến, truyền thông của tỉnh như Cổng Thông tin - 
Giao tiếp điện tử tỉnh, website của Báo Vĩnh Phúc, Bản 
tin đối ngoại...

Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài (PCPNN)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp 
tục quan tâm chỉ đạo công tác xúc tiến viện trợ PCPNN. 
Tháng 5/2020 tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Danh mục các 
dự án viện trợ để kêu gọi, vận động các tổ chức PCPNN tài 
trợ; tham gia họp Giao ban trực tuyến công tác vận động 
viện trợ PCPNN do Bộ Ngoại giao chủ trì; ban hành Kế 
hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên của Ban Vận động viện trợ PCP của tỉnh. Tổng giá trị 
giải ngân 06 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 700,000 
USD. Các tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh đều tuân 
thủ các quy định của nhà nước và địa phương.

Hội người Việt Nam tại Ba Lan trao tặng khẩu trang y tế 
cho tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19
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Bên cạnh việc tổ chức vận động các tổ chức PCPNN, 
tỉnh Vĩnh Phúc cũng tích cực kêu gọi, khuyến khích các 
doanh nghiệp FDI và các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh thực 
hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội chung tay giúp đỡ 
cho các hộ nghèo.

Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Cục 
Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) xử lý các trường hợp (tạm giữ, 
bắt giam, xét xử và tử vong) liên quan đến công dân 
người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng 
đầu năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các cơ 
quan liên quan xử lý 2 vụ người nước ngoài tử vong trên 
địa bàn tỉnh: 01 công dân Nam Phi và 01 công dân Lào.

Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng 

cường chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của 
tỉnh đăng tải các thông tin liên quan đến công tác lãnh 
sự và bảo hộ công dân ở nước ngoài, đặc biệt trong tình 
hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở nhiều quốc gia trên 
thế giới, đảm bảo thông tin liên lạc, hỗ trợ kịp thời công 
dân của tỉnh đang sinh sống ở nước ngoài gặp khó khăn 
khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thông qua 
hệ thống thông tin trực tuyến của tỉnh tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, quy định của nhà nước về công tác phòng 
chống dịch Covid-19 đến với công dân ở nước ngoài, đảm 
bảo mọi công dân có đủ thông tin, kiến thức bảo vệ bản 
thân gia đình trong thời gian dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 
bùng phát tại tỉnh, Vĩnh Phúc đã nhận được sự hỗ trợ về 
vật tư y tế, tiền mặt do Hội người Việt Nam ở các nước 
như: Ba Lan, Séc, Nga trao tặng  để phục vụ công tác 
phòng chống và đầy lùi dịch bệnh Covid-19.

Công tác tổ chức quản lý đoàn ra, đoàn vào 
Công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào của tỉnh thực 

hiện theo đúng quy định của Quy chế quản lý các hoạt 
động đối ngoại tỉnh Vĩnh Phúc và các văn bản chỉ đạo của 
Trung ương. Thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương về 
việc đi công tác nước ngoài trong tình hình dịch bệnh 
Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể 
trong tỉnh hạn chế tối đa hoặc không đi nước ngoài trừ 
những trường hợp đặc biệt. Tính đến hết tháng 5/2020 
tỉnh Vĩnh Phúc chỉ cử 01 đồng chí lãnh đạo tỉnh đi công 
tác nước ngoài theo Đoàn công tác của Trung ương. Tính 
đến hết ngày 10/6/2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tiếp 
đón 3 đoàn khách quốc tế, cho phép 9 đoàn vào với 36 
lượt người (giảm 33 đoàn và 211 lượt người so với cùng 
kỳ năm 2019). 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục 
chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện mục tiêu kép vừa đảm 
bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa tập trung 
đẩy mạnh có hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo 
Kế hoạch hoạt động đối ngoại 2020 đã được phê duyệt 
nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

Tổng hợp: Thanh Tú
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Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại tỉnh 
của nữ Đại sứ, đồng chí Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh giới thiệu khái quát 

những tiềm năng, thế mạnh của Vĩnh Phúc trong phát 
triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả trong thu hút 
đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Với 
phương châm, các nhà đầu tư đến đầu tư tại Vĩnh Phúc 
đều là công dân của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Bun-ga-ri tại Việt Nam sẽ là cầu nối thu 
hút các doanh nghiệp châu Âu nói chung, doanh nghiệp 
Bun-ga-ri nói riêng đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại Vĩnh 
Phúc, nhất là đối với những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh 
như công nghiệp sản xuất ô tô-xe máy, công nghiệp phụ 
trợ, các dịch vụ khám, chữa bệnh cao cấp theo yêu cầu, 
bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế…Đồng thời giúp 
tỉnh giới thiệu quảng bá hình ảnh của Vĩnh Phúc, giới 
thiệu địa phương có những nét tương đồng để Vĩnh Phúc 
hợp tác, kết nghĩa và đưa lễ hội hoa hồng của Bun-ga-ri 
tổ chức tại Vĩnh Phúc.

Thay mặt cho đoàn công tác, Đại sứ Marinela Petkova 
cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh dành 
cho đoàn. Đại sứ khẳng định: Việt Nam và Bun-ga-ri có 
nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực 
công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, nông 
nghiệp công nghệ cao, Chính phủ Bun-ga-ri luôn hướng 
tới và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu 
tư Việt Nam đầu tư vào Bun-ga-ri, nhất là các chính sách 
liên quan đến thuế. Đại sứ Marinela Petkova cho biết, 
thời gian tới, cá nhân bà sẽ có những hoạt động cụ thể 
để tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – 
Bun-ga-ri và giữa Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam với 
tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với những đề xuất của tỉnh, hai bên 
sẽ tiếp tục tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi về những lĩnh 
vực Vĩnh Phúc và Bun-ga-ri có thế mạnh như sản xuất, 
lắp ráp ô tô, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch; phối 
hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát 
triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đại sứ quán sẽ đề xuất với 
Chính phủ Bun-ga-ri lựa chọn địa phương để hợp tác, kết 
nghĩa với tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
TRẦN VĂN VINH TIẾP ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH
TOÀN QUYỀN BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh
tiếp xã giao bà Marinela Petkova, Đại sứ đặc mệnh

toàn quyền Bun-ga-ri tại Việt Nam

Sáng 8/6/2020, đồng chí Trần Văn 
Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có buổi 
tiếp bà Marinela Petkova, Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Bun-ga-ri tại Việt 
Nam tới thăm và làm việc với tỉnh 
Vĩnh Phúc. Cùng dự có lãnh đạo một 
số sở, ban, ngành.
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In the morning of June 8, 2020, Standing 
Deputy Secretary Tran Van Vinh welcomed 
and had a meeting with Ms. Marinela 

Petkova, Ambassador of Bulgaria in Vietnam. Attending 
the meeting, there were leaders of related departments.

Mr. Tran Van Vinh generally introduced about 
Vinh Phuc’s potentials and strengths in the socio – 
economic development, especially results of investment 
attraction, industrial development, service and tourism. 
With the motto “Investors to Vinh Phuc are the province’s 
citizens”, the Standing Deputy Secretary hoped the 
Ambassador to be the bridge to call for EU investors 
and Bulgarian ones to Vinh Phuc for the opportunity 
survey and investment on prior fields as automobile – 
motorbike production, supporting industries, health-
check services, international hospitals…; introduce the 
localities having similarities to Vinh Phuc; and organize 
rose festival in the province.

On behalf of the delegation, Ambassador Marinela 
Petkova thanked for the solemn reception. She affirmed 
that Vietnam and Bulgaria had many cooperation 
opportunities on high-tech industries, IT, and high-tech 
agriculture. The Government of Bulgaria always tends 
to and creates all favorable conditions for Vietnamese 
investors to that country, especially policies on tax. The 

Ambassador said that on her position, in the coming 
time she would have specific activities to enhance the 
diplomatic relationship of the two nations, between 
the Embassy and Vinh Phuc. About the proposals of the 
province, both sides will organize meetings to exchange 
about sectors that Vinh Phuc and Bulgaria have 
strengths (automobile assembly and production, high-
tech agriculture, tourism, high-qualified labor training). 
The Embassy would propose the Government to select a 
locality to cooperate with Vinh Phuc in the coming time.

