
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và 
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; 
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã sớm quán triệt, xây dựng, 

ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra. Đến 
30/6/2020, toàn tỉnh có 598/598 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức 
xong Đại hội cấp cơ sở và đến hết ngày 12/8/2020, toàn bộ 
13/13 đảng bộ huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh 
ủy đã tổ chức đại hội thành công. Đại hội đảng bộ từ cấp 

cơ sở đến cấp huyện, thành phố được tổ chức đảm bảo các 
nội dung, nghiêm túc, dân chủ và thực sự là đợt sinh hoạt 
chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh ủy sớm thành lập 3 tiểu ban giúp việc, phục vụ Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban 
Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ). Thường trực Tỉnh ủy đã 
tổ chức họp các tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng thành viên, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra 
tiến độ, chất lượng công việc của từng tiểu ban.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đang đến gần, có thể khẳng định Vĩnh Phúc đã và đang làm 
tốt nhất những gì có thể, thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của mình để hướng 
tới một kỳ đại hội thành công tốt đẹp. Để đại hội có được các quyết định đúng đắn, sáng suốt, đáp 
ứng ý nguyện và lòng mong đợi của nhân dân, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của Vĩnh Phúc được 
tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân 
công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII: 
TÂM HUYẾT, TRÁCH NHIỆM, THỂ HIỆN TẦM NHÌN 

VÀ KHÁT VỌNG VĨNH PHÚC
Hoàng Thị Thúy Lan

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh Vĩnh Phúc
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Phương án nhân sự đại hội được Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu về 
tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu độ tuổi, cơ cấu nữ, đảm bảo 
sự kế thừa và được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo 
Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/
BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương…

Cùng với các nội dung chuẩn bị quan trọng khác, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xác định, xây dựng Dự thảo Báo cáo 
chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là nội dung 
đặc biệt quan trọng, có yếu tố tác động trực tiếp đến sự 
thành công của đại hội, sự phát triển đồng đều và toàn 
diện của địa phương, mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân trong nhiệm kỳ tới và những năm 
tiếp theo. Với nhận thức phải thực hiện đúng quan điểm 
chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Thủ tướng và 
Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị đại hội; Vĩnh Phúc đã xây 
dựng Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, quan trọng 
nhất của đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách 
nhiệm, thể hiện tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định 
hướng phát triển của địa phương.

Quá trình chỉ đạo xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị, 
tỉnh đã bám sát Cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định 
hướng lớn của Đảng, nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba 
đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 

bám sát định hướng chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng và tình hình thực tế để đánh giá và xác định mục 
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả 
thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 
với tầm nhìn xa hơn. Đặc biệt, dự thảo Báo cáo chính trị 
trình Đại hội đã nêu rõ những kết quả đạt được, so sánh 
với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020; 
phần định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 
được nêu với nhiều giải pháp mang tính khoa học, sát với 
tình hình thực tế của địa phương.

Dự thảo Báo cáo chính trị được Tiểu ban Văn kiện chuẩn 
bị, nhiều lần xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các 
đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt 
của tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, chuyên gia; các 
ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, các ủy ban của 
Quốc hội. Tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện dự thảo lần 5 trước khi 
báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVII của Vĩnh Phúc đã được Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư đánh giá rất cao tại buổi duyệt văn kiện và phương 
án nhân sự Đại hội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc mới đây, Thủ tướng đã nhấn mạnh: Các 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh trình bày dự thảo 
các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: Triệu Ngọc Toàn



văn kiện được tỉnh chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công 
phu, trí tuệ, theo đúng quy định Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ 
Chính trị; vận dụng sáng tạo quan điểm lãnh đạo của Đảng 
vào thực tiễn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh. Dự thảo Nghị quyết đại hội cũng thể 
hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm bứt phá, xây dựng Vĩnh 
Phúc ngày càng phồn thịnh...

Đồng quan điểm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên 
Ban Bí thư Trung ương Đảng có mặt tại buổi làm việc cũng 
khẳng định, Dự thảo Báo cáo chính trị của Vĩnh Phúc trình 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là sản phẩm của 
“người thật, việc thật”; là sự đúc kết từ thực tế xã hội sống 
động của địa phương nên mang tính thực tiễn sâu sắc. Dự 
thảo Báo cáo chính trị của Vĩnh Phúc có điểm nhấn bởi cách 
tiếp cận thẳng thắn, mới mẻ, sáng tạo, từ đó tạo ấn tượng 
và niềm tin trong nhân dân.

Báo cáo thực sự đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
cơ sở lý luận với thực tế của tỉnh nhiệm kỳ qua; sự kết hợp 
chặt chẽ giữa kế thừa và đổi mới. Việc đánh giá đảm bảo 
tính khách quan, toàn diện, cụ thể trên tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và 
đối ngoại, nhất là những hạn chế và nguyên nhân. Đánh 
giá rất kỹ việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tư 
duy, tầm nhìn và cách thức tổ chức thực hiện của cấp uỷ, tổ 
chức đảng trong cả nhiệm kỳ.

Đồng thời, trong báo cáo cũng đánh giá nghiêm túc 
việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung 
ương về tất cả các mặt: Phát triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây 
dựng đội ngũ cán bộ các cấp; việc học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, 
người đứng đầu.

