
Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành 
Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2020), tôi thân ái gửi 
lời chúc tốt đẹp nhất tới các nhà ngoại giao lão thành 
cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên 
Ngành Ngoại giao đang công tác ở trong và ngoài nước 
và các cơ quan ngoại vụ địa phương.

Nhìn lại 75 năm qua, Ngành Ngoại giao luôn tự hào 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu 
tiên của nền ngoại giao cách mạng, trực tiếp chỉ đạo, dìu 
dắt và để lại nhiều di sản quý báu về tư tưởng ngoại giao 
Hồ Chí Minh mang tầm thời đại. Trải qua quá trình 75 
năm xây dựng và trưởng thành, Ngành Ngoại giao luôn 
đồng hành cùng tiến trình Cách mạng Việt Nam, vì lợi ích 
quốc gia - dân tộc, đạt được những thành tựu vẻ vang và 
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước, tạo dựng và củng cố môi 
trường hòa bình, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế của 
Việt Nam trên trường quốc tế.

Những thành tựu đáng tự hào đó của Ngành là kết 
tinh của truyền thống yêu nước và nghìn năm văn hiến 
của dân tộc, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Bác 
Hồ, sự phối hợp chặt chẽ của các binh chủng đối ngoại 
và những đóng góp không mệt mỏi, tâm huyết, đầy trí 
tuệ và bản lĩnh của các nhà ngoại giao, các thế hệ cán bộ 
làm công tác đối ngoại. Đó là động lực để các nhà ngoại 
giao hôm nay tiếp tục phấn đấu viết nên những trang sử 
mới của Ngành, để chúng ta càng thêm yêu Ngành, yêu 
nghề, tự hào về truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha 
anh dày công vun đắp.

Trong ngày vui chung của Ngành, chúng ta bày tỏ 
tấm lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước đã trực tiếp chỉ đạo công tác đối ngoại; khắc 
ghi công lao và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán 
bộ ngoại giao và tấm lòng trung kiên của các nhà ngoại 
giao lão thành vẫn một lòng vì sự nghiệp cách mạng và 
công tác đối ngoại của đất nước hôm nay. Chúng ta mãi 
mãi không quên những người lính đã hy sinh xương máu 
để bảo vệ non sông, làm điểm tựa cho ngoại giao trong 

Nhân dịp 75 năm kỷ niệm ngày thành 
lập Ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 
28/8/2020), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi 
thư chúc mừng các nhà ngoại giao lão 
thành cùng toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức, nhân viên ngành Ngoại giao 
Việt Nam. Bản tin Đối ngoại trân trọng 
giới thiệu toàn văn bức thư.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
(Ảnh Nguyễn Hồng)

Thư chúc mừng
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thế trận vừa đánh vừa đàm trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời cảm tạ nỗ lực của 
các binh chủng, lực lượng vẫn ngày đêm sát cánh cùng 
ngoại giao trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
biển đảo, phục vụ phát triển và nâng cao vị thế đất nước 
ngày nay. Tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn 
thể cán bộ, nhân viên của Ngành đang công tác trong và 
ngoài nước luôn chung sức chung lòng, nỗ lực và tận tụy 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tình hình khu vực và thế giới hiện nay đang chuyển 
biến rất nhanh chóng và khó lường; đất nước ta đang 
đứng trước những vận hội và thách thức mới. Ngành 
Ngoại giao hơn bao giờ hết cần phát huy vai trò tiên 
phong trong bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định, độc lập chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ, hội nhập quốc tế để đóng góp hiệu quả vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta tự hào về 
truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đường lối đối 
ngoại đúng đắn của Đảng, di sản quý báu của Tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh và các bài học kinh nghiệm của 
các thế hệ cán bộ ngoại giao tiền bối. Đây chính là nền 
tảng, động lực quan trọng làm điểm tựa để Ngoại giao 
Việt Nam vững vàng vượt qua muôn trùng sóng gió để đi 
đến thành công.

Trong bối cảnh đó, tôi mong muốn toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân viên Ngành Ngoại giao 
không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, trau 
dồi chuyên môn và nghiệp vụ, luôn đặt lợi ích quốc gia 
- dân tộc lên trên hết, chủ động, sáng tạo và thích ứng 
năng động trước những diễn biến khó lường của tình 
hình mới. Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng các đồng chí 
sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích 
chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, viết 
tiếp những trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại, 
tiếp tục góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Tôi xin chúc tất cả các đồng chí và gia đình sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công.
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TƯ TƯỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH
SOI SÁNG ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

Năm 2020 là năm kỷ niệm 130 ngày sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm nền ngoại giao 
cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp cách 

mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác 
Hồ, đối ngoại Việt Nam đã có đóng góp rất quan trọng và 
đã đạt được nhiều thành tựu vẻ vang.

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” ; 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” . 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 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.

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 

Hồ Chủ tịch tới thăm, nói chuyện thân mật và chụp ảnh 
lưu niệm với Việt kiều và các bạn người Pháp ở Bagatelle 

năm 1946. (Nguồn TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là nhà ngoại giao 
kiệt xuất đã sáng lập ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, để lại một tư tưởng ngoại giao đặc sắc - Tư 
tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh. Hoạt động đối ngoại Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và với sự 
tham gia của cả dân tộc đi theo ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh đã đóng góp rất quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước và đặc biệt vào việc 
nâng cao vị thế, vai trò và ảnh hưởng quốc tế của đất nước ta.



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 soi rọi cho hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân ta trong việc lập nên những kỳ tích mới 
về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập khu vực, hội 
nhập quốc tế, trong công cuộc đổi mới, trong việc thúc 
đẩy quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên thế giới, trong việc tham gia vào các tổ chức và 
thể chế đa phương quốc tế. Đảng ta đã cụ thể hóa quan 
điểm này trong hoạch định chính sách đối ngoại ở thời kỳ 
đổi mới từ Việt Nam sẵn sàng là bạn với các quốc gia và 
đối tác trên thế giới đến thành vừa là bạn, vừa là đối tác 
tin cậy của các nước và đối tác trên thế giới đồng thời là 

thành viên đáng tin cậy của cộng đồng thế giới.

Ngày nay, trong môi trường quốc tế ngày càng phức 
tạp, với Tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh soi đường, công 
tác đối ngoại đã góp phần hiệu quả vào bảo vệ vững chắc 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đất nước ta đã 
nỗ lực xây dựng đường biên giới trên bộ hoà bình, hữu 
nghị và phát triển với Lào, Campuchia 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.

Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc 
gia thành viên Liên Hiệp Quốc (LHQ), có quan hệ đối tác 
chiến lược, toàn diện với 30 nước. 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.

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.

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.

Tổng hợp: Nam Dương
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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. Trong thời chiến, ngành Ngoại giao dưới sự 
chỉ đạo của nhà ngoại giao kiệt xuất - Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, góp phần cùng 
với mặt trận chính trị, quân sự, giành độc lập, tự do và 

thống nhất nước nhà. Trong sự nghiệp kiến thiết, xây 
dựng đất nước, nhất là trong công cuộc đổi mới, Ngoại 
giao đã giúp phá bao vây, cấm vận về kinh tế, khôi phục 
và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, 
đưa Việt Nam từ một nước có nền kinh tế lạc hậu, trì 
trệ trở thành một nền kinh tế phát triển năng động, 
là điểm đến hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư trên 

Tiếp bước truyền thống vẻ vang 
75 năm ngành Ngoại giao

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, 
Bí thư Đảng ủy, 

Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ

NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC:

Ngày 28/8/1945, trong không khí cách mạng hào hùng của những ngày tháng 
Tám lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ lâm thời 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 15 bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao. Kể từ khi 
ra đời, Ngoại giao Việt Nam luôn phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong 
trong phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, tạo môi trường hòa bình, ổn định 
để phát triển đất nước.
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thế giới. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng hiện nay, bên cạnh việc tạo nguồn lực to lớn cho 
phát triển đất nước, ngoại giao còn góp phần nâng cao 
vị thế của nước ta trên trường quốc tế, đưa Việt Nam từ 
một quốc gia ít được biết đến trở thành một thành viên 
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đến nay, Việt 
Nam 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, có quan hệ kinh tế, thương mại và 
đầu tư với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành 
viên tích cực của hơn 70 tổ chức, cơ chế đa phương khu 
vực và quốc tế. Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực 
ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, 
đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách, 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.

Nhận thức rõ vai trò của công tác đối ngoại trong 
phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú 
trọng triển khai các hoạt động hợp tác, giao lưu, kết 
nối với các đối tác nước ngoài. Ngay từ những ngày 
đầu tái lập, trên địa bàn tỉnh đã có sự hiện diện của 
các doanh nghiệp nước ngoài lớn như Toyota, Honda, 
Nissin... Thành công của các dự án đầu tư nước ngoài 
đã tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, từng bước đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh nghèo, 
thu không đủ chi thành điểm sáng phát triển kinh tế 
của cả nước. Để phát huy tối đa hiệu quả công tác đối 
ngoại và đáp ứng những yêu cầu mới trong thời kỳ hội 
nhập, tháng 5/2008 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết 
định thành lập Sở Ngoại vụ với nhiệm vụ tham mưu 
cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức 
các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Từ khi thành 
lập, Sở Ngoại vụ đã tham mưu đẩy mạnh công tác đối 
ngoại đồng bộ trên cả ba lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn 
hóa; từ đó góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc 
tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Vĩnh Phúc, thúc 
đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. 

Về ngoại giao chính trị, Sở Ngoại vụ đã tham mưu 
cho tỉnh duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị 
với các đối tác truyền thống, mở rộng và thiết lập quan 
hệ với các đối tác mới. Hiện nay, Vĩnh Phúc có quan hệ 
hợp tác hữu nghị với tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc); 
tỉnh Akita (Nhật Bản) và các tỉnh Bắc Lào trong đó quan 
hệ với tỉnh Luông-nậm-thà là quan hệ hữu nghị đặc 
biệt. Từ nền tảng quan hệ được thiết lập, Sở Ngoại vụ 
đã tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động trao đổi 
đoàn các cấp, phối hợp với các sở, ban, ngành tham 
mưu triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, trao 
đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y 

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 
với bà Marinela Petkova, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Cộng hòa Bun-ga-ri tại Việt Nam

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tiếp và 

làm việc với ngài Park Noh-Wan, Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam



tế, nông nghiệp… Bên cạnh việc tăng cường tình đoàn 
kết, hữu nghị, các hoạt động hợp tác đã góp phần tích 
cực vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường tiếp thu 
khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới phục vụ phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Về ngoại giao kinh tế, Sở đã tích cực tham mưu đẩy 
mạnh công tác xúc tiến đầu tư, vận động viện trợ phi 
chính phủ thông qua các diễn đàn song phương, đa 
phương, các hội chợ thương mại quốc tế. Hàng năm, 
Sở Ngoại vụ đã phối hợp xây dựng đề án, tham mưu 
cho UBND tỉnh tổ chức các đoàn thăm hữu nghị kết hợp 
xúc tiến đầu tư, tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế 
tại nước ngoài để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế 
mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, Sở đã 
tham mưu tăng cường kết nối Đại sứ quán các nước để 
tăng cường hợp tác hữu nghị và tranh thủ kêu gọi các 
dự án đầu tư. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, Sở Ngoại vụ đã kết nối để mời nhiều Đại 
sứ các nước lên thăm và làm việc với tỉnh như Đại sứ 
Hàn Quốc, Bun-ga-ri, Thái Lan, Cuba, In-đô-nê-xi-a… 
Trong lĩnh vực xúc tiến viện trợ phi chính phủ, từ khi 
thành lập đến nay, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan tích cực vận động, thu hút nguồn vốn viện trợ phi 
chính phủ bằng nhiều hình thức đa dạng. Lũy kế từ năm 