By Nguyen Thom

STANDING DEPUTY SECRETARY TRAN VAN VINH 
RECEIVED AMBASSADOR OF BULGARIA

Standing Deputy Secretary Tran Van Vinh
and Ms. Marinela Petkova, Ambassador of Bulgaria

in Vietnam
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Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Ngài 
Đại sứ tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Trì thông tin khái quát về tình hình kinh tế 

- xã hội của tỉnh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển 
công nghiệp, đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm của Vĩnh Phúc 
trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh khẳng định Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói 
chung đang được đánh giá là điểm đến lý tưởng, an toàn 
cho các nhà đầu tư nước ngoài, song hiện trong tổng số 
gần 400 nhà đầu tư nước ngoài tại tỉnh, mới chỉ có hai nhà 
đầu tư Indonesia. Đồng chí mong muốn ngài Đại sứ sẽ hỗ 
trợ và tạo thuận lợi thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị 
giữa Indonesia và Việt Nam cũng như giữa tỉnh Vĩnh Phúc 
với các địa phương của Indonesia; tích cực giới thiệu, hỗ trợ 
để có nhiều nhà đầu tư từ Indonesia đến với Vĩnh Phúc và 
Việt Nam. Về phía tỉnh, Vĩnh Phúc cam kết sẽ đồng hành, 

hỗ trợ và tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đến 
tìm hiểu môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại sứ IBNU HADI chúc mừng 
những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã 
hội, đặc biệt là những thành tựu trong công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19. Ngài Đại sứ cũng cho trong 
nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ngài Đại sứ từng nhiều 
lần đến thăm các khu du lịch nổi tiếng của Vĩnh Phúc như 
Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải... chứng kiến sự thay đổi tích 
cực của các địa danh này, điều đó phần nào thể hiện sự 
phát triển rõ nét theo thời gian của Vĩnh Phúc. Ngài Đại 
sứ khẳng định,trên cương vị của mình, Đại sứ sẽ là cầu 
nối quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc; giới thiệu nhiều 
nhà đầu tư trong khối ASEAN, trong đó có Indonesia đến 
tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN VĂN TRÌ
TIẾP ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN
CỘNG HÒA INDONESIA TẠI VIỆT NAM

Ngày 12/6/2020, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc 
với ngài IBNU HADI, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.
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On 12/6/2020, Chairman Nguyen Van Tri received 
and worked with Mr. Ibnu Hadi, Ambassador of 
Indonesia in Vietnam.

After welcoming the Ambassador's visit to Vinh 
Phuc, Chairman Nguyen Van Tri introduced 
about the province's socio - economic situation, 

in which focusing on potentials and strengths in attracting 
investment, developing industry; simultaneously shared 
Vinh Phuc's experience in preventing and controlling 
Covid-19. Mr. Chairman affirmed, “Vinh Phuc in particular 
and Vietnam in general are being evaluated as an ideal 
and safe destination for foreign investors. At present, 
we have nearly 400 foreign investors but only two from 
Indonesia. I hope that Mr. Ambassador would support 
and facilitate the cooperation and friendship between 
Indonesia and Vietnam as well as between Vinh Phuc 
province and Indonesian localities, further introduce 
and support to bring more Indonesian investors to Vinh 
Phuc and Vietnam. We commit to accompany, support 
and create the most favorable conditions for businesses 
to explore our investing environment and do business in 
our province.”

At the meeting, Ambassador Ibnu Hadi congratulated 
the province's achievements in the socio-economic 
development, especially those in the prevention and 
control of Covid-19. He also said during his term of office 
he had visited Vinh Phuc's famous tourist areas many 
times such as Tam Dao, Tay Thien, Dai Lai ... Witnessing 
positive changes of these places, he highly appreciated 
the development of Vinh Phuc over the time. The 
Ambassador affirmed to be a bridge to promote Vinh 
Phuc's tourism image, introduce many investors in 
ASEAN, including Indonesia to Vinh Phuc.

By Nguyen Thom

CHAIRMAN NGUYEN VAN TRI RECEIVED
THE AMBASSADOR OF INDONESIA

Chairman Nguyen Van Tri received
the Ambassador of Indonesia
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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp 
ngài Tha-ni Xẻng-rat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Lê Duy Thành đã giới 
thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế 
-xã hội của tỉnh trong những năm vừa qua. Từ 

một tỉnh thuần nông có thu ngân sách thấp cách đây 20 
năm, đến nay Vĩnh Phúc đã vươn lên thành một trong 
mười tỉnh có kinh tế phát triển nhất cả nước với nền tảng 
là phát triển công nghiệp và phát huy các tiềm năng lợi 
thế về du lịch, giao thông, dịch vụ… Có được kết quả đó 
là nhờ Vĩnh Phúc đã tích cực áp dụng các chính sách thu 
hút đầu tư nước ngoài, tăng cường các hoạt động hợp tác 
quốc tế. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 20 quốc gia và 
vùng lãnh thổ tham gia đầu tư, trong đó Thái Lan có 13 
doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 197,4 triệu USD. 
Các doanh nghiệp Thái Lan tại Vĩnh Phúc đều kinh doanh 
thành công và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

Đồng chí Lê Duy Thành mong muốn, Đại sứ quán Thái 
Lan tại Việt Nam, nhất là cá nhân ngài Đại sứ sẽ là cầu 
nối trong việc tăng cường hợp tác giữa Vĩnh Phúc và các 
đối tác Thái Lan trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo 
dục…qua các hoạt động cụ thể như tổ chức hội nghị, hội 

thảo xúc tiến đầu tư, các chương trình giao lưu văn hóa, 
giới thiệu một địa phương kết nghĩa với Vĩnh Phúc; hỗ trợ 
một số suất học bổng tại Thái Lan…

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo 
tỉnh, ngài Tha-ni Xẻng-rat đánh giá cao những thành tựu 
kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc và những kết quả ấn 
tượng mà Vĩnh đã đạt được trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19. Ngài Đại sứ cũng bày tỏ cảm ơn lãnh 
đạo và các cơ quan chức năng của tỉnh đã tạo điều kiện 
thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh 
doanh tại Vĩnh Phúc. Đại sứ mong muốn với mối quan hệ 
hợp tác chặt chẽ 40 năm qua giữa hai nước Thái Lan - Việt 
Nam, thời gian tới, cả hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu 
các thế mạnh về kinh tế, văn hóa để tiếp tục phát triển 
mối quan hệ giữa 2 nước nói chung, giữa các địa phương 
Thái Lan và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Đại sứ hứa trên 
cương vị của mình sẽ tiếp tục giới thiệu để nhiều đoàn 
doanh nghiệp, cán bộ Thái Lan sang tìm hiểu, nghiên cứu 
và xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

Tin, ảnh: Thanh Tú 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Lê Duy Thành tiếp Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Vương quốc Thái Lan

Sáng 6/6/2020, đồng chí Lê Duy Thành, 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh có buổi tiếp xã giao ngài Tha-ni 
Xẻng-rat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương 
quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng phu nhân đến 
thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng dự 
buổi tiếp có lãnh đạo các cơ quan: Sở Ngoại vụ, 
Sở Kế hoạch-đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh.



Là một doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, có 
thế mạnh về tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý... Công 
ty TNHH MTV VCC có nhu cầu tìm hiểu những cơ 

chế, chính sách ưu đãi, quy trình, thủ tục đầu tư cũng 
như những yêu cầu mà tỉnh đưa ra đối với doanh nghiệp 
nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Đặc biệt, nhà đầu tư Nhật Bản bày tỏ mong muốn 
tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục- đào tạo 
thông qua mô hình giáo dục liên cấp tại Vĩnh Phúc (từ hệ 
mầm non đến hệ đại học). Bên cạnh đó, nhà đầu tư Nhật 
Bản cũng muốn tìm hiểu thêm cơ hội đầu tư vào một số 
lĩnh vực khác như ngân hàng, y tế, cơ khí, kỹ thuật...