Trong xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp cho nhiệm kỳ tới, Vĩnh Phúc đã bám sát các quan 
điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng và tình hình thực tế của 
địa phương đặt trong tổng thể của vùng, liên vùng và cả 
nước. Đặc biệt là quán triệt quan điểm của Thủ tướng Chính 
phủ về việc “Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, phát 
huy tổng thể các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng….”, 

Vĩnh Phúc đã chủ động dự báo, nắm bắt thời cơ, phát huy 
tối đa tiềm năng, lợi thế để có thể bứt phá, cố gắng phát 
triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và 
khó khăn, thách thức đan xen; song, các cấp ủy đảng, chính 
quyền, đoàn thể, cùng quân và dân trong tỉnh đã chủ động, 
sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan 
trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra nhiều dấu 
ấn nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đạt 
và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó 
có 11 chỉ tiêu vượt và vượt cao so với mục tiêu đề ra.

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 2016 – 2020 và cũng là năm có nhiều biến động lớn 
về thiên tai, dịch bệnh, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tuy vậy, với sự nỗ 
lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng 
doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh 
tế những tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tuy có giảm so 
với cùng kỳ năm 2019 nhưng nhiệm vụ đảm bảo đời sống 
vật chất, tinh thần cho nhân dân, các hoạt động văn hóa xã 
hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được giữ 
vững. Đây là những tiền đề quan trọng đảm bảo cho Vĩnh 
Phúc có một kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.

(Theo http://baovinhphuc.com.vn)

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch 
thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết trong việc biểu quyết 

thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Khánh Linh
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TOTO VIỆT NAM SẮP ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
100 TRIỆU USD TẠI VĨNH PHÚC

Hoan nghênh Tổng giám đốc Công ty TNHH TOTO 
Việt Nam có kế hoạch đầu tư dự án vào khu công 
nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, Vĩnh Phúc đang là một trong 
4 địa phương có cơ sở hạ tầng và các điều kiện phục vụ cho 
phát triển công nghiệp tốt nhất cả nước và luôn nằm trong 
top đầu các tỉnh, thành về thu hút đầu tư, phát triển công 
nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có trên 400 dự án đầu tư FDI, 
trong đó, nhiệm kỳ 2015-2020 thu hút được trên 3 tỷ USD 
vốn đầu tư nước ngoài.

Khẳng định Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho các nhà đầu tư nói chung, nhất là nhà đầu tư đến từ 
Nhật Bản nói riêng triển khai dự án đầu tư tại tỉnh, đồng 
chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Công ty sớm triển khai 
các hoạt động đầu tư cụ thể để khởi công xây dựng nhà 
máy tại khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc trong quý 
IV/2020.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo UBND tỉnh, 
ông Suzuki Hiroyuki cho biết, Công ty TNHH TOTO Việt Nam 
thuộc Tập đoàn TOTO của Nhật Bản sản xuất, kinh doanh 
trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Công ty đầu tư vào Việt 
Nam từ năm 2002 với 2 nhà máy sản xuất tại Đông Anh, Hà 
Nội và 2 nhà máy sản xuất tại Hưng Yên. Những năm qua, 
cùng với tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Công 
ty luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với 
9 ngôi trường đã được khởi công xây dựng tại một số tỉnh 
biên giới phía Bắc.

Ông Suzuki Hiroyuki mong muốn Vĩnh Phúc tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để Công ty nhanh chóng hoàn thiện các 
thủ tục đầu tư, triển khai dự án tại khu công nghiệp Thăng 
Long Vĩnh Phúc trong thời gian sớm nhất, với tổng vốn đầu 
tư dự kiến khoảng 100 triệu USD.

Tin, ảnh: Thanh Nga (Theo Vinhphuc.gov.vn) 

Chiều 11/9/2020, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc 
với ông Suzuki Hiroyuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH TOTO Việt Nam về kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy 
tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc. Cùng dự có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh, Công ty TNHH Thăng Long Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tiếp và làm việc với ông Suzuki Hiroyuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH TOTO Việt Nam
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PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
UBND TỈNH LÊ DUY THÀNH TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI 

PHÓ ĐẠI SỨ SINGAPORE TẠI VIỆT NAM

Thông tin nhanh tới ngài Phó Đại sứ về tình hình 
kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành 
cho biết: Trong những năm qua, với những chính 

sách, chiến lược phát triển đúng đắn, Vĩnh Phúc đã giành 
nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức cao hơn 
bình quân chung cả nước; thu ngân sách, thu nhập bình 
quân đầu người vươn lên nằm trong top đầu của cả nước. 
Các thành tựu phát triển kinh tế đã tạo tiền đề quan trọng 
để Vĩnh Phúc tăng cường xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng các khu công nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nguồn lao 
động chất lượng cao… nhằm tăng cường thu hút đầu tư 
trong nước và nước ngoài vào tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư, Phó Chủ tịch thường trực UBND 
tỉnh Lê Duy Thành mong muốn thời gian tới, Đại sứ quán 
Singapore tại Việt Nam sẽ là cầu nối giới thiệu để tỉnh có cơ 
hội hợp tác với các nhà đầu tư Singapore, nhất là các doanh 
nghiệp liên quan đến xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; 
phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao; sản 
xuất hàng hóa nông sản có giá trị xuất khẩu; xây dựng quy 
hoạch khu du lịch… Đồng thời, mong muốn Đại sứ quán 

Singapore giới thiệu để Vĩnh Phúc kết nối hợp tác với các 
đơn vị hành chính của Singapore; hỗ trợ Vĩnh Phúc trong 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực thông qua các 
chương trình đào tạo, các suất học bổng cho học sinh, sinh 
viên và cán bộ của tỉnh.