2008 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã 
giải ngân trên 20 triệu USD thông qua thực hiện hàng 
trăm chương trình và dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần 
tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao 
chất lượng cuộc sống cho các cá nhân có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị, 
Sở cũng tích cực tham mưu triển khai các hoạt động 
ngoại giao văn hóa, thông tin, tuyên truyền đối ngoại 
nhằm hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động ngoại giao kinh 
tế và chính trị. Tăng cường giới thiệu, quảng bá các đặc 
trưng văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn 
bè trong nước và quốc tế qua nhiều hình thức đa dạng 
như tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, xuất bản 
các ấn phẩm, chuyên san giới thiệu về tỉnh…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời 
gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục bám sát tình hình 
thực tiễn, vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối 
đối ngoại đưa ra tại các kỳ Đại hội để tham mưu cho 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả hoạt 
động đối ngoại địa phương. Tiếp tục tham mưu củng cố 
và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác truyền 
thống, đề xuất xây dựng các chương trình hợp tác cụ 
thể, đem lại lợi ích thiết thực; tăng cường tìm hiểu và 
kết nối các địa phương mới có tiềm năng trong khu vực 
và trên thế giới; tham mưu đẩy mạnh các hoạt động 
xúc tiến đầu tư, vận động viện trợ góp phần phát triển 
kinh tế địa phương; tăng cường các hoạt động thông 
tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa để quảng bá tiềm 
năng, thế mạnh, đặc trưng văn hóa của tỉnh với bạn bè 
quốc tế. Với những nỗ lực và quyết tâm sẵn có, Ngoại vụ 
Vĩnh Phúc tin tưởng sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh được 
giao, phát huy vai trò xung kích đi đầu trên mặt trận 
đối ngoại của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phục vụ đắc lực 
cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc 
và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.
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Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh tặng tranh lưu niệm 
cho ngài Tha-ni Xẻng-rát, Đại sứ đặc mệnh 

toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam



THE FOREIGN AFFAIRS OF VINH PHUC PROVINCE:
Following the glorious tradition of

75 years of the diplomacy

On August 28th, 1945, in the heroic revolutionary atmosphere of the historic August, President Ho 
Chi Minh signed a decree establishing the Provisional Government of the Democratic Republic of Vietnam 
with 15 ministries, including the Ministry of Foreign Affairs. Since then, Vietnamese diplomacy has promoted 
the role of a core force, pioneered in promoting the national strength and era, creating a peaceful and stable 
environment for the national development.   

The diplomatic sector is honored and proud to 
be directly assumed by President Ho Chi Minh 
as the first Foreign Minister. During the war, the 

diplomacy under the direction of President Ho Chi Minh 
overcame many difficulties, contributed to the political 
and military fronts gaining independence, freedom 
and unification of the country. In the cause of national 
construction, especially in the renovation, diplomacy 
helped break the economic siege and embargo, restore and 
expand cooperation relationship with countries around 
the world, turning Vietnam into a dynamic economy, 
attractive and reliable destination for worldwide investors.

In the context of increasingly deepening international 
integration, in addition to create great resources for the 
country's development, the diplomacy also contributes to 
improve our country's position in the international arena, 
bringing Vietnam to become a responsible member of 
the international community.Up to now, Vietnam has 
diplomatic relationship with 189/193member states of 
the United Nations, has strategic and comprehensive 
partnership with 30 countries, economic, trade and 
investment relations with more than 230 countries 
and territories; is an active member of more than 70 
regional and international multilateral organizations and 
mechanisms.Vietnam has been actively contributed to 
most important international organizations and forums, 
successfully taking on many responsibilities, promoting 
effectively the role of ASEAN Chairman 2020 and non-

permanent member of the Security Council. United 
Nations Security term 2020 - 2021.

Recognizing the role of foreign affairs in the socio-
economic development, Vinh Phuc province always focuses 
on implementing cooperation activities, exchanges and 
connections with foreign partners. From the first days of 
re-establishment, the province had the presence of large 
foreign enterprises such as Toyota, Honda, Nissin... The 
success of foreign investment projects has made great 
changes in the business development. The province's 
socio-economic system has gradually brought Vinh Phuc 
from a poor province into a bright spot for the economic 
development of the country.

In order to maximize the effectiveness of foreign 
affairs and meet the new requirements in the integration 
period, in 5/2008, the People's Committee of Vinh Phuc 
province decided to establish the Department of Foreign 
Affairs with the task of advising the provincial People's 
Committee on implementing State management and 
organization of foreign activities in the province.Since 
its establishment, the Department of Foreign Affairs has 
advised to promote synchronous foreign affairs in all three 
fields: politics, economy, culture; thereby contributing to 
promote the international integration process, improving 
the image and position of Vinh Phuc province, promoting 
the socio-economic development of the province.

In terms of political diplomacy, the Department 
of Foreign Affairs advised the province to establish 
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Comrade Nguyen Viet Hung 
Secretary, Acting Director of the Foreign Affairs Department
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and develop the relationship with Chungcheongbuk-
do(South Korea); Akita prefecture (Japan) and localities 
of Laos, including the special friendship with Luang 
Namtha province. From the foundation of the established 
relationship, the Department of Foreign Affairs has 
actively advised and organized delegation exchange 
activities at all levels, coordinated with departments, 
branches to advise to carry out many activities on cultural 
exchange, cooperation, experience exchange in the fields 
of economics, education, health, agriculture... In addition 
to strengthen the solidarity and friendship, cooperation 
activities have actively contributed to improving the 
quality of officials, training high-quality human resources, 
enhancing the absorption of advanced science and 
technologyin the world for the province's socio-economic 
development.

In terms of economic diplomacy, the Department 
has actively advised promoting investment promotion, 
mobilizing non-governmental aid through bilateral, 
multilateral forums and international trade fairs. Every 
year, the Department of Foreign Affairs coordinates to 
build projects, advises the provincial People's Committee 
to organize friendship visits combined with investment 
promotion, participate in international trade fairs abroad 
to promote, introduce the province's potentials and 
strengths to international friends.

In addition, the Department has advised to enhance 
the connection of embassies to strengthen friendly 
cooperation and take advantage of calling for investment 
projects. In 2020, despite the impact of Covid-19, the 
Department of Foreign Affairs has connected to invite 
many foreign ambassadors to visit and work with the 
province such as Ambassadors of South Korea, Bulgaria, 
Thailand and Cuba, Indonesia...

In the field of non-government aid promotion, since its 
establishment up to now, the Department has cooperated 
with relevant agencies to actively mobilize and attract 
non-government aid in various forms. Since 2008, foreign 
non-governmental organizations have disbursed more 
than 20 million USD through implementing hundreds 
of programs and projects in the province, actively 
contributing to poverty reduction, improving the quality 
of life for individuals with difficult circumstances in the 
province.

In addition to economic and political diplomacy, the 
Department also actively advises the implementation of 
cultural diplomacy, information, and external propaganda 
to effectively support economic and political diplomacy. 
Enhance the introduction and promotion of the province's 
cultural features, potentials and strengths to domestic 
and international friends through various forms such 
as organizing cultural exchange activities, publishing 
publications, and etc.

Promoting the achieved results, in the coming time, 
the Department of Foreign Affairs will continue to closely 
follow the practical situation, flexibly apply foreign policies 
and guidelines in order to advise the provincial Party 
Committee, People's Councils and People's Committees 
effectively implement local activities on foreign affairs.

Continue to advise on strengthening and deepening 
relationship with traditional partners, proposing to build 
specific cooperation programs, bringing practical benefits; 
increase research and connect with new potential 
localities in the region and in the world; advise to promote 
investment promotion activities, mobilize aid to contribute 
to local economic development; strengthen diplomatic 
information activities, cultural diplomacy to promote the 
potentials, strengths and cultural characteristics of the 
province to international friends.

With the available efforts and determination, it 
is believed that Vinh Phuc Foreign Affairs would fulfill 
the assigned mission, promote the leading role on the 
foreign front of the locality, contribute to the successful 
implementation of the Resolution of the 17th Provincial 
Party Congress, effectively serving the socio-economic 
development of Vinh Phuc and the country's international 
integration process.

Chairman Nguyen Van Tri received Mr. Ibnu Hadi, 
Ambassador of Indonesia in Vietnam



Cách mạng Tháng Tám là một mốc son chói lọi, 
môt bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc. 

Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam được 
tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1930 Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời đã vạch ra nhiệm vụ tiến hành 
cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, xây dựng chế độ dân 
chủ cộng hoà. Đảng đã lãnh đạo, liên tục phát động các 
cao trào đấu tranh 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 
1945. Đó là những cuộc tập dượt để tiến tới cuộc cách 
mạng toàn dân.

Giữa tháng Tám 1945, các điều kiện của cuộc tổng 
khởi nghĩa đã chín muồi, thời cơ cách mạng đã tới. Ngày 
13/8, được tin phát xít Nhật sắp đầu hàng đồng minh, 
bọn Nhật và bè lũ tay sai ở Việt Nam hoang mang cực độ, 
chớp lấy thời cơ, Đảng đã quyết định tổng khởi nghĩa. 
Quốc dân đại hội họp trong hai ngày 16 và 17/8 ở Tân 
Trào (Tuyên Quang) dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ 
Chí Minh, thông qua Lệnh tổng khởi nghĩa và 10 chính 
sách lớn của Việt Minh. Quốc dân đại hội đã bầu ra Uỷ 
ban dân tộc giải phóng Việt Nam, do Hồ Chí Minh làm 
Chủ tịch. Hàng chục triệu quần chúng đã đồng loạt nổi 
dậy khắp nông thôn và thành thị ở 65 tỉnh, thành trong 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945: 
MỐC SON CHÓI LỌI 

TRONG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ
Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu người dân Việt 

Nam đã đứng lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách thống 
trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 



đó các cuộc khởi nghĩa ở đô thị - đặc biệt ở Hà Nội – 19/8, 
Sài Gòn – 25/8, Huế - 23/8 đóng vai trò quyết định. Từ 
ngày 14 đến 28/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền 
thắng lợi khắp nơi trong cả nước. Ngày 2/9, tại vườn hoa 
Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm 
thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước nhân 
dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới sự ra 
đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và trịnh trọng 
khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc 
lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập".