Hoan nghênh Công ty TNHH MTV VCC đến tìm hiểu cơ 
hội đầu tư tại Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Lê Duy Thành bày tỏ vui mừng trước những tín hiệu 
lạc quan về thu hút đầu tư của tỉnh sau một thời gian Việt 
Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng phải đối mặt 
với đại dịch Covid-19.

Vĩnh Phúc luôn đánh giá cao năng lực đầu tư, hợp tác 
của các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và coi các doanh 
nghiệp Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng 
trong thu hút đầu tư với những đóng góp tích cực cho sự 
phát triển KT - XH của tỉnh trong những năm qua.

Hiện nay, Vĩnh Phúc nằm trong top 10 tỉnh, thành 
phố của cả nước có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh 
với các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Với 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng các KCN 
ngày càng được quan tâm đầu tư đồng bộ, nguồn lao 
động dồi dào, Vĩnh Phúc được đánh giá là tỉnh có môi 
trường đầu tư thuận lợi.

Cùng với đó là các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút 
nhà đầu tư trên mọi lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao; công nghiệp phụ trợ; cơ khí chính xác; linh 
kiện điện tử; du lịch; dịch vụ; giáo dục đào tạo... được tỉnh 
cam kết thực hiện đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Mong muốn mang đến những điều kiện thuận lợi 
hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành hy vọng trong 
tương lai gần, Công ty TNHH MTV VCC sẽ hỗ trợ tư vấn để 
tỉnh đầu tư, xây dựng một trường quốc tế, đáp ứng nhu 
cầu học tập cho con em các chuyên gia nước ngoài ngay 
tại Vĩnh Phúc để tiết kiệm thời gian, chi phí cho gia đình 
các chuyên gia đang sinh sống và làm việc tại tỉnh.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đoàn công tác sẽ 
giới thiệu về điều kiện, môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi cũng như những cơ chế, chính sách ưu đãi của 
tỉnh để Vĩnh Phúc ngày càng thu hút thêm nhiều nhà đầu 
tư đến từ Nhật Bản.

Việt Sơn (Theo baovinhphuc.com.vn)

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Duy Thành tiếp và làm việc 
với ông Tsutomu Uchiyama, Tổng Giám đốc Công ty 

TNHH MTV VCC (Nhật Bản)

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH 
LÊ DUY THÀNH TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI 

NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN
Chiều 16/6/2020, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp 

và làm việc với đoàn công tác của Nhật Bản do ông Tsutomu Uchiyama, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV VCC 
làm trưởng đoàn đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
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Ngày 22/6/2020, Bộ Ngoại giao phối hợp với 
UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Toạ đàm khu vực 
Bắc Bộ "Hội nhập quốc tế và phát triển bền 

vững trong tình hình mới-Triển khai hiệp định thương 
mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu". Đây hoạt 
động trong chương trình công tác của Bộ Ngoại giao 
nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về tình hình thế 
giới và khu vực, triển khai đối ngoại của nước ta, hỗ trợ 
các địa phương trong chuẩn bị thực thi Hiệp định Thương 
mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 
vừa được Quốc hội phê chuẩn và dự kiến sẽ có hiệu lực 
từ ngày 1/8.

Tham dự toạ đàm có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Uỷ 
viên BCH TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phan Trọng 
Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Andreas 
Stoffers, Giám đốc Tổ chức Friedrich Naumann tại Việt 
Nam cùng đại diện 15 tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ. Về 
phía tỉnh Vĩnh Phúc, dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Viết 
Sơn – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện các phòng 
chuyên môn của Sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực 
Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ, đánh giá về những chuyển biến 
trong tình hình thế giới và khu vực trước tác động sâu 
sắc của đại dịch Covid-19; đồng thời khẳng định nước ta 
bước vào giai đoạn mới của hội nhập và liên kết kinh tế 
toàn diện và sâu rộng hơn.

Việc Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng của 
mạng lưới các liên kết kinh tế quốc tế và đi vào thực thi 
các cam kết quốc tế then chốt, nhất là các FTA “thế hệ 
mới” như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) và EVFTA, đòi hỏi các ngành, 
các địa phương chủ động xây dựng lộ trình để triển khai 
và tận dụng hiệu quả các lợi ích, đa dạng hóa thị trường, 
thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.  

Thứ trưởng nhấn mạnh, cần tranh thủ nắm bắt các cơ 
hội và hạn chế những thách thức từ quá trình chuyển đổi 
số và kinh tế số, xu thế chuyển dịch dòng vốn, chuỗi sản 

xuất, chuỗi giá trị toàn cầu nhằm tạo động lực mới cho 
cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn 
với công nghệ số. Với trọng trách “kép” là Chủ tịch ASEAN 
2020, Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, nước 
ta có điều kiện nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh, nâng 
tầm đối ngoại đa phương, gắn kết các đối tác vì phát 
triển bền vững.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu được các báo cáo viên 
chia sẻ nhiều nội dung quan trọng về: Những vấn đề mới 
trong tình hình thế giới và triển khai đối ngoại của nước ta 
hiện nay; Tác động của COVID-19 đến liên kết kinh tế quốc 
tế và những vấn đề đặt ra đối với hội nhập kinh tế quốc 
tế của Việt Nam trong giai đoạn mới; triển khai Hiệp định 
thương mại tự do và bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVFTA 
và EVIPA)-cơ hội và thách thức; phố biến, hướng dẫn triển 
khai Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, 
quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là dịp để cán bộ các 
địa phương các tỉnh Bắc Bộ nắm bắt và nhận thức rõ hơn 
về nội dung, các cam kết, quy tắc cụ thể và các vấn đề liên 
quan trong thực thi Hiệp định, qua đó vận dụng hiệu quả 
trong đề xuất xây dựng chính sách hội nhập kinh tế quốc 
tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh 
nghiệp tại địa phương; đồng thời giúp các doanh nghiệp 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
phát biểu khai mạc Tọa đàm

TOẠ ĐÀM KHU VỰC BẮC BỘ "HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI - TRIỂN KHAI HIỆP ĐỊNH 

THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU"



Bà Marinela Petkova, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Bun-ga-ri tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Bà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bun-ga-ri tại Việt Nam 
và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ngày 8/6/2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam 
và Bun-ga-ri tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 70 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Bun-ga-ri.

Dự buổi lễ có bà Marinela Petkova, Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Bun-ga-ri tại Việt Nam; bà Lê 
Thu Hà, Trung tướng, nguyên Chính ủy Bệnh viện 

Quân y 108, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam và Bun-
ga-ri; ông Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ 
Vĩnh Phúc cùng đại diện các hội song phương, đa phương 
trên địa bàn tỉnh và các thành viên của Hội hữu nghị Việt 
Nam - Bun-ga-ri.

Là một trong mười quốc gia đầu tiên trên thế giới công 
nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trong 
70 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp 
giữa Việt Nam và Bun-ga-ri được các thế hệ lãnh đạo và 
nhân dân hai nước chung tay vun đắp trên cơ sở tin cậy, 
hiểu biết và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Tính đến nay, Việt Nam có trên 1.000 người sinh sống, 
làm việc tại Bun-ga-ri, còn Bun-ga-ri có 9 dự án đầu tư 
vào Việt Nam, tổng vốn đăng ký 31 triệu USD, đứng thứ 66 
trong số 132 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào 
Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước tăng từ 
86,1 triệu USD năm 2010 tăng lên 108,16 triệu USD năm 
2019. Tại Vĩnh Phúc, năm 2008, Hội hữu nghị Việt Nam - 
Bun-ga-ri tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập, đến nay, Hội có 
khoảng 200 hội viên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Marinela Petkova, Đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bun-ga-ri tại Việt 
Nam chúc mừng những thành tựu của hai nước Việt Nam - 
Bun-ga-ri trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định đây 
là dịp để hai bên cùng nhau ôn lại chặng đường đã qua 
và là cơ hội để hai bên giao lưu, gặp mặt hữu nghị, qua 
đó kết nối người dân trong tỉnh và doanh nghiệp, bạn bè, 
đối tác Bun-ga-ri xích lại gần nhau hơn, thắt chặt tình hữu 
nghị giữa hai quốc gia, đoàn kết vì một thế giới hòa bình 
và phát triển. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

KỶ NIỆM 70 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ
NGOẠI GIAO VIỆT NAM VÀ BUN-GA-RI

hiểu rõ hơn cam kết của Việt Nam và cam kết của EU, đặc 
biệt là thông tin về thuận lợi, cơ hội từ EVFTA để có sự 
chuẩn bị, tận dụng tốt các ưu đãi, giảm thiểu rủi ro, thách 
thức của thị trường EU.