Bày tỏ vui mừng có cơ hội làm việc với Lãnh đạo tỉnh, 
ngài Phó Đại sứ cho biết, những cơ chế, chính sách ưu đãi 
đầu tư dành cho các doanh nghiệp chính là nguồn động 
viên, là ưu thế để Vĩnh Phúc thu hút các  doanh nghiệp nước 
ngoài nói chung và doanh nghiệp Singapore nói riêng đến 
đầu tư tại tỉnh. Ngài Tan Weiming hứa trên cương vị của 
mình sẽ cùng các cộng sự nghiên cứu, giới thiệu các dự án, 
nhà đầu tư phù hợp với các lĩnh vực mà tỉnh đang mong 
muốn hợp tác.

Tiếp đó, Đoàn đi tham quan Khu công nghiệp Bá 
Thiện 2 và Công ty TNHH sản xuất may mặc Việt Nam; 
thăm thực địa Dự án Cảng Logistics của Tập đoàn YCH, 
Singapore tại huyện Bình Xuyên.

Tin, ảnh: Thanh Tú 

Sáng 14/9/2020, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có 
buổi tiếp và làm việc với ngài Tan Weiming - Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các sở, 
ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành
tiếp ngài Tan Weiming, Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam
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Briefly informing to the Deputy Ambassador 
about the province's socio-economic situation, 
Mr. Le Duy Thanh said that over the past years, 

with the right development policies and strategies, Vinh 
Phuc had recorded many achievements in the socio-
economic development. The economic growth rate of 
the province is always at a higher level than the national 
average; State budget revenue, GDP per capita income is 
in the top of the country. The achievements in economic 
development have created the important premise for 
Vinh Phuc to increase the construction and complete 
infrastructure of industrial parks; promoted the training 
of high-quality labor ... in order to enhance the attraction 
of domestic and foreign investment into the province.

Mr. Le Duy Thanh hoped that in the coming time the 
Embassy would be a bridge to introduce the province 
to gain opportunities on cooperating with Singaporean 
businesses, especially the enterprises related to industrial 
park infrastructure construction; develop industries with 
a high technology content; produce agricultural products 
with export value; construct tourist area planning... At 

the same time, he desired that the Embassy would 
introduce Vinh Phuc to connect with Singapore's 
administrative units; support Vinh Phuc in the field of 
education and human resource training through training 
programs, scholarships for pupils, students and staff of 
the province.

Expressing his pleasure to have the opportunity to 
work with the provincial leaders, the Deputy Ambassador 
said, “Investment incentive mechanisms and policies for 
businesses are the encouragement, the advantage of 
Vinh Phuc to attract foreign businesses in general and 
Singapore ones in particular to invest in the province. My 
partners and I will research and introduce your projects 
to suitable investors.”

After that, the delegation visited Ba Thien 2 
Industrial Park, Vietnam Garment Manufacturing 
Company Limited, the Logistics Port Project of YCH 
Group, Singapore in Binh Xuyen district.

By Thanh Tu

DEPUTY SECRETARY, STANDING VICE CHAIRMAN 
LE DUY THANH RECEIVED DEPUTY AMBASSADOR 

OF SINGAPORE IN VIETNAM

Deputy Secretary, Standing Vice Chairman Le Duy Thanh 
received Mr. Tan Weiming, Deputy Ambassador of 

Singapore in Vietnam.

In the morning of 14/9, Mr. Le 
Duy Thanh, Deputy Secretary of the 
Provincial Party Committee, Standing 
Vice Chairman of the Provincial People's 
Committee had a meeting with Mr. 
Tan Weiming - Deputy Ambassador 
of Singapore in Vietnam. Attending 
the meeting, there were leaders of 
departments such as Foreign Affairs, 
Planning and Investment, Industry 
and Trade, Construction, Management 
Board of industrial parks of the province.



Trong số 18 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án 
đầu tư vào tỉnh, Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu 
với 207 dự án, tổng vốn đầu tư 2,207 tỷ USD. 

Tiếp đến là Nhật Bản với 47 dự án, tổng vốn đầu tư trên 
1,169 tỷ USD; Đài Loan 37 dự án, tổng vốn đầu tư đăng 
ký 943,66 triệu USD.  

Với việc triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ 
trợ các nhà đầu tư, nhất là sự chủ động vượt khó của các 
doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất kinh 
doanh, số doanh nghiệp FDI đang sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả ngày càng tăng và có đóng góp tích cực cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ước giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn thực hiện 
của các dự án FDI đạt 1.696 triệu USD. Đặc biệt, trong giai 
đoạn này, các doanh nghiệp FDI đóng góp khoảng 56-
70% vào giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất 
khẩu đạt 19,480 tỷ USD; giải quyết việc làm cho khoảng 
150.000 lao động và nộp 115.483 tỷ đồng cho ngân sách 
nhà nước, chiếm khoảng 65% tổng thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn.