Cách mạng Tháng Tám thành công là thành quả của 
quá trình đấu tranh lâu dài, là một sự kiện vĩ đại trong 
lịch sử của dân tộc Việt Nam. Với thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập 
tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một 
thế kỉ tại Việt Nam, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ 
chuyên chế tồn tại ngàn năm, lập nên nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành 
người tự do, người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh 
của mình. Lần đầu tiên, đất nước Việt Nam có tên trên 
bản đồ thế giới; mở ra mối quan hệ ngoại giao với các 
nước trên thế giới với tư cách và vị thế của một quốc gia 
- dân tộc có độc lập, có chủ quyền. Thắng lợi vĩ đại này 
cũng đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân 
tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là nguồn cổ vũ 
lớn lao để nhân dân ta kiên cường đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thống nhất nước nhà sau này. 

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám mang ý nghĩa 
quốc tế to lớn 

Đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là tấm gương, 
là nguồn cổ vũ cho các quốc gia - dân tộc đang mất độc 
lập tự do ở châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh, nhất là các 
nước láng giềng noi theo.

Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài gian 
khổ, dân tộc Việt Nam đã giải đáp cho câu hỏi lớn mà 
phong trào giải phóng dân tộc đặt ra. Thắng lợi của cuộc 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã khẳng định một 
chân lý: Một dân tộc dù nhỏ bé, nhưng đoàn kết một 
lòng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản, 
sẽ giành thắng lợi trước bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, dù 
chúng lớn mạnh đến đâu.

Trước tấm gương tích cực của Việt Nam, phong trào 
giải phóng dân tộc tại các nước bị áp bức và nô dịch trên 
thế giới đã có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ và không 
gì có thể ngăn cản nổi xu thế độc lập, tự do. Trong vòng 20 
năm kể từ Cách mạng tháng Tám đến giữa những năm 60, 
Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Myanmar, Ai Cập, Cuba… 
hàng chục quốc gia ở khắp châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh… 
lần lượt đứng lên đấu tranh giành độc lập. 

Tất cả những điều đó đã cho thấy, cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 không chỉ có ý nghĩa to lớn đối 
với lịch sử Việt Nam, mà còn có tầm vóc to lớn trong tiến 
trình lịch sử thế giới, mở đầu cho thời kỳ tan rã không gì 
cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, 
bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn 
nguyên giá trị. Đó là một trong những trang chói lọi nhất 
trong lịch sử của dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con 
đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm 
dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đúng như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao 
động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp 
lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có 
thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách 
mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một 
Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã 
nắm chính quyền toàn quốc”.

Tổng hợp: Thanh Tú
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Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, 
các lực lượng quần chúng cách mạng đánh chiếm 

Bắc Bộ Phủ



1. Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo 
hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng 
tăng trưởng

1) Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt đối với 
phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc trong giai đoạn 
2021 – 2025 và những giai đoạn tiếp theo; kết hợp chặt 
chẽ, hợp lý và hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát 
triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn tỉnh, góp phần 
gìn giữ an ninh trật tự cả nước và bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền quốc gia. 

2) Trong giai đoạn tới, Vĩnh Phúc cần bắt kịp,tiến 
cùng,vượt lên các địa phương về phát triển kinh tế và 
thu nhập của người dân. Duy trì,thúc đẩy tốc độ tăng 
trưởng của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả 
nước và trên mức trung bình của nhóm các địa phương 
phát triển, đảm bảo sự ổn định vững chắc của nền kinh 
tế, kiểm soát giá cả, nâng cao sức chống chịu với các tác 
động bên ngoài đến tăng trưởng và sự ổn định kinh tế 
của tỉnh.

3) Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, 
toàn dân, các cấp chính quyền, các sở, ngành trong tỉnh; 
của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng 
đồng dân cư và mỗi người dân. Huy động mọi nguồn lực 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG 

Thành phố Vĩnh Yên nhìn từ trên cao (Ảnh Khánh Linh)
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xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành với 
tỉnh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành 
trong tỉnh với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh 
nghiệp và các bên liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm đảm 
bảo thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền 
vững đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

4) Con người là trung tâm của phát triển bền vững. 
Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, 
nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền 
vững. Đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và 
tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng tỉnh giàu 
mạnh, dân chủ, công bằng, xã hội văn minh; 

5) Tăng cường xây dựng và củng cố nền kinh tế của 
tỉnh ngày càng chủ động trong hội nhập quốc tế để theo 
sát các mục tiêu phát triển bền vững; 

6) Tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng 
trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp 
cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp 
và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và 
văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Không để 
ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận những đối tượng khó tiếp 
cận nhất trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, 
người nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng 
xa và những đối tượng dễ bị tổn thương khác;

7) Khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực 
cho phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội 
trong tỉnh. Công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với 
môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các 
ngành sản xuất;

8) Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa trên toàn tỉnh; thúc đẩy công nghiệp hóa 
bao trùm và bền vững; nâng cấp kết cấu hạ tầng và các 
ngành công nghiệp hỗ trợ hướng tới sự bền vững, tăng 
hiệu quả sử dụng nguồn lực và áp dụng công nghệ, quy 
trình sản xuất sạch và thân thiện với môi trường; tăng 
đáng kể tỷ lệ việc làm và tổng sản phẩm quốc nội của 
ngành công nghiệp.

2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát 
triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng

2.1. Cơ sở xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội giai đoạn 2021-2020

Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 

2025 được xây dựng trên những cơ sở sau:
1) Kinh tế thế giới ổn định, không có nhiều biến động 

địa chính trị quá lớn ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu duy trì ở mức giảm nhẹ 
so với giai đoạn trước, trung bình khoảng 3,5%/năm giai 
đoạn 2021-2025;

2) Kinh tế trong nước ổn định và ít chịu tác động tiêu 
cực từ kinh tế thế giới. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
kinh tế trong nước có những bước chuyển biến tích cực, 
hiệu quả được nâng cao hơn. Tận dụng và phát huy hiệu 
quả các hiệp định thương mại FTA và thúc đẩy kinh tế 
trong nước phát triển;

3) Kinh tế - xã hội của tỉnh lấy mục tiêu phát triển bền 
vững làm tiền đề cho mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh 
phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ - nông 
nghiệp. Xác định được các lợi thế so sánh của tỉnh để phát 
huy tiềm năng của tỉnh thông qua tái cơ cấu lại các vùng 
sản xuất kinh doanh trong tỉnh. Tập trung duy trì phát 
triển cho khu vực công nghiệp – xây dựng, thúc đẩy phát 
triển khu vực dịch vụ, tăng cường sản xuất khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản dựa trên nền tảng của Khoa học 
& Công nghệ. Nguồn nhân lực được huy động phù hợp, 
vấn đề việc làm được giải quyết về cơ bản.

4) Vai trò, sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo tỉnh, 
cùng toàn thể nhân dân được phát huy với sự hỗ trợ từ 
chính quyền Trung ương.

2.2. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục nâng cao năng lực, phương thức lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại 
hoá, trọng tâm là phát triển công nghiệp - dịch vụ, huy 
động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phát 
triển bền vững. Chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát 
triển văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã 
hội. Không ngừng tăng cường và đảm bảo quốc phòng, 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao thu 
nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân gắn với đảm 
bảo công bằng, tiến bộ xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, 
xây dựng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt các tiêu chí của đô 
thị loại I,làm tiền đề xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành 
thành phố trực thuộc Trung ương; Xây dựng các huyện 
Bình Xuyên,Vĩnh Tường, Tam Đảo đạt các tiêu chí của đô 
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thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã; Hướng 
tới xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc 
Trung ương.

2.3. Các mục tiêu cụ thể
Đến năm 2025, đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một 

trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch 
của khu vực và của cả nước; đẩy mạnh phát triển lợi thế 
sản xuất, kinh doanh của từng vùng trong tỉnh; đảm bảo 
tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo 
việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi 
người;

Nâng cao mức sống nhân dân; xoá đói, giảm nghèo 
nhanh và bền vững; cải thiện dinh dưỡng, đảm bảo cuộc 
sống khoẻ mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người 
dân ở mọi lứa tuổi; nâng cao và tiến tới chuẩn mực chất 
lượng cao của hệ thống giáo dục; nhanh chóng thực hiện 
các mục tiêu bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho 
phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu bất bình đẳng trong xã 
hội; phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố đáng 
sống ở Việt Nam;

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng 
chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an 
toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng; 
hướng tới đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc 
Trung ương;

Bảo vệ và phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh 
học, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất;

Thúc đẩy xã hội dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn 
minh vì sự phát triển bền vững; xây dựng các cấp chính 
quyền trong tỉnh hoạt động hiệu quả, có trách nhiệm 
giải trình.

Các chỉ tiêu cụ thể như sau: 
a. Các mục tiêu về phát triển kinh tế
+  Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai 

đoạn 2021- 2025  phấn đấu đạt khoảng 9,5-10%.
+ Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế đến trong giá trị tăng 

thêm năm 2025 công nghiệp và xây dựng: 62%, dịch vụ: 
32,5-33,1% và nông, lâm, ngư nghiệp: 4,9-5,5%.

+ GRDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 
2025 đạt khoảng 6.577- 6.724 USD.

+ Thực hiện vốn đầu tư xã hội và phát triển giai đoạn 
2021 – 2025 khoảng 278.000 – 286.000 tỷ đồng.

+ Tổng thu cân đối NSNN đạt 212 - 225 nghìn tỷ 
đồng. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên GRDP bình quân 
đạt 25 –30 %.

+ Về tín dụng, ngân hàng: huy động vốn tăng từ 15-
18% / năm, dư nợ tăng từ 15-18%/năm, nợ xấu duy trì ở 
mức dưới 2% tổng dư nợ.

+ Từng bước hạ ngầm các hệ thống thông tin, viễn 
thông, điện chiếu sáng trong KCN. Xây dựng được khoảng 
1000-1500 căn hộ cho công nhân thuê, thuê mua,đáp 
ứng chỗ ở cho 3.000-4.000 công nhân.

b. Các mục tiêu về phát triển xã hội
+ Mẫu giáo 5 tuổi duy trì tỷ lệ ra lớp 100% và giữ 

vững phổ cập mẫu giáo  5 tuổi; Mẫu giáo 3-4 tuổi duy trì 
tỷ lệ ra lớp 85% vào trường công lập, 14% vào các trường 
ngoài công lập.

+ Phân luồng học sinh sau THCS: Đến năm 2025 
phấn đấu 42% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập 
tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ 
cấp, trung cấp.

+ Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đến năm 2025 đạt 
70% trở lên ở tất cả các  bậc học.

+ 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có yêu 
cầu đều được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm 
phù hợp.

+ Về khoa học , công nghệ: Chi cho nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ đạt 0.8-1% GRDP, hoặc 2% 
tổng chi NSNN.

+Tốc độ đổi mới công nghệ: 22,4%.

Công nhân tại  Nhà máy Piaggio Vĩnh Phúc



15KINH TẾ - XÃ HỘI VĨNH PHÚC Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 112/2020

+ Số giường bệnh trên vạn dân (không bao gồm GB 
của TYT) đạt mức 40 GB/ vạn dân.

+ Số bác sỹ trên vạn dân (tại cơ sở công lập và các 
cơ sở ngoài công lập trên địa bàn tỉnh) đạt mức 15 BS/
vạn dân.

+ Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%.
+ Đến năm 2025, quy mô dân số đạt khoảng 

1.267,88 triệu người.
+ Mức giảm tỷ suất sinh duy trì 0,1%/năm.
+ Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên địa bàn đến năm 

2025 đạt 94%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH đến năm 
2025 đạt 45% lực lượng lao động (trong đó, tham gia 
BHXH tự nguyện chiếm từ 2,5% lực lượng lao động trở lên).

+ Kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp không quá 1,5%.
+ Tỷ lệ lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp, 

thủy sản đến năm 2025  còn 25%.
+ Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 

82%, trong đó lao động  qua đào tạo được cấp chứng chỉ 
đạt 40%, lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin 
là 80%.

+ Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 0,5% - 
1,0% theo chuẩn mới giai đoạn 2020 - 2025.

+ Tuổi thọ trung bình đến năm 2025 đạt 76 tuổi, số 
năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67,5 năm.

+ Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn 
đến năm 2025 đạt 94%.

c. Các mục tiêu về môi trường
+ Đưa việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính vào nề 

nếp, đảm bảo 100% biến động được cập nhật kịp thời.
+ 100% các cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ sạch 

hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý 
chất thải đạt quy chuẩn môi trường.

+ Thu gom 100% chất thải rắn công nghiệp, dịch vụ; 
xử lý 100% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế.

+ Thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường 100% 
chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị và 100% chất thải 
rắn sinh hoạt khu vực nông thôn.

+ 100% các cở sở có  sử dụng hóa chất độc hại được 
đăng ký quản lý và  kiểm soát chặt chẽ. Sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học hoặc ít gây ô 
nhiễm môi trường.

+ Hình thành và phát triển ngành công nghiệp tái 
chế chất thải, phấn đấu  80% chất thải thu gom được tái 

chế hoặc thu hồi năng lượng.
+ Hoàn thành 100% việc cải tạo và nâng cấp hệ 

thống tiêu thoát nước mưa  và nước thải ở các đô thị, khu 
công nghiệp.

+  Cải tạo 100% các kênh mương, ao hồ, đoạn sông 
chảy qua các đô thị, khu dân cư đã bị suy thoái, đưa 
chất lượng nước các sông nội tỉnh, hồ, đầm lớn đạt quy 
chuẩn Quốc gia về chất lượng nước dùng cho mục đích 
sử dụng chính.

+ 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh, an toàn lao động và có cây trong khuôn viên 
thuộc khu vực sản xuất.

+  100% các KCN đi vào hoạt động có hệ thống xử lý 
nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

d. Các mục tiêu về xây dựng chính quyền cơ sở và cải 
cách hành chính

+  Tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công 
lập toàn tỉnh, phấn đấu có thêm khoảng 20% đơn vị tự 
chủ về tài chính.

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương 
trình tổng thể cải cách  hành chính nhà nước, phấn đấu 
đến năm 2025, tỷ lệ dân số hài lòng về dịch vụ công 
đạt 86%.

+ Tiếp tục nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh.
(Trích Đề án “Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững 
nâng cao chất lượng tăng trưởng”, ban hành kèm theo 
Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc).

Khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc



EVFTA 
Tạo cơ hội mở rộng thị trường

xuất khẩu nông sản sang châu Âu

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên 
minh châu Âu (EVFTA) vừa được Quốc hội 
Việt Nam và Nghị viện châu Âu thông qua 

là cơ hội cho ngành Nông nghiệp Việt Nam nói chung, 

tỉnh ta nói riêng thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực 

nông nghiệp, tiếp cận công nghệ cao, cách thức tổ chức 

sản xuất. Từ đó, tăng sản lượng, chất lượng nông sản 

đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu 

Âu. Đồng thời, giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận được 

các sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý từ những 

nước tiên tiến.

Liên minh châu Âu (EU) hiện là thị trường xuất khẩu 

nông - lâm - thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau 

Trung Quốc. Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu xuất khẩu 
thủy sản, cà phê, hạt điều, rau củ nhiệt đới sang EU và 
nhập khẩu trứng, sữa, mật ong, thịt bò, rau củ từ EU. Sau 
10 năm khởi động đàm phán, EVFTA chính thức được 
thông qua. Đặc biệt, trong bối cảnh hậu Covid-19, đây 
là cơ hội lớn cho ngành Nông nghiệp Việt Nam bứt phá, 
đẩy mạnh tăng trưởng. Tới đây, khi EVFTA có hiệu lực, 
nhiều mặt hàng của Việt Nam sẽ được giảm thuế về 0% 
như: Gạo tấm, các sản phẩm từ hạt. Đối với mặt hàng 
rau củ quả, thủy sản, EU cũng cam kết xóa bỏ 50% số 
dòng thuế, 50% dòng thuế còn lại sẽ được xoá bỏ trong 
lộ trình 5 - 7 năm. Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu của một số ngành nông sản sẽ tăng đáng kể cho tới 
năm 2025.
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Tuy nhiên, EVFTA đặt ra không ít thách thức, nhất là 
các yêu cầu về phi thuế quan, yêu cầu về an toàn thực 
phẩm và truy xuất nguồn gốc với nông sản trong khi sản 
xuất nông nghiệp của tỉnh chủ yếu  quy mô nhỏ; còn hạn 
chế về ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn 
nuôi, bảo quản và chế biến; các nhóm hộ và các HTX chưa 
có khả năng kết nối thị trường. Do đó, cần có một cuộc 
cách mạng về khoa học công nghệ trong sản xuất hàng 
hóa nông sản, phát triển các ngành hàng nông sản sạch, 
vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi liên kết từ sản xuất 
đến tiêu dùng trong thời gian tới.

Anh Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên (thị trấn Hợp Hòa, 
Tam Dương) cho biết: Cùng với những thuận lợi về thuế 
suất, hiệp định EVFTA tạo cơ hội cho các doanh nghiệp 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đổi mới công nghệ; điều 
chỉnh, thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Để chủ 
động đón làn sóng hội nhập, công ty đầu tư xây dựng 
mô hình sản xuất hoa và rau quả ứng dụng công nghệ 
cao với hệ thống tưới tự động nhỏ giọt, phun sương, 
điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống chiếu sáng, máy 
làm đất hiện đại. Các công đoạn canh tác đều không sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng 
hay thuốc diệt cỏ mà sử dụng phân bón hòa tan hữu cơ 
nhập khẩu tạo ra sản phẩm dưa lưới và rau sạch bảo đảm 
an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nên được người 
tiêu dùng đón nhận, sản phẩm không đủ cung cấp cho 
thị trường. Hiện công ty đang mở rộng diện tích nhà lưới 
ứng dụng khoa học công nghệ cao để hướng tới xuất 
khẩu sang thị trường EU.

Với nhiều sản phẩm mật ong vươn ra thị trường thế 
giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Công ty cổ 
phần Ong Tam Đảo đang sẵn sang chờ đón cơ hội tiếp cận 
thị trường EU sau khi hiệp định EVFTA được thông qua. 
Theo bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc công ty, với sứ mệnh 
“vì sức khỏe cộng đồng”, công ty không ngừng tiếp cận 
và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, 
bảo quản sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo 
tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2005 tạo uy tín và xây dựng 
thương hiệu Ong Tam Đảo – Honeco trong lòng người 

tiêu dùng. Năm 2019, công ty xuất khẩu 60 tấn mật ong 
vào thị trường Mỹ; năm 2020, dự kiến tiếp tục xuất khẩu 
sang thị trường Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khoảng 300 
tấn mật ong thành phẩm chất lượng cao. Thời gian tới, 
công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị sản xuất 
hiện đại, phối hợp với các nhà khoa học để nghiên cứu, 
đưa ra thị trường các dòng sản phẩm mới.

Trước những cơ hội cũng như thách thức mà Hiệp 
định EVFTA mang lại, thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các 
sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến 
về hiệp định EVFTA; nâng cao trình độ, kỹ năng sản xuất, 
tuân thủ các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp 
sạch cho người sản xuất; mở rộng các vùng chuyên canh, 
các vành đai xanh, các tuyến nông nghiệp sinh thái. Thực 
hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo 
hướng áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại, công 
nghệ cao, tiêu chuẩn an toàn; liên kết giữa các khâu trong 
chuỗi giá trị nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản 
phẩm hàng hóa. Khuyến khích áp dụng các thành quả 
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt trong các 
quy trình kiểm tra chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm nông nghiệp. Cùng với đó, các doanh nghiệp, hợp 
tác xã cũng cần chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao 
chất lượng sản phẩm và nắm chắc các thông tin cụ thể 
từ Hiệp định EVFTA để nâng cao khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm Việt trên thị trường thế giới cũng như thị 
trường trong nước.

Mai Liên (theo vinhphuc.gov.vn) 

Nhiều sản phẩm mật ong của Công ty cổ phần Ong Tam Đảo
 được xuất khẩu ra thị trường thế giới

17TUYÊN TRUYỀN VỀ HIỆP ĐỊNH EVFTA Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 112/2020



1. Những nét chính về cam kết 
xóa bỏ thuế nhập khẩu của EU 
trong Hiệp định EVFTA? 

Với Hiệp định EVFTA: Ngay sau khi 
Hiệp định có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 
thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% 
số dòng thuế, tương đương 70,3% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. 
Sau 07 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu 
lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối 
với 99,2% số dòng thuế, tương đương 
99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam. Đối với một số ít mặt hàng còn lại (tương đương 
khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu), EU cam kết dành cho 
Việt Nam hạn ngạch thuế quan (TRQ) với thuế nhập khẩu 
trong hạn ngạch là 0%. Như vậy, có thể nói gần 100% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa 
bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn (07 năm).

2. So sánh mức độ cam kết của Việt Nam về xóa 
bỏ thuế quan trong Hiệp định EVFTA và Hiệp định 
CPTPP

Với Hiệp định EVFTA: Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế 
quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng 
thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu). Tiếp đó, sau 7 
năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch 
xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. 
Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số 
dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu). Đối với 
khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU, ta áp dụng 
lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp 
dụng TRQ theo cam kết WTO hoặc không cam kết.

Với Hiệp định CPTPP: Ta cam kết xóa bỏ thuế nhập 
khẩu đối với 66% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực và 86,5% số dòng thuế sau 3 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực. Các mặt hàng còn lại có lộ trình giảm 
thuế chủ yếu từ 5 đến 10 năm. Đối với một số mặt hàng 

đặc biệt nhạy cảm, ta yêu cầu lộ trình trên 10 năm hoặc 
áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ).

Như vậy, có thể thấy đối với cả hai Hiệp định, ta đều 
có lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu trong khoảng 10 năm 
với khoảng 99% số dòng thuế của các nước đối tác. Đối 
với những mặt hàng nhạy cảm, ta đều bảo lưu được một 
khoảng thời gian (lộ trình xóa bỏ thuế) tương đối dài 
(hơn 10 năm) hoặc áp dụng TRQ hoặc không cam kết.

3. Một trong những mặt hàng được kỳ vọng sẽ 
hưởng lợi nhiều từ các hiệp định thương mại tự do 
(FTA) mà Việt Nam đã và đang tham gia là dệt may. 
Vậy các quy định của Hiệp định EVFTA về quy tắc 
xuất xứ đối với mặt hàng này như thế nào?