Bên cạnh đó, Hội nghị cung cấp cho Bộ Ngoại giao các 
ý kiến đóng góp để tham mưu xây dựng chính sách đối 
ngoại, biện pháp hỗ trợ các địa phương, cộng đồng doanh 
nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Kim Nhạn
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 Các  tập thể, cá nhân đạt giải tại cuộc thi

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đông Văn Cường 
– Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan 
cho biết: Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh 

Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước, con 
người Thái Lan” với mục đích tạo điều kiện để nhân dân 
trong tỉnh tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người Thái 
Lan, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu 
nghị giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan. Tính đến ngày 
22/01/2020, cuộc thi đã tiếp nhận hơn 1.500 bài dự thi 
của các cá nhân, tập thể đến từ 66 cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh. Các bài dự thi được chuẩn bị công phu, 
phong phú về nội dung, cách thể hiện, phản ánh sinh 
động, sâu sắc về đất nước, con người Thái Lan. 

Phát biểu tại buổi trao giải, ngài Tha-ni Xẻng-rát, 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại 

Việt Nam và lãnh đạo Trung ương hội Việt Nam - Thái Lan 
đánh giá cao hoạt động lần này của Hội hữu nghị Việt 
Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời bày tỏ mong 
muốn được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, 
giao lưu nhân dân với tỉnh Vĩnh Phúc, qua đó góp phần 
củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 
hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp 
tác trên các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa 
hai nước. 

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 8 giải tập thể, 
trong đó giải nhất thuộc về Trường Mầm non Hoa Hồng; 
7 giải cá nhân, giải Nhất thuộc về cô giáo Nguyễn Thị 
Anh, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2,3 
Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Thanh Tú 

TRAO GIẢI CUỘC THI TÌM HIỂU ĐẤT NƯỚC, 
CON NGƯỜI THÁI LAN

Chiều 6/6/2020, tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trao giải 
cuộc thi “Tìm hiểu đất nước, con người Thái Lan” lần thứ nhất. Dự lễ trao giải có ngài Tha-ni Xẻng-rát, Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Trung ương Hội Việt Nam-Thái Lan; đại 

diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 
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Chiều 16/6/2020, tại Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc, Cụm thi đua số II Bộ Ngoại giao tổ chức 
Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu 

năm 2020.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Thành, Phó 

Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua Khen thưởng và Truyền 
thống ngoại giao; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng 
Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các 
thành viên trong cụm gồm Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hải 
Phòng, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Yên Bái, 
Thái Nguyên, Thái Bình.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 
bùng phát trên toàn thế giới đã gây ra những tác động to 
lớn đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có công 
tác đối ngoại. Dịch bệnh đã trực tiếp làm gián đoạn việc 
đi lại và giao lưu quốc tế, nhiều sự kiện quốc tế và trong 
nước phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, các đơn vị 
thành viên đã có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt để 
triển khai công tác đối ngoại phù hợp với công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 của Chính phủ và địa phương. Các 
hoạt động quản lý đoàn ra đoàn vào, công tác lãnh sự, 
bảo hộ công dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài, quản lý hội nghị hội thảo quốc tế  được thực hiện 
chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác hợp tác quốc tế và 
ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác vận động 
và quản lý viện trợ phi chính phủ được triển khai linh hoạt 
theo tình hình thực tế như tăng cường các kênh thông 
tin, họp trực tuyến, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư 
tại chỗ... Đặc biệt, công tác thông tin đối ngoại được chú 
trọng tăng cường. Bên cạnh việc tuyên truyền các hoạt 
động đối ngoại, quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, 
du lịch, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến nhân dân trong 
và ngoài nước thông qua các hình thức như: phát hành 
tờ rơi bằng tiếng nước ngoài, trang thông tin điện tử và 
mạng xã hội. Do vậy, các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị 
với địa phương các nước, các tổ chức, doanh nghiệp, đối 
tác nước ngoài được duy trì ổn định, đồng thời diễn ra 
các hoạt động hợp tác, hỗ trợ trang thiết bị, các vật tư y 
tế phòng chống dịch covid-19 giữa hai bên. 

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã phát biểu thảo 
luận, đánh giá những kết quả đạt được, nêu ra những tồn 
tại, chạn chế trong phong trào thi đua và đề ra những 
biện phát khắc phục trong thời gian tới. Tại đây, các đơn 
vị đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm sáng 
tạo, hiệu quả, mô hình hay để các đơn vị trong Cụm cùng 
học tập; qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các 
thành viên trong Cụm tạo khí thế thi đua sôi nổi đồng 
thời là động lực để các đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò 
của công tác đối ngoại, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, 
nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Lê Hiền

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

CỤM THI ĐUA SỐ II, BỘ NGOẠI GIAO
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC

THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc phối hợp 
với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Ngày 
Quốc tế Yoga lần thứ 6 năm 2020 tại Vĩnh Phúc, 

ngày 15/6/2020, Đoàn công tác do ông Sujit Biswas, Bí 
thư thứ hai, Chánh Văn phòng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt 
Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Sở 
Ngoại vụ Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng 
chí Khuất Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và thống 
nhất kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần 
thứ 6 năm 2020 tại Vĩnh Phúc. Dự kiến sẽ tổ chức tại 
Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên vào ngày 
27/6/2020. Những năm qua, phong trào luyện tập Yoga 
rèn luyện sức khỏe tại Vĩnh Phúc cũng như trên toàn 
quốc phát triển mạnh mẽ. Sự kiện Ngày Yoga quốc tế 
góp phần cổ vũ động viên tinh thần rèn luyện Yoga vì sức 
khỏe của nhân dân; quảng bá hình ảnh tỉnh Vĩnh Phúc 
tới các nhà đầu tư, khách du lịch trong nước và quốc tế; 

đồng thời đây cũng là hoạt động hợp tác văn hóa thiết 
thực góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa 
hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung và quan hệ hợp tác 
giữa Đại sứ quán Ấn Độ và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ
thăm và làm việc tại Sở Ngoại vụ

ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẠI SỨ QUÁN ẤN ĐỘ 
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SỞ NGOẠI VỤ 
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Đây là đợt khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh 
tim bẩm sinh cho trẻ lần thứ 1 năm 2020. Qua 
khám sàng lọc, những trẻ em có nghi vấn 

biểu hiện về bệnh tim mạch sẽ được các bác sỹ chuyên 
khoa tim mạch của Bệnh viện E Hà Nội khám, siêu âm 
tim miễn phí để xác định bệnh lý chính xác và chỉ định 
phù hợp.

Những trẻ có chỉ định phẫu thuật sẽ được Quỹ Bảo 
trợ trẻ em tỉnh hướng dẫn làm hồ sơ và được miễn phí 
phẫu thuật từ nguồn quỹ của chương trình “Nhịp tim Việt 
Nam”. Trẻ được phát hiện bệnh tim nhưng nằm ngoài tiêu 
chí của nhà tài trợ cũng sẽ được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 
hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim theo quy định hiện hành.

Chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 
trẻ em được Quỹ BTTE triển khai hàng năm từ năm 1997 
đến nay, đã phát hiện và giúp hồi sinh cho nhiều trái tim 
trẻ em.

Thông qua chương trình khám nhằm tư vấn cho trẻ 
em tự biết chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe về 
tim mạch nói riêng, đồng thời phát hiện những trẻ em có 

nghi vấn mắc bệnh lý về tim mạch để hướng dẫn khám 
chuyên khoa về tim mạch, có chỉ định được hỗ trợ can 
thiệp hoặc phẫu thuật chữa bệnh kịp thời; góp phần giúp 
thêm nhiều trái tim trẻ em được hồi sinh, mạnh khỏe, 
tạo cơ hội cho các em được sống, phát triển, hòa nhập 
cộng đồng.