Theo dự kiến, thời gian tới, làn sóng thu hút đầu tư từ 
Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục tăng nhanh do khu công 
nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc giai đoạn 2 được hoàn 
thiện và cụm công nghiệp Đồng Sóc đi vào hoạt động. 
Cùng với đó, Vĩnh Phúc sẽ thu hút được nhiều các dự án 
đầu tư đến từ các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ.

Thanh Nga (Theo Vinhphuc.gov.vn)

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, CÁC DOANH NGHIỆP FDI 
ĐÓNG GÓP GẦN 115,5 NGHÌN TỶ ĐỒNG CHO 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
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Đoàn công tác của Ủy ban công tác về các 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) 

thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc 
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Ngày 25/9/2020, đoàn công tác của Ủy ban công 
tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
(PCPNN) do đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, 

Trưởng Ban Điều phối viện trợ Nhân dân làm trưởng 
đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp  và làm 
việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám 
đốc Sở Ngoại vụ cùng một số lãnh đạo, cán bộ các số sở, 
ngành của tỉnh.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, mỗi năm tỉnh Vĩnh 
Phúc có trên 10 tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn 
tỉnh và đã tiếp nhận từ 20 đến 30 chương trình, dự án 
PCPNN với tổng vốn mỗi năm đạt gần 2 triệu  USD; các 
khoản viện trợ phi dự án, viện trợ nhân đạo từ các công 
ty, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng giá 
trị từ năm 2017 đến 2020 là 406.050 USD. Tổng giá trị 
viện trợ PCPNN giai đoạn này là 6.289.033 USD. Hiện có 
11 tổ chức PCPNN đã đăng ký hoạt động trên địa bàn 
tỉnh, gồm: Tổ chức AAF (Hong Kong); GRET, BATIK, VNED 
(Pháp); PAMWF, KFHI (Hàn Quốc); HAI (Anh); Rikolto (Bỉ); 
JICA (Nhật Bản); VNHELP (Mỹ) và tổ chức Global Fund.

Các dự án PCPNN tại tỉnh chủ yếu tập trung chủ yếu 
vào các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, xóa 
đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống cho người dân 
và tài trợ cho các địa bàn vùng sâu, khó khăn của tỉnh. 
Công tác vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các 
tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh được triển khai theo 
đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và 
đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm 
kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc; đưa ra 
một số đề xuất, kiến nghị trong quản lý hoạt động và vận 
động viện trợ PCPNN của tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt 
Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ đánh giá cao nguồn 
vốn viện trợ của các tổ chức PCPNN đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: 

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn Ủy ban công 
tác về các tổ chức PCPNN tiếp tục quan tâm, giới thiệu 
các tổ chức PCPNN có lĩnh vực hoạt động phù hợp với đặc 
điểm tình hình Vĩnh Phúc đến triển khai hoạt động trên 
địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ tỉnh trong 
quản lý hoạt động, vận động viện trợ PCPNN.

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng ghi 
nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng thời đề 
nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường công tác quản lý, vận 
động viện trợ đối với các tổ chức phi chính phủ vào địa 
bàn; tiếp tục ưu tiên về cơ chế, chính sách, kinh phí đối 
với hoạt động vận động tài trợ nhằm giữ chân tổ chức 
phi chính phủ; tăng cường phối hợp công tác thông tin 
về tổ chức PCPNN giữa tỉnh với Trung ương, giữa tỉnh 
và các cấp cơ sở. Cùng đó quan tâm quán triệt các văn 
bản chỉ đạo của Đảng và các quy định của pháp luật liên 
quan đến công tác vận động, tiếp nhận, sử dụng, quản lý 
viện trợ và hoạt động của các tổ chức PCPNN tới các cấp 
ngành, đặc biệt là cấp cơ sở.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban công 
tác về các tổ chức PCPNN thăm, kiểm tra dự án Trung tâm 
Bảo trợ Sao Mai do tổ chức PAMWF (Hàn Quốc) tài trợ tại 
xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối 
viện trợ Nhân dân phát biểu tại buổi làm việc
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Phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất
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KỶ NIỆM 45 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - ĐỨC (23/9/1975 - 23/9/2020)

Cách đây đúng 45 năm (23/9/1975-23/9/2020), 
Việt Nam và Đức đã chính thức thiết lập quan 
hệ ngoại giao, mở ra thời kỳ mới trong quan 

hệ hợp tác giữa hai nước. Trải qua nhiều biến động lịch 

sử, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong hơn bốn 

thập kỷ qua không ngừng phát triển sâu rộng, hiệu quả 

và thực chất trên mọi lĩnh vực. 

Nền tảng giao lưu hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam 
và Đức đã có ít nhất từ thế kỷ XIX khi Đức bổ nhiệm Lãnh 
sự đầu tiên tại Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh) vào năm 
1868. Từ thập niên 50 của thế kỷ XX, đoàn 150 học sinh 
đầu tiên của Việt Nam đã tới Moritzburg, bắt đầu chặng 
đường học tập của mình.