Hiệp định EVFTA yêu cầu quy tắc xuất xứ “2 công 
đoạn” (từ vải trở đi) đối với hàng dệt may, tức là để được 
hưởng thuế quan ưu đãi theo EVFTA thì hàng dệt may 
của Việt Nam phải được làm từ vải có xuất xứ Việt Nam. 
Ngoài ra, đối với các sản phẩm dệt may thuộc Chương 61 
và 62 của biểu thuế, EU cũng cho phép ta được sử dụng 
vải nhập khẩu từ Hàn Quốc để sản xuất ra sản phẩm cuối 
cùng xuất khẩu sang EU và vẫn được hưởng thuế suất ưu 
đãi của EVFTA.

Trong khi đó, quy định của CPTPP tương đối chặt hơn 
bởi Hiệp định này yêu cầu hàng dệt may phải có xuất xứ 
“từ sợi trở đi”, tức là sợi và vải phải được sản xuất và/hoặc 

HỎI - ĐÁP VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 
TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH 

CHÂU ÂU (EVFTA)
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nhập khẩu từ các nước CPTPP, thì mới được hưởng thuế 
suất ưu đãi của Hiệp định khi xuất khẩu sang các nước 
CPTPP.

4. Các cam kết về thương mại dịch vụ và đầu 
tư trong Hiệp định CPTPP và EVFTA có điểm tương 
đồng và khác biệt lớn nào?

Về hình thức cam kết: Trong Hiệp định EVFTA, hai 
bên xây dựng biểu cam kết cụ thể theo cách tiếp cận 
chọn-cho (tức là liệt kê các ngành, phân ngành có cam 
kết mở cửa thị trường). Biểu cam kết cụ thể Hiệp định 
EVFTA chỉ phải chịu nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng 
(tức là trong trường hợp chính sách trong nước cho 
phép mở cửa hơn so với mức độ cam kết thì trong tương 
lai nếu thay đổi chính sách này sẽ không được kém hơn 
mức cam kết tại thời điểm Hiệp định có hiệu lực). Trong 
khi đó, trong Hiệp định CPTPP, các nước xây dựng biểu 
cam kết theo cách tiếp cận chọn-bỏ (tức là liệt kê các 
ngành, phân ngành bị hạn chế về mở cửa thị trường). 
Ngoài ra, các nước cũng cam kết áp dụng nguyên tắc 
“chỉ tiến không lùi”, tức là chỉ được điều chỉnh, thay đổi 
chính sách theo hướng tốt hơn mức đã áp dụng trước 
đó. Riêng Việt Nam có thời gian chuyển đổi 3 năm mới 
phải áp dụng nguyên tắc này.

Về mức độ mở cửa thị trường một số ngành cụ thể: 
Cả Hiệp định EVFTA và CPTPP có mức độ mở cửa cao hơn 
trong WTO đối với một số ngành như dịch vụ viễn thông, 
dịch vụ tài chính, dịch vụ phân phối, dịch vụ vận tải… 
Trong số các dịch vụ này, giữa hai Hiệp định có mức độ 
cam kết khác nhau nhất định:

- Dịch vụ tài chính: Hiệp định EVFTA có mức cam kết 
cao hơn khi cam kết sẽ xem xét thuận lợi việc cho phép 
các tổ chức tín dụng EU nâng mức nắm giữ của phía nước 
ngoài lên 49% vốn điều lệ trong 02 ngân hàng thương 
mại cổ phần (ngoại trừ các ngân hàng BIDV, Vietinbank, 
Vietcombank và Agribank) của Việt Nam trong vòng 05 
năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

- Dịch vụ vận tải: Trong Hiệp định EVFTA, đối với dịch 
vụ gom hàng và dịch vụ tái phân phối công-ten-nơ rỗng, 
ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực ta cho phép các nhà 
cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế của EU hoặc thành 
viên EU thực hiện các dịch vụ này trên tuyến Quy Nhơn 
- Cái Mép, sau 05 năm ta sẽ cho phép thực hiện dịch vụ 
tái phân phối công-ten-nơ rỗng trên tất cả các tuyến. Với 

dịch vụ nạo vét, ta cho phép doanh nghiệp EU lập liên 
doanh tới 51% để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Đối với 
dịch vụ mặt đất ở sân bay, ta cam kết sau 05 năm kể từ 
khi ta mở cửa cho khu vực tư nhân sẽ cho phép các doanh 
nghiệp EU lập liên doanh với đối tác Việt Nam, trong đó 
vốn của phía nước ngoài không quá 49%, để đấu thầu 
cung cấp dịch vụ này. 03 năm sau đó, hạn chế vốn nước 
ngoài sẽ là 51%. Đây là những nội dung cam kết cao hơn 
của Hiệp định EVFTA so với Hiệp định CPTPP.

- Dịch vụ phân phối: Cả hai Hiệp định đều có mức cam 
kết cao hơn so với WTO ở điểm bỏ yêu cầu kiểm tra nhu 
cầu kinh tế (ENT) sau 05 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu 
lực. Tuy nhiên tại cam kết về ENT, trong Hiệp định EVFTA, 
ta bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp kế hoạch và quy 
hoạch không phân biệt đối xử trong khi không bảo lưu 
tương tự trong Hiệp định CPTPP. Về diện mặt hàng, trong 
Hiệp định CPTPP ta đã loại bỏ mặt hàng gạo và đường 
mía ra khỏi bảo lưu dịch vụ phân phối, trong khi đó vẫn 
duy trì bảo lưu trong Hiệp định EVFTA. Đối với mặt hàng 
rượu, trong EVFTA ta có cam kết cụ thể về không phân 
biệt đối xử trong sản xuất, nhập khẩu và phân phối rượu, 
cho phép các doanh nghiệp EU được bảo lưu điều kiện 
hoạt động theo các giấy phép hiện hành và chỉ cần một 
giấy phép để thực hiện các hoạt động nhập khẩu, phân 
phối, bán buôn và bán lẻ.

5. Đối với lĩnh vực mua sắm của chính phủ, Hiệp 
định EVFTA và CPTPP khác nhau như thế nào?

Trong lĩnh vực mua sắm chính phủ, Hiệp định EVFTA 
và CPTPP khác nhau chủ yếu về diện cam kết. Trong Hiệp 
định CPTPP, ta chỉ cam kết mở cửa đối với mua sắm của 
21 Bộ, ngành trung ương và không cam kết mở cửa đối 
với mua sắm của các cơ quan cấp địa phương và các tập 
đoàn, tổng công ty. Tuy vậy, trong Hiệp định EVFTA, ta 
cam kết mở cửa mua sắm đối với cả các cơ quan ở cấp 
trung ương và địa phương, cụ thể là 21 Bộ, ngành trung 
ương, một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (ngoại trừ 
hàng hóa và dịch vụ phục vụ mục tiêu an ninh – quốc 
phòng), 02 địa phương là thành phố Hà Nội, thành phố 
Hồ Chí Minh và các đơn vị Tập đoàn điện lực Việt Nam, 
Tổng công ty đường sắt Việt Nam, 34 bệnh viện thuộc Bộ 
Y tế, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh và một số Viện thuộc trung ương.

Tổng hợp: Ngọc Vân 



Ngày 8-8-1967, ASEAN chính thức được thành 
lập trên cơ sở Tuyên bố Bangkok, với 5 thành 
viên ban đầu gồm Thái Lan, Indonesia, 

Malaysia, Philippines, Singapore nhằm tăng cường hợp 
tác kinh tế, văn hóa-xã hội giữa các nước thành viên, 
đồng thời tạo điều kiện để các nước hội nhập sâu hơn với 
các nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Năm 1971, ASEAN ra Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, 
Tự do và Trung lập (ZOPFAN) nhằm khẳng định quyết tâm 
giữ khu vực trung lập, không liên kết, bảo đảm hòa bình, 
ổn định và an ninh khu vực.

Năm 1976, ASEAN ra Tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN 
(hay còn gọi là Tuyên bố Bali I) và Hiệp ước Thân thiện và 
Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), nhằm đẩy mạnh quyết tâm 

hợp tác và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực.
Năm 1992, ASEAN ký Hiệp định Khung về tăng cường 

hợp tác kinh tế ASEAN và thỏa thuận về Khu vực Mậu 
dịch Tự do ASEAN (AFTA), đặt nền tảng quan trọng cho 
mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại và xây dựng Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sau này. 

Năm 1994, ASEAN bắt đầu mở rộng quan hệ đối 
ngoại, thúc đẩy đối thoại về an ninh ở khu vực thông qua 
việc lập Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tại Hội nghị Bộ 
trưởng ASEAN lần thứ 26. 

Năm 1995, ASEAN đã ghi dấu hai bước tiến quan 
trọng khi Việt Nam gia nhập ASEAN (vào ngày 28-7-1995) 
và bắt đầu tiến trình mở rộng ASEAN; Ký Hiệp ước về khu 
vực Ðông-Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ). 

Trải qua 53 năm (8/8/1967 - 8/8/2020) hình thành và phát triển, Hiệp hội các Quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) đã ghi nhiều dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác, liên kết khu vực, đưa toàn 
khối phát triển hơn, hội nhập sâu rộng hơn trên trường quốc tế.

ASEAN
và những dấu mốc quan trọng trong 

quá trình hình thành phát triển
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Năm 1997, ASEAN thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020, 
nhằm vạch ra mục tiêu hướng tới một Cộng đồng sống 
trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, gắn kết chặt chẽ 
với nhau trong mối quan hệ đối tác năng động và một 
cộng đồng của các xã hội đùm bọc lẫn nhau. 

Năm 1998, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại 
Hà Nội, ASEAN đã thông qua Chương trình hành động 
Hà Nội (HPA) nhằm triển khai thực hiện Tuyên bố về Tầm 
nhìn ASEAN 2020, giai đoạn 1998-2004. 

Năm 1999, Campuchia chính thức gia nhập ASEAN, 
đưa ASEAN trở thành một tổ chức khu vực gồm 10 thành 
viên Ðông-Nam Á.

 Năm 2002, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình 
cho vấn đề Biển Ðông, ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố 
về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC). 

Năm 2003, ASEAN ra Tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN II 
(Tuyên bố Bali II), xác định mục tiêu thành lập Cộng đồng 
ASEAN gồm ba trụ cột là Chính trị-An ninh (APSC), Kinh 
tế (AEC) và Văn hóa-Xã hội (ASCC). 

Năm 2005, Hội nghị cấp cao Ðông Á (EAS) lần đầu 
được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, với sự 
tham gia của lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Ấn Ðộ, Australia và New Zealand. 

Năm 2007, Hiến chương ASEAN được ký kết, tạo nền 
tảng pháp lý và thể chế để ASEAN xây dựng Cộng đồng. 

Năm 2009, Uỷ ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân 
quyền (AICHR) được thành lập. 

Tháng 2-2009, các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua lộ 
trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, bao gồm các kế hoạch 
tổng thể xây dựng ba cộng đồng trụ cột là Chính trị-An 
ninh (APSC), Kinh tế (AEC) và Văn hóa-Xã hội (ASCC). 

Năm 2010, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 
diễn ra vào tháng 12-2010 tại Hà Nội, các Nhà Lãnh đạo 
ASEAN đã thông qua Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 
(MPAC), trong đó đề ra các biện pháp cụ thể thực hiện kết 
nối ASEAN về hạ tầng, thể chế và người dân. 