Tin, ảnh: Bích Huệ (baovinhphuc.com.vn)
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Bác sĩ khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho học sinh 
Trường tiểu học Tam Phúc (Vĩnh Tường)

Gần 13.000 trẻ em
được khám sàng lọc phát hiện sớm

bệnh tim bẩm sinh
Trong 4 ngày, từ mùng 2 đến 5/6/2020 Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Bệnh viện E Hà Nội; Quỹ Vina 
Capital Foundation (VFC) - Chương trình Nhịp tim Việt Nam và Công ty TNHH BHFlex Vina tổ chức chương 
trình khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho gần 13.000 trẻ em, lứa tuổi từ sơ sinh đến mầm 

non, tiểu học của 9 xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc.



NĂM 2019, SỞ NGOẠI VỤ TĂNG 6 BẬC
TRONG BẢNG XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CNTT XÂY DỰNG 

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TẠI VĨNH PHÚC

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc công 
bố xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng chính 
quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

Theo đó, việc đánh giá, xếp hạng được thực hiện theo 
2 nhóm cơ quan, đơn vị gồm khối các Sở, ban, ngành và 
UBND các huyện, thành phố trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Cụ thể, trong 20 Sở, ban, ngành của tỉnh, với việc 
đạt tổng điểm 51,77/63, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc vươn 
lên đứng thứ 4 về ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền 
điện tử, tăng 6 bậc so với năm 2018. 

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, 
xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các 
cơ quan nhà nước trên địa bàn nhằm giúp cho các tỉnh, 
thành phố thấy được thực trạng tại địa phương. Đây 
chính là thước đo định lượng rõ ràng về kết quả thực 
hiện các mục tiêu đã được đề ra tại các chương trình, kế 
hoạch CNTT; phục vụ cho công tác đánh giá kết quả thực 
hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT và hoạch 
định, xây dựng chính sách, chiến lược, chương trình ứng 
dụng CNTT trong hoạt động của địa phương trong các 
giai đoạn tiếp theo.

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, 
xây dựng chính quyền điện tử cũng là căn cứ để lãnh đạo 
các sở, ban, ngành cũng như các quận, huyện, thị xã trên 

địa bàn các tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện các 
biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn 
chế, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác ứng dụng 
CNTT, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của 
cơ quan, đơn vị.

Tổng hợp: Thơm Nguyễn

Xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử 
của các sở, ban, ngành tại Vĩnh Phúc
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Trước đây, tình đoàn kết, tình cảm son sắt, tinh 
thần tương trợ lẫn nhau của hai dân tộc chính 
là động lực, là sức mạnh để quân đội và nhân 

dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau chiến thắng 

chế độ diệt chủng Pol Pot, đưa đất nước Chùa Tháp 
Campuchia hồi sinh. Ngày nay, sau hơn nửa thế kỷ thiết 
lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã đạt được những 
thành tựu hợp tác to lớn trong nhiều lĩnh vực. 

Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng, có quan hệ gắn bó thân thiết lâu đời. Ngày 
24/6/1967, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng 
trầm của lịch sử, nhiều thay đổi của thời đại, mối quan hệ này ngày càng trở nên khăng khít, bền 
chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản vô giá 
của hai dân tộc. 

QUAN HỆ VIỆT NAM - CAMPUCHIA:
HƠN 50 NĂM HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG 

VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm 
với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nhân 

chuyến thăm cấp cao tháng 2/2019. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia 
Hunsen tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và thương mại

Việt Nam-Campuchia 2019
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Trong những năm qua, hai bên tiếp tục duy trì và 
phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác; tăng cường trao 
đổi các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh 
đạo cấp cao và các cấp, ký kết nhiều văn kiện làm cơ sở 
cho việc phát triển hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tiêu 
biểu là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước 
như chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng (tháng 02/2019); Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự APPF 27 (14-16/1/2019) tại 
Campuchia; chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ 
tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen vào tháng 
12/2018 và tháng 10/2019; chuyến thăm cấp Nhà nước 
Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 
7/2017); chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch 
Quốc hội Hêng Xom-rin (tháng 6/2017); chuyến thăm 
chính thức Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
(tháng 4/2017)…

Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai bên 
cũng đang phát triển nhanh chóng. Hiện nay, nước ta có 
hơn 200 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng 
ký hơn 3 tỷ USD, là một trong năm quốc gia đầu tư lớn 
nhất tại đất nước này. Các dự án tập trung vào những 
lĩnh vực: nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông, sản xuất 
công nghiệp, chế biến - chế tạo, kinh doanh thương mại, 

y tế... Các công ty lớn của Việt Nam đầu tư vào Campuchia 
gồm: Miliket, Vifon, Bitis, Bình Điền, Acecook, các ngân 
hàng lớn (BIDV, SHB, Agribank, Sacombank, MB), doanh 
nghiệp, tập đoàn của Việt Nam (Viettel, Cao su, Điện 
lực..). Về phía Campuchia, có khoảng gần 20 dự án đầu 
tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 63,42 triệu USD, 
tập trung vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, kinh 
doanh thương mại.

Trong hợp tác thương mại, kim ngạch thương mại hai 
nước tăng trưởng đều qua từng năm trong đó năm 2018 
đạt hơn 4,7 tỷ USD (tăng 24% so với năm 2017); năm 
2019 đạt 5,3 tỉ USD, (tăng 11,9% so với năm 2018).

Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh 
vực khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục, du lịch, 
văn hóa… cũng đều có những bước phát triển hết sức 
ngoạn mục.

Mối quan hệ và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia 
ngày càng được củng cố, phát triển không ngừng, đóng 
góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 
hai nước, đồng thời góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ 
của Cộng đồng ASEAN.

Tổng hợp: Thanh Tú 
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Lễ ký Hiệp định EVFTA và EVIPA giữa Việt Nam và EU 
(Nguồn ảnh: baoquocte.vn)

EVFTA, EVIPA
Bước ngoặt mới trong quan hệ

Việt Nam - EU
Tháng 10/2010, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) 

đã đồng ý khởi động đàm phán Hiệp định EVFTA. Tháng 6/2018, hai bên thống nhất tách 
riêng EVFTA thành hai hiệp định gồm EVFTA và EVIPA, chính thức kết thúc quá trình 
rà soát pháp lý Hiệp định EVFTAvà thống nhất toàn bộ các nội dung của EVIPA. Ngày 
30/6/2019, sau gần một thập kỷ kể từ ngày hai bên đồng ý khởi động đàm phán, EVFTA 
và EVIPA chính thức được ký kết, tạo bước ngoặt mới trong quan hệ Việt Nam - EU sau 30 
năm hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao (28/11/1990 - 28/11/2020). 

Ngày 12/02/2020, Nghị viện châu Âu đã bỏ 
phiếu thông qua EVFTA; vào ngày 08/6 vừa 
qua, Quốc hội Việt Nam cũng đã phê chuẩn 

EVFTA và EVIPA. Hai sự kiện này thể hiện Việt Nam và EU 
đều mong muốn tiếp tục làm sâu sắc và quyết tâm nâng 
tầm quan hệ hai bên sau ba thập kỷ thiết lập quan hệ 
ngoại giao; đồng thời khẳng định Việt Nam đã trở thành 
đối tác tin cậy để EU thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh 
kinh tế địa chính trị toàn cầu có nhiều diễn biến phức 
tạp bởi EVFTA là hiệp định thương mại tự do đầu tiên 
được Nghị viện mới của châu Âu bỏ phiếu thông qua, 
cũng là hiệp định đầu tiên của EU với một nước đang 
phát triển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
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EVFTA và EVIPA là gì?
EVFTA là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam 

và Liên minh châu Âu; EVIPA là Hiệp định Bảo hộ đầu tư 
giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). 

EVFTA là Hiệp định toàn diện, có mức độ và phạm vi 
cam kết theo tiêu chuẩn cao, đồng thời do thị trường Việt 
Nam và EU có tính bổ sung cao, EVFTA hứa hẹn sẽ đem lại 
lợi ích to lớn và cân bằng cho cả hai bên.