Cũng từ thời điểm này, quan hệ giữa hai nước được 
đẩy mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
nghề, khi nước Đức tiếp nhận rất nhiều thế hệ người Việt 
Nam sang học tập và lao động.

Ngày nay, sự gắn kết giữa hai dân tộc vẫn tiếp tục 
được thắt chặt thông qua cộng đồng gần 200.000 người 
Việt tại Đức và cộng đồng hơn 100.000 người Việt nói 
tiếng Đức tại Việt Nam, các chương trình học bổng phía 
Đức dành cho thanh niên Việt Nam, thông qua các hội 
cựu lưu học sinh Việt Nam tại Đức...

Nhiều thế hệ lãnh đạo cao cấp, trí thức, doanh 
nghiệp, nhà khoa học, bác sỹ… của Việt Nam đã từng 
học tập tại Đức, đã và đang tích cực đóng góp vào sự phát 
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triển của đất nước cũng như tăng cường giao lưu giữa hai 
dân tộc.

Sau Tuyên bố Hà Nội năm 2011, quan hệ Đối tác chiến 
lược giữa hai nước được thúc đẩy cả về bề rộng và chiều 
sâu. Các chuyến thăm Đức của Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân phúc; chuyến thăm Việt Nam 
của Thủ tướng Angela Merkel, Tổng thống Horst Köhler 
đã tạo ra các xung lực mới cho hợp tác hai nước.

Bên cạnh việc trao đổi các đoàn cấp cao, các địa 
phương và doanh nghiệp, hai nước đã mở ra nhiều kênh 
làm việc hiệu quả như Đối thoại chiến lược, Tham khảo 
chính sách đối ngoại, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, 
Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học – công nghệ, qua 
đó giúp hai bên tăng cường hợp tác, tin cậy và hiểu biết 
lẫn nhau.

Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, để cụ thể 
hóa quyết tâm chính trị trong việc tăng cường quan hệ 
hợp tác, tháng 12/2019, hai bên đã thông qua Kế hoạch 
hành động Đối tác chiến lược cho giai đoạn 2019-2022 
với nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng như chính trị - 
ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục - đào 
tạo nghề, luật pháp - an ninh - quốc phòng...

Ở bình diện đa phương, trên tinh thần Đối tác chiến 
lược, Việt Nam và Đức luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ 
lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN-
EU, ASEM, Liên Hợp Quốc... Chia sẻ quan điểm và tầm 
nhìn chung về chủ nghĩa đa phương, trật tự ổn định dựa 
trên luật lệ, bảo vệ luật pháp quốc tế, bảo vệ môi trường, 
Việt Nam và Đức thường xuyên tìm được tiếng nói chung 

trong việc giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu. 
Trong năm 2020, “trọng trách kép” được đặt lên vai hai 
nước: Vừa là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo 
an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đồng thời giữ cương vị Chủ 
tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, còn Đức 
đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu 
Âu vào 6 tháng cuối năm. Hai bên đã nhất trí đẩy mạnh 
hợp tác, tranh thủ thời cơ và vận dụng một cách tích cực, 
sáng tạo để thúc đẩy tăng cường kết nối Á-Âu, mang 
lại hòa bình, ổn định ở hai khu vực, đóng góp cho môi 
trường an ninh và phát triển trên thế giới. Việc đề xuất 
các sáng kiến hợp tác trong phòng chống Covid-19 như 
tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU do Việt 
Nam chủ trì và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao liên minh 
vì chủ nghĩa đa phương do Đức đồng khởi xướng là minh 
chứng sống động cho tinh thần hợp tác ấy.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại 
trưởng Đức Heiko Maas trong chuyến thăm làm việc tại 

Đức tháng 2/2019. Nguồn: Bộ Ngoại giao



Trên nền tảng vững chắc của quan hệ chính trị, 
hợp tác giữa hai nền kinh tế có độ mở lớn, nhiều tiềm 
năng và đặc tính bổ sung cho nhau diễn ra rất năng động. 
Trong nhiều năm liền, Đức luôn là đối tác thương mại lớn 
nhất của Việt Nam ở châu Âu. Kim ngạch thương mại hai 
nước kể từ năm 2010 đến nay đã tăng gấp đôi, đạt trên 
10 tỷ USD với mức tăng trung bình trên 10%/năm.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) 
và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) có hiệu lực từ ngày 
1/8/2020, hứa hẹn sẽ tạo ra những cơ hội mới rất to lớn 
cho doanh nghiệp hai nước về trao đổi thương mại và 
đầu tư.

Là nước đứng thứ 18 trong số các nước và vùng lãnh 
thổ đầu tư vào Việt Nam, hiện hơn 300 doanh nghiệp 
Đức đang triển khai 361 dự án hợp tác trong các lĩnh vực 
cơ khí, chế tạo máy, logistics, hóa chất, năng lượng tái 
tạo… với tổng giá trị FDI hơn 2 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã chọn 
“đầu tầu kinh tế của EU” để gửi vàng. Đến nay, Việt Nam 
đã có 35 dự án đầu tư vào Đức với trị giá hơn 250 triệu 
USD trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tin học, nhà 
hàng, khách sạn...

Bên cạnh đó, Đức là một trong những nước cung cấp 
viện trợ ODA thường xuyên cho Việt Nam. Từ năm 1990 
đến nay, Đức đã cung cấp hơn 2 tỷ USD cho các dự án 
ODA tại Việt Nam thông qua hợp tác kỹ thuật và tài chính.