Năm 2010 cũng là năm Việt Nam hoàn thành xuất 
sắc trọng trách Chủ tịch ASEAN. Với những đóng góp chủ 
động, tích cực và có trách nhiệm vào các mục tiêu chung 
của ASEAN, Năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam đã 
góp phần duy trì đoàn kết ASEAN; trực tiếp đóng góp vào 
Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và triển khai Hiến 
chương, đưa ASEAN đến năm 2015 trở thành một cộng 
đồng đoàn kết, gắn bó, liên kết chặt chẽ về kinh tế vì mục 
tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực; 
nâng cao và làm sâu sắc hơn quan hệ nội khối ASEAN và 
giữa ASEAN với các đối tác, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, 
phát triển của khu vực.

Năm 2011, ASEAN thông qua “Tuyên bố Bali về Cộng 
đồng ASEAN trong Cộng đồng các Quốc gia Toàn cầu”. 
Tuyên bố khẳng định quyết tâm cũng như cam kết của 
các nước ASEAN xây dựng lập trường, quan điểm chung 
trong việc hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn cầu; nâng 
cao vai trò và tiếng nói của ASEAN tại các cơ chế quốc 

Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN
 tại Bộ Ngoại giao.  Ảnh Nguyễn Hồng, Baoquocte.vn
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tế như Liên hợp quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 
(APEC)…, qua đó đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực 
chung nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho 
phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ngày 31-12-2015, Cộng đồng ASEAN chính thức 
thành lập, khởi đầu của một giai đoạn liên kết mới sâu 
rộng hơn của ASEAN. Sự kiện này đã đánh dấu một bước 
phát triển mới của ASEAN. Từ một khu vực bị chia rẽ bởi 
đối đầu và nghi kỵ, ASEAN đã trở thành khu vực phát 
triển năng động, đoàn kết và là đối tác không thể thiếu 
của các nước trên thế giới và là một thị trường chung của 
hơn 600 triệu dân với nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới.

Ngày 6-9-2016, ASEAN thông qua Kế hoạch tổng 
thể về Kết nối ASEAN 2025 và Chương trình công tác 
triển khai Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn III 
(2016-2020). 

Đặc biệt, năm 2020, cùng với toàn thế giới, ASEAN 
phải ứng phó với thách thức chưa từng có trong lịch sử 
- đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tính đến 
thàng 8/2020, tại 10 quốc gia ASEAN đã ghi nhận hơn 
306.600 ca nhiễm và trên 7.900 ca tử vong do Covid-19. 
Dịch bệnh đã để lại những hệ lụy nặng nề đối với sự phát 
triển kinh tế và ổn định xã hội của các quốc gia thành 
viên ASEAN, khiến hàng triệu lao động mất đi nguồn 
sống, hàng trăm nghìn doanh nghiệp gặp khó khăn, 
kinh tế một số nước rơi vào suy thoái. Sự bùng phát của 
dịch bệnh cũng thổi bùng thêm những thách thức vốn 
tiềm ẩn trong môi trường chính trị - kinh tế - xã hội của 
khu vực, gia tăng tỉ lệ người nghèo, khoét sâu thêm tình 
trạng bất bình đẳng xã hội…

Trong bối cảnh đó, với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt 
Nam đang nỗ lực dẫn dắt ASEAN vừa tận dụng thời cơ, 

vừa ứng phó hiệu quả với các thách thức trên tinh thần 
gắn kết và chủ động thích ứng. Tổng Thư ký ASEAN Lim 
Jock Hoi đánh giá Việt Nam đã thể hiện "tầm lãnh đạo 
mạnh mẽ ", trước là dẫn dắt ASEAN hợp tác ứng phó và 
khắc phục hậu quả của dịch, hỗ trợ người dân và  phục 
hồi hậu Covid-19, với mục tiêu “vượt lên các thách thức 
và duy trì tăng trưởng”, đồng thời không để dịch bệnh 
làm ảnh hưởng đến việc triển khai các ưu tiên, sáng 
kiến của khối. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tiếp 
tục thúc đẩy các nỗ lực để cùng ASEAN giải quyết các 
thách thức khác nhau, thông qua việc đề cao và phổ 
biến các giá trị, nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử đã 
được thừa nhận chung trong khu vực, đẩy mạnh đối 
thoại, xây dựng lòng tin…

Có thể khẳng định ASEAN là một tổ chức gắn kết về 
chính trị, hội nhập về kinh tế và trách nhiệm xã hội cao sẽ 
tiếp tục hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng hướng 
tới một cộng đồng toàn cầu năng động, toàn diện và cởi 
mở - nơi mọi người cùng chia sẻ sự thịnh vượng, tinh 
thần trách nhiệm vì hòa bình và an ninh. Sau 53 năm, 
hiện 10 quốc gia thành viên ASEAN vẫn đang nỗ lực xây 
dựng một cộng đồng trong đó người dân Đông Nam Á 
được sống trong môi trường hòa bình, hữu nghị, đoàn 
kết, đùm bọc lẫn nhau và được hỗ trợ phát triển đồng 
đều “không ai bị bỏ lại phía sau”, một cộng đồng thực sự 
hướng đến người dân, đặt người dân vào trung tâm của 
quá trình phát triển.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, những 
thành công của ASEAN chính là minh chứng đúng đắn về 
con đường mà ASEAN đã kiên trì theo đuổi suốt nửa thế 
kỷ qua đồng thời nó còn tạo tiền đề vững vàng để ASEAN 
đạt tới những bước tiến xa hơn, vì lợi ích của người dân 
10 quốc gia thành viên.

Tổng hợp: Nguyễn Thơm



1. Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Ấn Độ 
giúp tăng gấp đôi thương mại song phương

Mới đây, ASEAN đã đồng ý với yêu cầu của Ấn Độ và 
xem xét việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
ASEAN-Ấn Độ, trong bối cảnh thâm hụt thương mại giữa 
hai bên đã tăng từ khoảng 5 tỷ USD trong năm 2011 lên 
21,8 tỷ USD trong năm 2019.

Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại và Công nghiệp 
Ấn Độ Hardeep Singh Puri ngày 4/8/2020 cho biết, việc 
xem xét FTA ASEAN-Ấn Độ có khả năng tăng gấp đôi 
thương mại song phương. Trong đó thương mại điện tử, 
fintech, trí tuệ nhân tạo và blockchain là những lĩnh vực 
có tiềm năng hợp tác tối đa.

Trong khi đó, Campuchia và Philippines đều đã lên 
tiếng ủng hộ FTA này. Người phát ngôn Bộ Thương mại 
Campuchia Seang Thay cho biết chính phủ của ông hiện 
đang tìm cách tham gia FTA song phương với Ấn Độ vì hai 
nước có lịch sử hợp tác lâu dài.

Ông Ceferino S. Rodolfo, Thứ trưởng Bộ Thương mại 
và Công nghiệp Philippines cho biết Ấn Độ và Philippines 
có thể hợp tác với nhau trong các lĩnh vực như cơ sở hạ 
tầng giao thông, công nghiệp nặng, dược phẩm, giáo 
dục trực tuyến. Bên cạnh đó, việc ký kết một FTA song 
phương giữa Ấn Độ và Philippines cũng sẽ có thể xảy ra.

2. Việt Nam sẽ là quốc gia ASEAN duy nhất tăng 
trưởng dương năm nay

Đó là nhận định được HSBC đưa ra trong báo cáo về 
thị trường cận biên (Frontier Market) tại châu Á. Theo đó, 
HSBC đánh giá cao thị trường Việt Nam với nhiều lý do để 

lạc quan về triển vọng kinh tế. HSBC dự báo kinh tế Việt 
Nam sẽ tăng trưởng 3% trong năm 2020 - là quốc gia 
ASEAN duy nhất tăng trưởng dương và bứt lên mức 8,5% 
trong năm 2021.

Theo đó, HSBC đánh giá Việt Nam là một trong những 
trường hợp có quá trình tăng trưởng dài hạn tốt nhất ở 
châu Á và là "thị trường cận biên ưa thích nhất của chúng 
tôi". "Có hàng tá lý do tại sao chúng tôi vẫn hoạt động 
tích cực trên thị trường vốn của quốc gia này", HSBC đánh 
giá và cho rằng các lý do có thể kể đến là tình hình đầu 
tư trực tiếp nước ngoài triển vọng, tỷ trọng trong thương 
mại toàn cầu tăng, khả năng kiểm soát ấn tượng trong 
cuộc khủng hoảng Covid-19 và nỗ lực đầu tư, cải cách 
chính sách, tăng giới hạn sở hữu nước ngoài... và cổ 
phiếu rẻ.

Một điều đáng lưu ý là thị trường Việt Nam được thúc 
đẩy bởi các nhà đầu tư trong nước, do đó, các biến động 
trong ngắn hạn không phải lúc nào cũng dựa trên các 
nguyên tắc cơ bản.

3. Triển khai hợp tác giữa FIFA và ASEAN
Ngày 5/8/2020, FIFA tổ chức hội nghị trực tuyến với 

đại diện các Liên đoàn bóng đá và cơ quan quản lý thể 
thao các quốc gia ASEAN, nhằm thống nhất kế hoạch 
triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về sự phát triển bóng đá 
giai đoạn 2021-2025, được ký kết vào ngày 2/11/2019 
tại Thái Lan.

Hội nghị cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến 
mục tiêu phát triển bền vững của thể thao Đông Nam Á, 
trong đó tập trung vào 4 chủ đề chính: thể thao trong 
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sạch, thể thao cho phát triển, chương trình bóng đá học 
đường và xây dựng năng lực chuyên môn trong quản lý 
thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Với mục tiêu đưa bóng đá đến gần hơn với trẻ em trên 
toàn thế giới, FIFA hi vọng có thể thông qua các chương 
trình bóng đá học đường tại ASEAN để thu hút trẻ em các 
quốc gia trong khu vực ngày càng tích cực tham gia tập 
luyện và thi đấu bóng đá, đồng thời, đan xen các hoạt 
động giáo dục thể chất và kỹ năng sống để đem lại sự 
phát triển toàn diện cho trẻ.

Đối với mục tiêu xây dựng năng lực chuyên môn, hội 
nghị xác định đây là một mục tiêu quan trọng, hướng đến 
việc thúc đẩy quá trình quốc tế hóa của bóng đá khu vực 
ASEAN. Trong đó, các hoạt động được tập trung thảo luận 
tại hội nghị bao gồm: nâng cao tiêu chuẩn bóng đá quốc 
tế và đảm bảo an ninh, an toàn tại các trận đấu bóng đá.

4. ASEAN tham gia diễn tập phòng thủ mạng 
quy mô lớn

Nhật Bản, Mỹ, các nước ASEAN và châu Âu chuẩn bị 
cuộc diễn tập phòng thủ kỹ thuật số quy mô lớn nhằm 
chuẩn bị ứng phó nguy cơ xảy ra tấn công mạng nhắm 
vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức trực tuyến do dịch Covid-19 
khiến nhiều nước hạn chế đi lại. Các bên tham gia sẽ diễn tập 
chia sẻ thông tin trong nỗ lực đối phó một vụ tấn công mạng 
giả định nhằm vào các hệ thống điện, nước.