Ý nghĩa của việc triển khai EVFTA và EVIPA?
Việc sớm triển khai Hiệp định EVFTA và sau đó là Hiệp 

định EVIPA sẽ giúp tối đa hóa tiềm năng hợp tác, đưa 
quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và 
EU lên một tầm cao mới tương xứng với quan hệ đối tác 
hợp tác toàn diện giữa hai bên. 

Triển khai Hiệp định EVFTA khẳng định sự phát triển 
mang tính chiến lược của quan hệ song phương, thể hiện 
sự coi trọng vị trí của nhau trong chiến lược đối ngoại, 
phát triển và hội nhập của mỗi bên, góp phần làm sâu 
sắc và tạo đan xen lợi ích lâu dài, đóng góp cho hòa bình, 
ổn định, phát triển của hai bên cũng như của hai khu vực 
Á – Âu và trên thế giới.

Cơ hội nào cho Việt Nam?
Khi được triển khai, EVFTA kỳ vọng sẽ đem lại nhiều 

cơ hội cho Việt Nam như: (1) đẩy mạnh đa dạng hóa quan 
hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, đa dạng hóa thị trường; 
(2) thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU – một trong 
những thị trường tiềm năng và khó tính nhất thế giới, 
thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, giải 

quyết việc làm, nâng cao đời sống...; (3) thúc đẩy cải cách 
kinh tế trong nước, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, 
thay đổi cơ cấu xuất khẩu, nhất là gia tăng hàm lượng 
công nghệ cho hàng hóa xuất khẩu, về lâu dài hướng tới 
một nền kinh tế cạnh tranh, đổi mới và sáng tạo hơn; (4) 
tạo những lợi thế cạnh tranh cao hơn cho Việt Nam, thúc 
đẩy thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, gắn với chuyển 
giao công nghệ; (5) thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu 
phát triển bền vững, bảo vệ môi trường...

Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp 
định EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 42,7% 
vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có 
Hiệp định. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu từ EU cũng 
tăng nhưng với tốc độ thấp hơn xuất khẩu, cụ thể là 
khoảng 15,28% vào năm 2020; 33,06% vào năm 2025 
và 36,7% vào năm 2030. Về mặt vĩ mô, EVFTA góp phần 
làm GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân 2,18 
- 3,25% (năm 2019 - 2023); 4,57 - 5,30% (năm 2024 - 
2028) và 7,07 - 7,72% (năm 2029 - 2033).

Việt Nam sẽ phải đối đầu với những thách 
thức nào?

Bên cạnh những cơ hội mà Hiệp định EVFTA sẽ mang 
lại, Việt Nam có thể phải đối đầu với nhiều thách thức 
không nhỏ. 

Thứ nhất, việc thực thi các cam kết mở cửa thị trường 
hàng hóa, dịch vụ cho EU sẽ làm gia tăng sức ép cạnh 
tranh cho nền kinh tế và các doanh nghiệp của Việt Nam. 

Thứ hai, là thách thức về năng lực thực thi cam kết 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
gặp Chủ tịch Nghị viên châu Âu EP David Sassoli nhân 

chuyến thăm nhằm thúc đẩy bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA 
và EVIPA (Nguồn ảnh: baoquocte.vn)

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, sáng ngày 08/6, 
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn 

Hiệp định EVFTA (Nguồn ảnh: internet) 

22 BÀI VIẾT VỀ EVFTAĐối ngoại Vĩnh Phúc
Số 110/2020



23BÀI VIẾT VỀ EVFTA Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 110/2020

của các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp do lộ trình 
thực thi các cam kết mở cửa thị trường ngắn hơn so với 
các FTA mà Việt Nam đã triển khai trước đây.

Thứ ba, các yêu cầu bắt buộc về chất lượng, vệ sinh an 
toàn thực phẩm, dán nhãn, môi trường...của EU rất khắt 
khe và không dễ để đáp ứng.

Thứ tư, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự 
hiểu biết về Hiệp định EVFTA; khả năng thay đổi để thích 
hợp với EVFTA cũng khá hạn chế khi có tới 40% doanh 
nghiệp khó cải thiện điều kiện lao động; 55% doanh 
nghiệp khó đầu tư vào công nghệ mới; 59% doanh 
nghiệp khó đáp ứng yêu cầu nội địa hóa…(Theo phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI).

Thứ năm, các doanh nghiệp Việt Nam với trình độ 
phát triển thấp hơn, quy mô và năng lực là nhỏ và vừa 
nên sẽ có sức cạnh tranh yếu hơn.

Ngoài ra còn nhiều thách thức khác về chính sách, 
môi trường đầu tư, nguồn vốn, lao động… mà chúng ta 
sẽ phải vượt qua để tận dụng được tối đa những cơ hội và 
hạn chế được các tranh chấp với các đối tác.

Năm 2020 mở đầu một thập kỷ mới cũng là năm Việt 
Nam và EU kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao. Việc thông qua EVFTA và EVIPA là những tín hiệu 
đáng mừng tạo nền tảng để tiếp tục làm sâu sắc và đưa 
quan hệ hai bên lên một tầm cao mới, đóng góp cho hòa 
bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Tổng hợp: Ngọc Vân

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ QUAN HỆ SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – EU 
• Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/190

• Hiệp định khung về hợp tác ký kết tháng 7/1995 là khuôn khổ pháp lý quan trọng cho 
việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và EU

• Năm 1996 Ủy ban Châu Âu thành lập Phái đoàn Đại diện thường trực tại Việt Nam

• Hội nghị Cấp cao Việt Nam - EU lần thứ I được tổ chức tại Hà Nội vàn năm 2004

• Năm 2007 hai bên tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp 
tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA).

• Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU (PCA) đã được ký tắt tháng 
10/2010 và được ký chính thức vào tháng 6/2012

• Năm 2012 EU cung cấp viện trợ phát triển chính cho Việt Nam với cam kết viện trợ kỷ 
lục 1 tỷ USD 

• Quan hệ thương mại Việt Nam - EU đã phát triển rất nhanh chóng và hiệu quả.  Kim 
ngạch quan hệ thương mại Việt Nam – EU đã tăng hơn 13,7 lần, từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 
lên 56,45 tỷ USD năm 2019. 

• Đầu tư của EU vào Việt Nam: năm 2019, EU có 2.375 dự án (tăng 182 dự án so với năm 
2018) từ 27/28 quốc gia EU còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,49 tỷ 
USD, chiếm 7,7% số dự án của cả nước và chiếm 7,03% tổng vốn đầu tư đăng ký của các nước. 

• Đầu tư Việt Nam vào EU: tính đến hết ngày 31/12/2018, Việt Nam có 78 dự án đầu tư 
sang 10 nước EU (Anh, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Pháp, CH Séc, Tây Ban Nha và 
Xlô-va-ki-a) với tổng vốn đăng ký đạt khoảng  320,20 triệu USD.



ĐIỂM TIN ASEAN
Tháng 6/2020

1. Thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác 
động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19:

Chiều ngày 04/6/2020, các Bộ trưởng kinh tế ASEAN 
và ba nước đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc 
đã có phiên họp trực tuyến do Bộ trưởng Công thương 
Việt Nam chủ trì. Hội nghị đã thông Tuyên bố chung về 
giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 với các biện pháp nhằm kiềm chế áp dụng các 
biện pháp không cần thiết có thể ảnh hưởng tới dòng lưu 
chuyển của hàng hóa thiết yếu, thuốc và vật tư y tế trong 
khu vực; tiếp tục dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan cho 
dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trong chuỗi cung 
ứng nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp hạn chế nhằm 
mục đích phòng chống dịch Covid-19; khuyến khích việc 
xây dựng các hướng dẫn cho phép di chuyển của thương 
nhân qua biên giới mà không làm ảnh hưởng đến các nỗ 
lực ngăn chặn sự lây lan của vi-rút; nỗ lực tận dụng hiệu 
quả Quỹ Dự trữ gạo ASEAN+3…

Việc các nước ASEAN+3 thông qua Tuyên bố chung 
và chuẩn bị Kế hoạch hành động cụ thể cho thấy rõ hơn 
sự đồng thuận và hợp tác của ASEAN với ba nước đối tác 
lớn trong khu vực với tinh thần “Gắn kết và chủ động 
thích ứng” nhằm ứng phó với dịch Covid-19 cũng như 
sẵn sàng đối mặt với các thách thức khác trong tương lai.