Các dự án của Đức tập trung vào các lĩnh vực quan 
trọng như phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi 
trường, đào tạo nghề, góp phần đóng góp thiết thực vào 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Các dự án trong lĩnh vực dạy nghề, đào tạo điều 
dưỡng viên của Đức dành cho Việt Nam không chỉ giúp 
đáp ứng nhu cầu lao động đang thiếu hụt tại Đức, mà còn 
mở ra cơ hội cho thanh niên Việt Nam được học tập, trải 
nghiệm và làm việc trong môi trường tiên tiến tại Đức.

Tiếp nối và phát huy truyền thống giao lưu nhân dân 
tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác trong các lĩnh vực giáo 
dục, văn hóa - du lịch, khoa học - công nghệ và tư pháp - 
pháp luật cũng được hai bên tăng cường đẩy mạnh trong 
nhiều năm qua. Tháng 9/2018, trường Đại học Việt - Đức 
đã kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Hàng ngàn sinh viên 
ra trường từ đây đã có việc làm ổn định và thu nhập tốt, 
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Với Chương trình Đối 
thoại Nhà nước pháp quyền, hai bên có cơ hội trao đổi 
nhiều hơn các lĩnh vực tư pháp, góp phần vào việc xây 
dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực 
dân sự, hình sự, hành chính, tư pháp của Việt Nam. Đức 
cũng chú trọng tới việc hỗ trợ Việt Nam trong các dự án 
trùng tu, bảo tồn các di tích, đẩy mạnh hợp tác khoa học 
– công nghệ nhằm giúp Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhìn lại chặng đường hơn bốn thập kỷ qua trong 
quan hệ hợp tác giữa hai nước, có thể khẳng định thành 
tựu trên là những động lực quan trọng cho sự hợp tác 
sâu rộng, mạnh mẽ và toàn diện hơn của hai nước trong 
những thập niên tới, phù hợp với lợi ích và mong muốn 
của chính phủ và nhân dân hai nước, vì một thế giới hòa 
bình, ổn định, phồn vinh.

Tổng hợp: Nam Dương
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QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO: 

KỶ NIỆM 58 NĂM
 THIẾT LẬP QUAN HỆ VIỆT NAM - LÀO

(05/9/1962 - 05/9/2020)

Mối quan hệ đặc biệt vượt thời gian

Mối quan hệ sâu đậm nghĩa tình được vun đắp 
qua nhiều thế hệ Lãnh đạo 

Ngay từ rất sớm, hai dân tộc Việt Nam - Lào đã gắn 
bó bền chặt bên nhau trong công cuộc chống giặc ngoại 
xâm, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Trong thời kỳ hai nước 
chịu sự xâm lăng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong 
thế kỷ 19 và thế kỷ 20, hai nước đã luôn đồng cam cộng 

khổ, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác.

Ngày 05/9/1962, sau khi Hiệp định Geneva về Lào 
được ký kết, Việt Nam và Lào đã nhất trí thiết lập quan hệ 
ngoại giao, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa 
hai nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật đồng chí Kaysone 
Phomvihane, Trưởng đoàn đại biểu Đảng và Mặt trận 
Lào yêu nước sang thăm hữu nghị Việt Nam (1966). 

(Nguồn: Tư liệu TTXVN)
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Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng cùng 
tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn, cùng tắm chung 
dòng nước sông Mekong. Hai nước chính thức thiết 
lập quan hệ ngoại giao vào ngày 05/9/1962. Mối 
quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa 
nhân dân hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone 
Phomevihane cùng các thế hệ lãnh đạo của hai 
Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, ngày càng 
đơm hoa kết trái, trở thành tài sản vô giá của hai 
dân tộc.
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Sau Hiệp định Geneva, Mỹ vẫn không từ bỏ âm mưu 
xâm lược Việt Nam và Lào. Hai nước đã xác định rõ phải 
đoàn kết đứng lên kiên quyết đánh đuổi xâm lược. Từ 
cuối năm 1965, Việt Nam cử một số đơn vị quân tình 
nguyện và các đoàn chuyên gia quân sự, chính trị, kinh 
tế và văn hóa sang làm nhiệm vụ quốc tế theo yêu cầu 
của cách mạng Lào.

Trong khi đó, đáp ứng nhu cầu chi viện cho các chiến 
trường miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia, Lào đã 
ủng hộ Việt Nam mở đường Tây Trường Sơn – công trình 
vĩ đại, biểu tượng cao đẹp của quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc 
lập của mỗi nước, sự gắn bó khăng khít, sự phối hợp, giúp 
đỡ vô tư, chí tình, chí nghĩa giữa hai nước, hai dân tộc 
Việt Nam và Lào, đã trở thành sức mạnh to lớn và là nhân 
tố quan trọng góp phần đưa cách mạng hai nước đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến tới thắng lợi hoàn 
toàn vào năm 1975.