"Việc kịp thời phát hiện và ứng phó các vụ tấn công 

mạng nguy hiểm là rất quan trọng nhằm giảm thiểu 
thiệt hại. Chúng ta không thể hành động nhanh chóng và 
phù hợp nếu không hợp tác chặt chẽ với các nước khác", 
Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết.

Kế hoạch trên được tiết lộ trong bối cảnh dịch 
Covid-19 và các cuộc bầu cử sắp tới tại nhiều nước là cơ 
hội cho tin tặc tấn công mạng, tung tin đồn thất thiệt. 
Ngoài ra, nhu cầu hợp tác quốc tế về phòng thủ kỹ thuật 
số càng được quan tâm bởi sự gia tăng thiệt hại nguy 
hiểm từ các cuộc tấn công mạng.

5. Đông Nam Á hưởng lợi khi Nhật Bản cắt giảm 
phụ thuộc vào Trung Quốc

Chính phủ Nhật Bản đã đồng ý với gói hỗ trợ 12 tỷ 
yên (114 triệu USD) cho 30 công ty trong nước để tăng 
sản lượng sản xuất ở Đông Nam Á. Đây mới chỉ vòng đầu 
tiên của chương trình trị giá hàng tỷ USD của Nhật Bản, 
nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng thời hậu Covid-19 khi 
quan hệ Mỹ và Trung Quốc ngày càng xấu đi.

Nhật Bản muốn cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung 
Quốc và số tiền trên sẽ thúc đẩy xu hướng các công ty 
chuyển dời Trung Quốc và sang các nước láng giềng có chi 
phí sản xuất rẻ hơn như Việt Nam hoặc Thái Lan.

Nhật Bản vốn là một nước đóng vai trò quan trọng 
trong khu vực Đông Nam Á. Trước đại dịch, đây là khu vực 
có những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á và 
dân số trẻ ngày càng tăng. Đầu tư của Nhật Bản vào năm 
nền kinh tế trong khu vực (gồm Việt Nam, Philippines, 
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Malaysia, Indonesia và Thái Lan) đã tăng với tốc độ gần 
gấp đôi, so với đầu tư vào Trung Quốc trong thập kỷ qua.

Đáng chú ý, đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng được 
cho là một phần quan trọng trong hợp tác đầu tư Nhật 
Bản-ASEAN, với việc các công ty Nhật Bản cạnh tranh với 
các công ty Trung Quốc để xây dựng đường sắt và bệnh 
viện ở các nước như Indonesia, Philippines.

6. EVFTA và cơ hội mới cho ASEAN
Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA) 

giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai khu vực, 
là một dấu mốc kinh tế quan trọng đối với Việt Nam. 
Hiệp định sẽ cắt giảm đáng kể thuế quan giữa hai đối tác 
thương mại và cuối cùng sẽ loại bỏ 99% tất cả các loại 
thuế quan trong tương lai.

Hiệp định này là sự tiếp nối từ FTA giữa EU và 
Singapore vào năm 2019, FTA song phương đầu tiên của 
EU với một quốc gia Đông Nam Á.

Cùng với CPTPP, các thỏa thuận thương mại như vậy 
sẽ đem lại lợi ích kinh tế lớn cho các quốc gia ASEAN, thúc 
đẩy tăng trưởng đáng kể trong thương mại và đầu tư. 
Mặc dù vậy, theo nghiên cứu gần đây nhất của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 71% và 
77% doanh nghiệp Việt Nam chưa biết đến hoặc chỉ mới 
nghe nói về CPTPP hoặc EVFTA.

Tuy nhiên, đây là trường hợp điển hình không chỉ tại 
ở Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp không nắm rõ về 
những thỏa thuận thương mại giữa các chính phủ. EVFTA 

là một nghiên cứu điển hình tuyệt vời về cách các giao 
dịch thương mại hiện tại và tương lai có thể trở thành 
luồng gió cần thiết cho các cánh buồm doanh nghiệp 
hiện nay.

7. EU đẩy mạnh hợp tác với ASEAN
Ngày 13/8/2020, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại 

ASEAN - ông Igor Driesmans đã công bố ba dự án hợp 
tác phát triển mới với ASEAN có tổng giá trị 13 triệu Euro 
(hơn 15 triệu USD). Ba dự án mới sẽ hỗ trợ đô thị hóa 
thông minh và bền vững, quản lý rừng bền vững, và định 
chế kiểm toán tối cao của ASEAN.

Đại sứ Igor Driesmans nhấn mạnh, với việc công bố 
ba dự án này, EU và ASEAN thể hiện cam kết mạnh mẽ 
trong việc tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác bất 
chấp đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và những 
bất ổn kinh tế toàn cầu. Ông khẳng định: “Trong những 
thời điểm khó khăn này, EU và ASEAN cho thấy rằng, hợp 
tác, chứ không phải cô lập là cách để giải quyết các thách 
thức cấp bách hiện nay, bao gồm biến đổi khí hậu và đại 
dịch Covid-19”.

ASEAN là đối tác quan trọng nhất của EU trong lĩnh 
vực hợp tác phát triển. Theo thống kê, EU đã tài trợ 250 
triệu Euro cho các chương trình hội nhập khu vực giai 
đoạn 2014-2020 và tài trợ song phương 2 tỷ Euro cho các 
nước thành viên ASEAN. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa 
hai bên hiện gồm tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và 
môi trường.
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8. Thanh niên ASEAN “trả xanh cho biển”
Từ nay đến ngày 23/8/2020, các tác phẩm liên quan 

đến chủ đề bảo vệ môi trường biển như chống rác thải 
trên biển, đặc biệt là rác thải nhựa; đánh bắt cá trái phép; 
bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học biển và thích ứng 
biến đổi khí hậu,... có thể gửi đến cuộc thi sáng kiến 
thanh niên "trả xanh cho biển".

Cuộc thi dành cho các thí sinh có lứa tuổi từ 16-25, 
đang theo học tại các trường trung học phổ thông, cao 
đẳng và đại học trên khắp cả nước có mong muốn đóng 
góp trí tuệ để bảo vệ môi trường biển, do Ban tổ chức 
Hội nghị mô phỏng ASEAN toàn quốc (VNMAM) và Quỹ 
ASEAN tổ chức, nhân dịp kỷ niệm năm Việt Nam giữ vị trí 
Chủ tịch ASEAN.

Bài dự thi có thể được thể hiện thông qua nhiều hình 
thức như bài luận với ít nhất 1.000 từ miêu tả về sáng 
kiến, hình ảnh, video dài không quá 3 phút…

Ban giám khảo sẽ chấm điểm và lựa chọn các sáng 
kiến tốt nhất đưa vào tham gia vòng chung kết diễn ra 
vào ngày 5/9/2020 tại Hà Nội. Cuộc thi gồm một giải 
nhất trị giá 10 triệu đồng, một giải nhì trị giá 5 triệu 
đồng, một giải ba trị giá 3 triệu đồng và một số giải phụ 
cùng phần quà hiện vật khác từ nhà tài trợ.

Sau nhiều năm triển khai, đây là một trong những sự 
kiện nhận được nhiều sự chú ý nhất của sinh viên trong 
khu vực với kỷ lục hơn 1.000 thí sinh nộp đơn tham gia 
vào năm 2020.

9. Trung Quốc và ASEAN lên kế hoạch tổ chức 
đàm phán Biển Đông

Ba tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên 
bố lập trường mới của Mỹ về Biển Đông, Bắc Kinh đã kêu 
gọi các nhà ngoại giao từ 10 quốc gia ASEAN cùng họp 
mặt để bày tỏ về nguy cơ gia tăng xung đột trên vùng 
biển này.

Một số nhà ngoại giao ở ASEAN cho rằng, Bắc Kinh 
đã thể hiện thiện chí hơn bằng cách kêu gọi thảo luận về 
các cách giải quyết tranh chấp Biển Đông, một vấn đề mà 
Trung Quốc đang cố gắng gạt sang một bên để thay vào 
đó, tập trung vào hợp tác kinh tế song phương.

Trong cuộc gặp ở Bắc Kinh vào đầu tháng 8, một 
quan chức Trung Quốc phụ trách các vấn đề biên giới và 
hàng hải bày tỏ lo ngại của Bắc Kinh về “rủi ro cao” từ các 

hoạt động quân sự của “các nước ngoài khu vực”, câu nói 
mà Trung Quốc thường sử dụng khi thảo luận về vai trò 
của Mỹ ở châu Á.

Ngoài ra, ngày 20/8 vừa qua, Ngoại trưởng Trung 
Quốc Vương Nghị đã nói với Ngoại trưởng Indonesia 
Retno Marsudi rằng, Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác với 
ASEAN để đảm bảo đưa ra Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên 
Biển Đông trước thời hạn.

Các chuyên gia khu vực tin rằng, việc ra được COC là 
cực kỳ quan trọng, trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sự 
hiện diện tại khu vực và căng thẳng giữa Trung Quốc và 
các nước ASEAN vẫn ngày một tăng.

10. Những thách thức về năng lượng tái tạo ở 
Đông Nam Á

ASEAN đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là đảm bảo 
23% năng lượng được dùng tại khu vực đến từ nguồn 
năng lượng tái tạo vào năm 2025, vì nhu cầu năng lượng 
trong khu vực dự kiến sẽ tăng 50%.

Với việc chi phí sản xuất năng lượng tái tạo như gió và 
quang điện mặt trời đang giảm nhanh chóng, Đông Nam 
Á đang có cơ hội vàng để đáp ứng nhu cầu điện to lớn của 
mình một cách hiệu quả và bền vững.

Nhu cầu năng lượng gia tăng và động lực cung - cầu 
thay đổi đang tạo ra những thách thức mới và khó khăn 
cho các nhà hoạch định chính sách của khu vực. Bất chấp 
những cơ hội hiện có do các chính sách phù hợp tạo ra, 
một số thách thức đòi hỏi phải có cách tiếp cận trên 
phạm vi toàn khu vực.

Trong đó có một số vấn đề chính bao gồm, việc phát 
triển các dự án năng lượng tái tạo trong khu vực không 
hề rẻ và nhiều quốc gia không thể gồng gánh được khoản 
phí khổng lồ đó. Ngoài ra, điều kiện địa lý và kỹ thuật 
là một số thách thức mà các nhà phát triển dự án năng 
lượng tái tạo trong khu vực phải đối mặt.

Việc sử dụng đất hợp lý và tác động đến môi trường 
sau này cũng là mối quan tâm lớn. Cuối cùng, sự thiếu 
nhận thức và sự thiếu ủng hộ của cộng đồng cũng góp 
phần vào những thách thức mà các quốc gia thành viên 
ASEAN phải đối mặt khi phát triển năng lượng tái tạo 
trong khu vực.

Tổng hợp: Ngọc Vân
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GIAO LƯU HỮU NGHỊ  VIỆT NAM - CUBA 
NHÂN KỶ NIỆM 67 NĂM CUỘC TIẾN CÔNG TRẠI LÍNH 

MONCADA (26/7/1953 - 26/7/2020)

Dự chương trình giao lưu về phía Việt Nam có 
các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị 
Việt Nam - Cu Ba; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy và 
lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc.

Về phía Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam có: bà Lianys 
Torres, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba 
tại Việt Nam cùng các cán bộ ngoại giao, chuyên gia Cuba 

công tác, làm việc tại Việt Nam.