2. Cuộc thi vẽ tranh ASEAN vì Trái đất
Vừa qua, nhân kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 

(05/6), Phái đoàn Liên minh châu Âu tại ASEAN đã phát 
động Cuộc thi vẽ tranh “Hành trình của chúng ta, Tương 
lai của chúng ta”. Đối tượng tham gia là các họa sĩ trẻ (16 
– 24 tuổi) đến từ các quốc gia ASEAN; các tác phẩm dự 
thi phải minh họa được những giải pháp bảo vệ Trái đất, 
tuyên truyền cảm hứng cho mọi người về bảo vê hành 
tinh xanh.

Người tham gia phải nộp tác phẩm gốc và của một họa sỹ 
duy  nhất. Thời hạn tham gia Cuộc thi: đến ngày 05/8/2020.

3. Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình tổ chức họp 
theo hình thức trực tuyến

Sáng ngày 05/6/2020, nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa 
Bình (AWPR) đã tổ chức hội nghị trực tuyến trong khuôn 
khổ hoạt động của Viện nghiên cứu ASEAN về Hòa Bình 
và Hòa giải (AIPR).

Cuộc họp tập trung thảo luận về các biện pháp triển 
khai Tuyên bố chung của Lãnh đạo ASEAN về Phụ nữ, Hòa 
bình và An ninh được thông qua năm 2017; tình hình 
triển khai chương trình nghị phụ nữ - hòa bình - an ninh 
trong khu vực và định hướng thời gian tới trong bối cảnh 
tình hình quốc tế và khu vực chuyển biến nhanh chóng 
với nhiều nhân tố bất ổn. Đoàn Việt Nam gồm Đại sứ 
Nguyễn Nguyệt Nga và Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương là 
các đại diện của Việt Nam trong AWPR, đã tham dự, phát 
biểu và chủ trì một phiên thảo luận của cuộc họp.

4. ASEAN và Trung Quốc tăng cường hợp tác về 
kinh tế số

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin 
Trung Quốc Miao Wei cho biết, Trung Quốc và ASEAN sẽ 
mở rộng hợp tác trong 5G, internet vạn vật, trí tuệ nhân 
tạo, internet công nghiệp, cũng như phòng chống dịch 
bệnh kỹ thuật số.

Đến năm 2025, nền kinh tế kỹ thuật số ASEAN, dự 
kiến sẽ tăng từ 1,3% GDP (năm 2015) lên 8,5%, Tổng thư 
ký ASEAN Lim Jock Hoi cho biết.

5. Việt Nam là cửa ngõ để EU tiếp cận ASEAN
Ngày 08/6/2020, Quốc hội Việt Nàm thông qua Hiệp 

định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp 
định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Khi hai Hiệp 
định này có hiệu lực (dự kiến vào tháng 8), EU sẽ loại bỏ 
thuế nhập khẩu đối với gần 86% các sản phẩm đến từ 
Việt Nam và con số này sẽ được nâng lên tới 99% trong 
khoảng thời gian 7 năm. Tương tự như vậy, Việt Nam sẽ 
xóa bỏ thuế đối với 48,5% số hàng hóa đến từ EU trong 
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năm đầu tiên và mức này sẽ tiếp tục nâng lên tới 91,8% 
trong vòng 7 năm.

Các nước EU sẽ được tiếp cận một nền kinh tế đang 
phát triển nhanh chóng với hơn 100 triệu người tiêu 
dùng, một quốc gia trẻ, năng động với tầng lớp trung 
lưu đang phát triển và hệ thống giáo dục có chất lượng.

Nhưng việc ký kết các hiệp định này cũng có một giá 
trị mang tính khu vực. Trên thực tế, Việt Nam sẽ trở thành 
cửa ngõ để các nước EU tiếp cận khu vực ASEAN. Điều này 
sẽ tạo thuận lợi cho các quốc gia trong khu vực vốn đang 
có tốc độ tăng trưởng, phát triển đáng chú ý đồng thời 
đang thu hút lượng lớn đầu tư nước ngoài.

6. Đối thoại Thanh niên ASEAN - Ấn Độ: Kết nối 
để vượt qua thách thức

Đối thoại Thanh niên ASEAN - Ấn Độ năm 2020 diễn 
ra trực tuyến từ ngày 08-10/6, thu hút sự tham gia của 
hơn 200 đại biểu là thanh niên, các chính trị gia, giới 
nghiên cứu và các tổ chức xã hội của các nước Đông Nam 
Á và Ấn Độ. Đây là lần thứ ba diễn đàn được tổ chức, là 
nơi các bản trẻ ASEAN và Ấn Độ trao đổi kiến thức, sáng 
kiến mở ra cơ hội hợp tác, nhất là trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 đã khiến thế giới thay đổi chưa từng có.

7. Giảm thiểu tác động của Covid-19 tới các 
nhóm dễ bị tổn thương

Ngày 10/6/2020, Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng 
ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển (AMMSWD) 
nhằm giảm thiểu tác động của Covid-19 đến các nhóm 
dễ bị tổn thương đã được tổ chức trực tuyến. Tại hội nghị, 
các Bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí thông qua Tuyên 
bố chung về giảm thiểu tác động của Covid-19 đến các 
nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN và thống nhất sẽ 
hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề: Bảo đảm tiếp cận kịp 
thời với an sinh xã hội và phân bổ hợp lý nguồn lực từ 
quỹ công cho chi tiêu xã hội; bảo vệ quyền, an toàn và 
nhân phẩm; bảo đảm sức khỏe và an toàn của các cán bộ 
công tác xã hội tại các tuyến đầu trong việc ứng phó với 
đại dịch; tăng cường hợp tác liên ngành ở cấp quốc gia và 
khu vực; xây dựng các chương trình phục hồi sau đại dịch 
một cách toàn diện; xây dựng các kế hoạch và biện pháp 
mang tính liên tục, bảo đảm sự hòa nhập khuyết tật, có 
đáp ứng giới, nhạy cảm với lứa tuổi và thúc đẩy sự tham 
gia của trẻ em; thực hiện các chính sách hướng tới các đối 
tượng dễ bị tổn thương và giảm thiểu tối đa những tác 
động tiêu cực đối với người già, phụ nữ, trẻ em.

Để hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, vừa 
qua, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một gói hỗ trợ an sinh 
xã hội chưa từng có trong tiền lệ với kinh phí hơn 62.000 
tỷ đồng. Sự kiện này thể hiện chủ trương nhân văn của 
Chính phủ Việt Nam trong việc luôn quan tâm chăm lo 
tới đời sống người dân; đặc biệt là các nhóm yếu thế bao 
gồm người cao tuổi, người ốm đau, người không có thu 
nhập ổn định…

8. Australia đề xuất thành lập ASEAN+6 nhằm 
khôi phục kinh tế toàn cầu

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học 
Quốc gia Australia vừa công bố Chiến lược phục hồi và 
tái cơ cấu châu Á sau đại dịch Covid-19, trong đó nhấn 
mạnh, ASEAN và 6 nước đối tác đóng vai trò chủ chốt 
trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu

Sáu nước đối tác bao gồm Australia, Trung Quốc, 
Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và có thể là Ấn Độ cần 
đóng vai trò chủ động phối hợp trong các chính sách về 
tài chính, thương mại, sức khỏe cộng đồng và an ninh 
lương thực, để đưa thế giới thoát ra khỏi tình trạng kinh 
tế trì trệ vì dịch Covid-19.

Theo các nhà khoa học Australia, sở dĩ các quốc gia 
này có vai trò chủ chốt trong việc hồi phục nền kinh tế 
toàn cầu vì đa phần các thành viên ASEAN và 6 quốc gia 
đối tác sớm chịu tác động của dịch Covid-19 và cũng sớm 
phục hồi.

9. Anh muốn tăng cường quan hệ với ASEAN 
hậu Brexit

Chính phủ Anh đề nghị trở thành đối tác đối thoại của 
ASEAN trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường các 
mối quan hệ sau khi rời Liên hiệp châu Âu (EU).