Bước vào thời kỳ mới - thời kỳ hòa bình, xây dựng đất 
nước, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và mối quan hệ đặc 
biệt Việt Nam - Lào, ngày 18/7/1977, hai nước đã ký Hiệp 
ước Hữu nghị và Hợp tác, khẳng định tình đoàn kết đặc 
biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, tăng cường 
các mối quan hệ đa phương, Đảng ta vẫn luôn khẳng 
định giữ gìn và phát huy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt 
– Lào là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính 
sách đối ngoại của nước ta. Điều đó được thể hiện bằng 
các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai 
Đảng, hai Nhà nước. Có thể nói, hiếm có với một nước nào 
trên thế giới mà việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, 
hai Nhà nước lại được tiến hành thường xuyên như giữa 
Việt Nam với Lào. Các chuyến thăm đã góp phần củng cố 
mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, 
hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; đồng thời qua 
các chuyến thăm hai Đảng hai Nhà nước đã đạt được 
nhiều thỏa thuận quan trọng nhằm định hướng và tăng 
cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện 
Việt Nam – Lào được đẩy mạnh và ngày càng đi vào 
thực chất. 

Quan hệ chính trị Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, 
tin cậy và phát triển; có sự đồng thuận cao trên các diễn 
đàn hợp tác khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát 
triển của mỗi nước và việc giữ vững hòa bình, ổn định, 
hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục 
có bước phát triển mới, là một trụ cột trong quan hệ 
hai nước. Hai bên tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả 
Nghị định thư hợp tác 5 năm và Kế hoạch hợp tác hàng 
năm về quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định 
chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; thực 
hiện tốt Hiệp định về Quy chế biên giới, phối hợp triển 
khai Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về giải quyết vấn đề 
người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực 
biên giới hai nước.

Hai bên tiếp tục hợp tác xây dựng cụm bản biên giới; 
tiếp tục công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt 
sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 
Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Các lĩnh vực hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào 
tạo và khoa học kỹ thuật có sự chuyển biến tích cực.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian qua 
được đẩy mạnh để tương xứng với quan hệ chính trị và 
tiềm năng giữa hai nước. Kim ngạch thương mại hai 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức 

nước CHDCND Lào. (Nguồn: TTXVN)



chiều năm 2019 vượt mốc 1 tỷ USD, đạt 1,2 tỷ USD, tăng 
12%. Việt Nam tiếp tục là một trong những nước đứng 
đầu về đầu tư tại Lào với gần 430 dự án đầu tư, tổng 
vốn đầu tư gần 5 tỷ USD. Các dự án đầu tư của các doanh 
nghiệp Việt Nam tại Lào đã góp phần thúc đẩy kinh tế 
Lào phát triển, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho 
người dân. Bên cạnh đó, hàng năm Việt Nam đều có viện 
trợ không hoàn lại cho Lào; trong đó, giai đoạn 2016-
2020 là 3.250 tỷ đồng; năm tài khóa 2019 là 707 tỷ đồng, 
tăng 18,4% so với năm 2018; đồng thời giúp phát triển 
nhiều dự án hạ tầng cơ sở, nhất là các dự án giao thông, 
năng lượng, đào tạo cán bộ, an sinh xã hội…

Hợp tác về giáo dục – đào tạo, văn hóa, khoa học 
– công nghệ…được ưu tiên, góp phần nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học – 
công nghệ ở mỗi nước. Hai bên phối hợp triển khai tốt Đề 
án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giữa Việt 
Nam và Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn 
nhân lực giai đoạn 2011 – 2020; mỗi năm Việt Nam dành 
cho Lào 1000 suất đào tạo ngắn hạn và dài hạn. Hiện có 
gần 17.000 lưu học sinh Lào đang theo học ở Việt Nam và 
hàng trăm lưu học sinh Việt Nam đang học tại các trường 
đại học tại Lào. 

Nhìn lại chặng đường 58 năm qua, nhân dân Việt 
Nam và Lào có thể hoàn toàn tự hào về mối quan hệ thủy 

chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt và hiếm có giữa hai 
dân tộc. Với những gì đã có trong quá khứ cùng với sự 
quyết tâm và nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo và người dân 
hai nước,  quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc 
biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước 
và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào chắc chắn sẽ có 
những bước phát triển mới, năng động, hiệu quả, thiết 
thực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và 
đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát 
triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng hợp: Thanh Tú

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào 
Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký và trao các văn 

kiện hợp tác quan trọng Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên 
Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào 

diễn ra tại Hà Nội 
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QUAN HỆ VĨNH PHÚC VỚI CÁC ĐỐI TÁC 
NHẬT BẢN GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TÌNH 

HỮU NGHỊ VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Năm 2020, hai nước Việt Nam và Nhật Bản kỷ 
niệm 47 năm chính thức thiết lập quan hệ 
ngoại giao. 47 năm là một giai đoạn ngắn 

trong lịch sử quan hệ giao lưu có bề dày gần 1300 năm 
giữa hai dân tộc nhưng đã chứng kiến sự phát triển 
nhanh chóng, toàn diện của quan hệ hợp tác hữu nghị 
giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh 
vực. Cùng với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện giữa hai nước, trong những năm qua, 
quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương, 
tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản cũng phát triển nhanh 
chóng, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt 
Nam - Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư dự án Khu công nghiệp Thăng Long