Cách đây 67 năm, cuộc tấn công trại lính Moncada 

của thanh niên yêu nước Cu Ba do luật sư trẻ tuổi Fidel 

Castro, lãnh tụ vĩ đại của đất nước Cuba trực tiếp chỉ huy 

đã mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của cách mạng 

Cuba, đưa cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba 

đến thắng lợi ngày 1/1/1959, đánh dấu son chói lọi trong 

lịch sử đất nước Cuba.
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Ngày 24/7/2020, UBND tỉnh tổ chức buổi giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba
nhân kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công trại lính Moncada (26/7/1953-26/7/2020).

Lễ tưởng niệm 19 quân nhân thiệt mạng 
trong cuộc tiến công trại lính Moncada

(Ảnh: Internet)



Qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển đất nước, 
trong bối cảnh hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa khủng 
hoảng, đất nước Cuba vẫn tiếp tục chịu cấm vận. Với tinh 
thần Moncada bất diệt, tinh thần quốc tế cao cả, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba do Chủ tịch Fidel Castro 
đứng đầu, nhân dân Cuba đã đạt được nhiều thành tựu to 
lớn về giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật và an sinh xã hội. 
Thể hiện sự kiên cường trên con đường cách mạng của 
mình khiến cho nhân dân thế giới khâm phục.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng 
nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân 
các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng luôn ghi nhớ và 
chân thành biết ơn những tình cảm cùng sự ủng hộ và 
giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba 
cho sự nghiệp đấu tranh và thống nhất đất nước trước 
đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam hiện nay. Trên nền tảng vững chắc đó, 
đặc biệt năm 2020 là năm đánh dấu 60 năm quan hệ 
ngoại giao Việt Nam và Cu Ba (2/12/1960 - 2/12/2020), 
tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục 
làm giàu thêm truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn 
kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Cuba, 
đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Qua buổi giao lưu hữu nghị này, đồng chí Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy 
Thành mong muốn những giá trị và truyền thống cách 
mạng, bản sắc văn hóa, cảnh quan tình cảm, nét đẹp của 
con người Vĩnh Phúc sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp 
đối với những người bạn Cuba thân thiết. Đồng thời, hai 
bên sẽ cùng nhau góp phần làm sâu sắc thêm mối quan 
hệ hữu nghị và các truyền thống thủy chung trong sáng 
giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt 
Nam-Cuba.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Lianys Torre,  Đại sứ 
đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam 
bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm của tỉnh 
Vĩnh Phúc. Đồng thời Đại sứ Lianys Torres Rivera khẳng 
định: "Tình cảm Cuba - Việt Nam luôn bền vững, tương 
trợ giúp đỡ lẫn nhau. Gần sáu thập kỷ của mối quan hệ 
ngoại giao là kho báu của Việt Nam và Cuba, với những 
dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gây dựng, mối quan hệ Việt Nam - Cuba sẽ ngày 
càng thắm thiết, bền chặt qua thời gian".

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến thăm nhà máy của 
Công ty cổ phần Thép Việt Đức tại Khu công nghiệp Bình 
Xuyên, Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Lê Duy Thành tặng hoa bà Lianys Torres, Đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Lê Duy Thành đại biểu chụp  ảnh lưu niệm cùng đoàn 

công tác Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam
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Comrade Le Duy Thanh spoke at the meeting Ambassador of Cuba visited 
Vietnam Germany Steel Pipe JSC
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FRIENDSHIP EXCHANGE BETWEEN 
VIETNAM AND CUBA ON THE 67TH 

ANNIVERSARY OF MONCADA 
BARRACKS ATTACK 

(26/7/1953-26/7/2020)

Attending the exchange program, there 
were comrade Le Duy Thanh, Deputy 
Secretary of Vinh Phuc Party Committee, 

Standing Vice Chairman of Vinh Phuc People's 
Committee; representatives of the Vietnam Union of 
Friendship Organizations, Vietnam - Cuba Friendship 
Association; leaders of related departments and 
agencies of Vinh Phuc.

On behalf of Cuba Embassy, there were Ms. Lianys 
Torres, Ambassador of Cuba in Vietnam, Cuban diplomats 
and experts working in Vietnam.

67 years ago, the Moncada Barracks attack by Cuban 
patriotic youth directly led by the young lawyer Fidel 
Castro, the great leader of Cuba, began a new phase of 
Cuba revolution, bringing the Cuban people's righteous 
struggle to the victory on 1/1/1959, and marking a 
historic turning point of Cuba.

Through more than half a century of national 
construction and development, in the context of the 
system of socialist countries in crisis, Cuba continued to 
be embargoed. With the immortal spirit of Moncada, the 
noble spirit of internationalism, under the leadership of 

On July 24, 2020, the provincial People's Committee held a friendship 
exchange between Vietnam - Cuba on the 67th anniversary of Moncada 

Barracks attack (26/7/1953-26/7/2020).



the Cuban Communist Party headed by President Fidel 
Castro, the Cuban people made great achievements in 
education, healthcare, science technology and social 
security. 

Speaking at the ceremony, comrade Le Duy Thanh 
emphasized, “ Vietnamese people in general, Vinh Phuc 
people in particular always remember and sincerely 
thank for Cuba’s precious support and sentiment for the 
cause of the struggle and reunification in the past as 
well as in the construction and defense of the Vietnam 
nowadays. On that solid foundation, 2020 is the year 
marking 60 years of diplomatic relations between 
Vietnam and Cuba (2/12/1960 – 2/12/2020), we believe 
that the people of Vietnam - Cuba will continue to 
enrich the tradition of friendship, brotherly solidarity 
and comprehensive cooperation between Vietnam - 
Cuba, making more active contributions to the cause of 
national construction and defense in each country.”

Through this friendship exchange, comrade Le Duy 
Thanh wished that revolutionary values and traditions, 

cultural identity, emotional landscape and beauty of 
Vinh Phuc people would leave a good impression on 
Cuban friends. At the same time, the two sides will 
together contribute to deepen the friendship relation 
and traditions of the two parties, the two states and 
people.

Speaking at the meeting, Ms. Lianys Torre, 
Ambassador of Cuba, expressed her gratitude for the 
warm, emotional welcome of Vinh Phuc province. At the 
same time, Ambassador Lianys Torres Rivera affirmed, 
"The relationship of Cuba and Vietnam is always stable. 
The time of nearly six decades of diplomatic relationship 
is the treasure of the two countries with historical 
impressions of this relationship built by President Fidel 
Castro and President Ho Chi Minh, expanded closely and 
steadfastly by the two nations.”

In the afternoon, the delegation visited the 
factory of Viet Duc Steel Jsc in Binh Xuyen industrial 
park, Vinh Phuc.

By Nguyen Thom
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Moncada Barracks today



Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại 
truyền thống và những đóng góp quan trọng 
của Ngành Ngoại giao Việt Nam trong sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 75 năm qua. Tại Vĩnh Phúc, 
trước yêu cầu đối ngoại của tỉnh, tháng 4/2008, UBND 
tỉnh thành lập Sở Ngoại vụ. Hơn 10 năm qua, Sở Ngoại 
vụ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích 
cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện 
tốt công tác ngoại giao trên cả 3 trụ cột: Ngoại giao chính 
trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Qua đó, góp 
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và thúc đẩy tiến 
trình hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 
nói chung.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiều năm qua, 
Sở Ngoại vụ đã vinh dự được tặng nhiều cờ thi đua xuất 
sắc, bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, UBND tỉnh và 
Bộ Ngoại giao.

Trong những năm tới đây, tình hình thế giới và khu 
vực đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Thiên 
tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 đang diễn ra trên 
thế giới, thời gian này cũng là những năm đầu thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị 

quyết Đại hội tỉnh Đảng lần thứ XVII, để đáp ứng với yêu 
cầu ngày càng cao của thời kỳ mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tế, hoàn thành nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ 
cần thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí 
Minh- Người sáng lập và rèn luyện nên nền Ngoại giao 
Việt Nam, tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm 
vụ trọng tâm như: tiếp tục tham mưu với tỉnh củng cố 
phát triển mối quan hệ hợp tác sẵn có thiết thực và có 
chiều sâu; mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, 
đối tác mới, tập trung vào địa bàn Bắc Âu, Bắc Mỹ với 
trọng tâm là hợp tác về kinh tế đối ngoại và giao lưu văn 
hóa. Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý 
nhà nước về các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; 
chủ động tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành 
Trung ương trong việc triển khai các chương trình đối 
ngoại lớn, dài hạn của tỉnh nhằm đáp ứng thời kỳ hội 
nhập quốc tế toàn diện hiện nay...

Nhân dịp này, Sở Ngoại vụ cũng tổ chức chuỗi các 
hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 
ngành Ngoại giao như: Dâng hương, báo công Bác Hồ tại 
Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu thể thao.

Sáng 28/8/2020, Sở Ngoại vụ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày 
thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020). Tham dự 
buổi gặp mặt có các đồng chí Lãnh đạo Sở, nguyên Lãnh đạo, cán bộ Sở qua 
các thời kỳ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ và Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

Sở Ngoại vụ
GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

NGÀNH NGOẠI GIAO VIỆT NAM
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Các đồng chí Lãnh đạo Sở và các đồng chí nguyên Lãnh đạo, cán bộ Sở chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại buổi gặp mặt
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Tập thể Lãnh đạo Sở, nguyên Lãnh đạo, cán bộ Sở và toàn thể cán bộ, công chức,viên chức Sở Ngoại vụ

 Các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức,viên chức Sở Ngoại vụ 
dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Các đội tham dự thi giao lưu bóng chuyền hơi tại Sở Ngoại vụ

Đồng chí Nguyễn Thị Sâm, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở 
trao giải cho các đơn vị tham dự cuộc thi giao lưu bóng chuyền hơi tại Sở Ngoại vụ
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Sở Ngoại vụ giao lưu bóng đá với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Giao lưu bóng chuyền hơi tại Sở Ngoại vụ

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm
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ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 

VĨNH PHÚC

Sáng ngày 31/7/2020, Sở Ngoại vụ tổ chức hội 
nghị công bố Quyết định bổ nhiệm có thời 
hạn chức danh Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh 

Vĩnh Phúc cho đồng chí Trần Hoài Dương.
Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Hồng Đô, Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh; Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở 
Ngoại vụ cùng các đồng chí là lãnh đạo, trưởng, phó các 
phòng, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ và Trung tâm Hành 
chính công.

Tại hội nghị, Sở Ngoại vụ đã công bố Quyết định số 
1858/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí 
Trần Hoài Dương. Theo đó, đồng chí Trần Hoài Dương, Phó 

Giám đốc Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng 
UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở 
Ngoại vụ Vĩnh Phúc kể từ ngày 23/7/2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hưng, 
Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ chúc mừng và mong muốn 
trên cương vị mới, đồng chí Trần Hoài Dương không 
ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, 
cố gắng trau dồi kiến thức, đoàn kết cùng tập thể trong 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ lãnh đạo 
Sở Ngoại vụ tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Trần Hoài 
Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho ngành 
đối ngoại ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở và các đồng chí trong Ban Giám đốc 
Sở tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Hoài Dương