Anh nhấn mạnh, việc thiết lập quan hệ đối tác với 
ASEAN sẽ mang lại cho London những cơ hội mới trong 
nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, khoa học và 
an ninh... Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab nhấn 
mạnh, nếu trở thành một trong những đối tác đối thoại 
của ASEAN, Anh có thể tăng cường quan hệ hợp tác trên 
khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hiện tại, Anh đã có đại sứ tại ASEAN. Việc trở thành 
đối tác đối thoại sẽ cho phép Anh tham dự các hội nghị 
cấp cao và hội nghị thường niên của ASEAN.

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

(Tiếp theo kỳ trước)

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

21 Hệ thống xử lý 
nước thải nông 
thôn

Xây dựng hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải tại 
các thôn

Các xã, 
thị trấn

50.000  50.000 Liên 
minh 
HTX

Liên minh HTX

22 Hệ thống xử 
lý rác thải khu 
vực nông thôn 
(Lò đốt rác, 
phương tiện 
vận chuyển)

Xây dựng hệ thống lò đốt 
rác theo từng xã, hoặc cụm 
xã, trang bị phương tiện 
vận chuyển chuyên dụng

Các xã 33.000  33.000 Liên 
minh 
HTX

Liên minh HTX

23 Hỗ trợ xây dựng 
hầm Bioga khu 
vực nông thôn

Xây dựng hầm Bioga giải 
quyết ô nhiễm môi trường 
chăn nuôi tại các hộ gia 
đình có quy mô chăn nuôi 
phù hợp

Các xã 1.000  1.000 Liên 
minh 
HTX

Liên minh HTX

24 Hỗ trợ thiết 
bị khử mùi 
và bụi sơn tại 
làng nghề mộc 
Thanh Lãng

Hỗ trợ cải thiện môi trường 
làng nghề

Thị trấn 
Thanh 
Lãng

2.000  2.000 Liên 
minh 
HTX

Liên minh HTX

25 Dựa vào sức 
mạnh cộng 
đồng, nâng cao 
năng lực cho nạn 
nhân chất độc da 
cam/dioxin tại 
2 huyện: Bình 
Xuyên, Yên Lạc - 
tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao nhận thức, trợ 
giúp tức thời, trợ giúp lâu 
dài

2 huyện 
Yên Lạc 
và Bình 
Xuyên - 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

973  973 Hội nạn 
nhân 
chất độc 
da cam/
dioxin 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

Địa chỉ: Số 689, đường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Hội hợp, 
Thành phố Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc.
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26 Giáo dục hoà 
nhập và hỗ trợ 
cộng đồng cho 
nạn nhân chất 
độc da cam/
dioxin thế hệ 2, 
3 trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc

Khảo sát thực trạng; hỗ trợ 
nạn nhân trên các phương 
diện giáo dục, y tế, xã hội 
tạo điều kiện cho nạn nhân 
hòa nhập cộng đồng; duy 
trì mô hình trợ giúp tại 
cộng đồng

Địa bàn 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

1.135  1.135 Hội nạn 
nhân 
chất độc 
da cam/
dioxin 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

Địa chỉ: Số 689, đường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Hội hợp, 
Thành phố Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc.

27 Tăng cường 
tuyên truyền 
nhằm nâng 
cao nhận thức 
của cộng đồng 
về việc ủng hộ, 
chăm sóc và 
giúp đỡ nạn 
nhân chất độc 
da cam/dioxin 
tỉnh Vĩnh Phúc.

Tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ; triển khai các 
hoạt động tuyên truyền…

Địa bàn 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

690  690 Hội nạn 
nhân 
chất độc 
da cam/
dioxin 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

Địa chỉ: Số 689, đường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Hội hợp, 
Thành phố Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc.

28 Xây dựng nhà 
thể chất tại 
Trung tâm 
Giáo dục - Lao 
động xã hội 
(nay là cơ sở cai 
nghiện ma tuý)

Xây dựng nhà thể chất tại 
Trung tâm Giáo dục - Lao 
động xã hội

Trung 
tâm Giáo 
dục - Lao 
động xã 
hội

8.750 0 8.750 Trung 
tâm Giáo 
dục - Lao 
động xã 
hội

Thôn Gô xã Kim 
Long, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh 
Phúc; điện thoại 
02113601012; email: 
ttcbgdldxhvinhphuc@
gmail.com

29 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

1.200 0 1.200 Trung 
tâm 
Nước 
sạch 
&VSMT 
nông 
thôn 
Vĩnh 
Phúc

 Trung tâm Nước sạch 
và VSMT nông thôn 
Vĩnh Phúc; Địa chỉ: 
Số 406 đường Mê 
Linh, phường Khai 
Quang, TP Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc; ĐT: 
0211.3861.183; Email: 
0211trungtamnuoc@
gmail.com

30 Hỗ trợ kinh phí 
xây dựng nhà 
tình thương 
cho gia đình 
trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt 
khó khăn

Hỗ trợ kinh phí xây dựng 
nhà tình thương cho 10 
gia đình trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn về 
nhà ở

Tỉnh Vĩnh 
Phúc

1.050 0 1.050 Quỹ bảo 
trợ trẻ 
em tỉnh 
Vĩnh 
Phúc

Quỹ bảo trợ trẻ em 
tỉnh Vĩnh Phúc - 
Đường Lạc Long Quân, 
phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc - Điện 
thoại 02113710467; 
Email: info@
qbttevinhphuc.org
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31 Hỗ trợ chăm 
sóc sức khoẻ 
cho trẻ em trên 
địa bàn tỉnh

Chăm sóc sức khoẻ về y 
tế, khám phát hiện sớm 
và được phẫu thuật các 
bệnh về: Tim bẩm sinh, 
khuyết tật mắt, khuyết 
tật vận động, sứt môi - hở 
hàm ếch, hỗ trợp xe lăn, xe 
đẩy bải lão, dụng cụ chỉnh 
hình,…; Hỗ trợ kinh phí 
mua thuốc, dinh dưỡng 
cho trẻ em bị các bệnh 
hiểm nghèo thuộc các hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn để giúp trẻ em được 
chăm sóc, hỗ trợ, hỗ trợ y 
tế, cải thiện sức khoẻ

Tỉnh Vĩnh 
Phúc

2.100 0 2.100 Quỹ bảo 
trợ trẻ 
em tỉnh 
Vĩnh 
Phúc

Quỹ bảo trợ trẻ em 
tỉnh Vĩnh Phúc - 
Đường Lạc Long Quân, 
phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc - Điện 
thoại 02113710467; 
Email: info@
qbttevinhphuc.org

32 Dạy nghề, giới 
thiệu việc làm 
cho trẻ em và 
thanh niên có 
hoàn cảnh khó 
khăn tại Trung 
tâm bảo trợ trẻ 
em

Hỗ trợ Trung tâm bảo trợ 
trẻ em có đủ cơ sở vật chất 
và trang thiết bị phục vụ 
việc đào tạo và chăm sóc 
trẻ em

Trung 
tâm bảo 
trợ xã hội 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

605 0 605 Trung 
tâm bảo 
trợ xã hội 
tỉnh Vĩnh 
Phúc

Trung tâm bảo trợ xã 
hội tỉnh Vĩnh Phúc: 
Đường Hoàng Hoa 
Thám- TDP.Lai Sơn- 
P.Đồng Tâm- TP.Vĩnh 
Yên- Vĩnh Phúc.Điện 
thoại: 0211.3.867335, 
FAX: 0211.3.867629. 
Email: ttbtxh.ldtbxh@
vinhphuc.gov.vn

33 Hỗ trợ trẻ em 
có khoàn cảnh 
đặc biệt khó 
khăn trong học 
tập

Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trong 
học tập

Các 
huyện 
Sông 
Lô, Lập 
Thạch, 
Tam Đảo

100 0 100 Qũy bảo 
trợ trẻ 
em tỉnh 
Vĩnh 
Phúc

Qũy bảo trợ trẻ em 
tỉnh Vĩnh Phúc; 
Điện thoại liên hệ 
0972712015

(Hết)
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