 Vĩnh Phúc cho Tập đoàn Sumitomo
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Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, với những lợi thế 
về vị trí địa lý và cơ chế ưu đãi đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc 
thực sự là một mảnh đất giàu tiềm năng thu hút các 
nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Tính đến 
hết tháng 4/2020, trên địa bàn tỉnh có 47 dự án đến từ 
Nhật Bản đang sản xuất kinh doanh với số vốn đăng ký  
hơn 1,168 tỷ USD, trong đó có nhiều doanh nghiệp, tập 
đoàn lớn trên thế giới như Honda, Toyota, Nissin, Exedy, 
Sumitomo... Nhật Bản hiện là nhà đầu tư đứng thứ hai 
về vốn đăng ký và số dự án. Các dự án đầu tư của doanh 
nghiệp Nhật Bản chủ yếu tập trung vào công nghiệp sản 
xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí, khuôn mẫu, linh kiện điện tử… 
Hầu hết số dự án được triển khai đúng tiến độ cam kết và 
hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào ngân sách 
nhà nước và giải quyết công ăn việc làm cho người lao 
động. Tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh công tác vận động 
các chương trình, dự án ODA Nhật Bản, tiêu biểu như Dự 
án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án này 
đã giúp tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết được một số vấn đề bất 
cập hiện nay như thiếu điện, thiếu nước sạch, hệ thống 
thoát nước và xử lý nước thải, cải thiện hệ thống giao 
thông góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. 
Ngoài ra, đối tác Nhật Bản cũng đã giúp tỉnh Vĩnh Phúc 
hoàn thành đồ án quy hoạch chung đô thị đến năm 2030 
và tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng Khu đô 
thị Đại học tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 2000 ha.

Về hoạt động trao đổi đoàn, hàng năm, tỉnh Vĩnh 
Phúc cũng tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại 
Nhật Bản; đồng thời tiếp đón nhiều cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp của Nhật Bản đến thăm và làm việc tại 
Vĩnh Phúc như: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI); Tổ 
chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO); Hiệp Hội 
bảo trì bảo dưỡng tòa nhà Nhật Bản; Hiệp hội Việt Nam 
- Nhật Bản và Tập đoàn Sumitomo… Bên cạnh đó, Vĩnh 
Phúc còn đẩy mạnh hoạt động hợp tác hữu nghị với các 
địa phương của Nhật Bản, góp phần vun đắp tình hữu 
nghị giữa hai nước. Năm 2015, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Akita, Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan 
hệ hợp tác hữu nghị. Từ đó, hai bên đã tích cực tìm hiểu 
cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, 
phát triển nông nghiệp và hợp tác đào tạo nhân lực… 
Tháng 11/2019, đoàn công tác của Hiệp hội xúc tiến 

thương mại tỉnh Akita do ông Kenetsu Saito, Chủ tịch 
Hiệp hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại 
tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và Hiệp hội xúc tiến thương 
mại tỉnh Akita đã ký kết biên bản ghi nhớ về xúc tiến hợp 
tác đầu tư giữa các doanh nghiệp của hai tỉnh.

Về hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, các cơ 
quan chuyên môn của tỉnh cũng đã hợp tác với một số 
đối tác của Nhật Bản như Hiệp hội đầu tư khu vực Nhật 
Bản, Trung ương Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghiệp 
đoàn các doanh nghiệp tỉnh Okayama hàng năm đưa 
hàng trăm lao động, thanh niên của tỉnh sang thực tập 
kỹ năng lao động, làm việc tại Nhật Bản..
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Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
 tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình 

sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thuộc 
Đại học Chiba, Nhật Bản 

Lễ tạ ơn Lao động Nhật Bản và giao lưu văn hóa 
Việt Nam - Nhật Bản tại Vĩnh Phúc
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Bên cạnh đó, văn hóa cũng là một điểm nhấn trong 
quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các đối tác Nhật 
Bản. Trong những năm qua đã diễn ra nhiều hoạt động 
giao lưu văn hóa, đón tiếp các đoàn nghệ thuật của Nhật 
Bản tới biểu diễn tại tỉnh Vĩnh Phúc như đoàn văn hóa 
nghệ thuật tỉnh Nagano tới thăm và giao lưu chào mừng 
kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh (năm 2011), giao lưu văn hóa 
nhân dân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - Nhật Bản (năm 2013), đặc biệt là chương 
trình triển lãm hoa anh đào tại quảng trường thành phố 
Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu 
hút được đông đảo người dân địa phương và khách du 
lịch từ khắp nơi đổ về ngắm những bông hoa anh đào 
rực rỡ được đưa về từ xứ sở mặt trời mọc. Ngoài ra, tháng 
11/2019, tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức giao lưu văn hóa Việt 
Nam – Nhật Bản nhân Ngày lễ tạ ơn lao động Nhật Bản. 
Sự kiện trên không chỉ mang lại không khí tươi mới cho 
người dân địa phương mà còn góp phần quảng bá văn 
hóa, con người Nhật Bản và tăng cường tình hữu nghị 
giữa hai nước.

Nhìn lại những hoạt động hợp tác giữa tỉnh Vĩnh 
Phúc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật 
Bản trong thời gian qua, có thể khẳng định mối quan hệ 
giữa Vĩnh Phúc và các đối tác Nhật Bản chính là những 
biểu tượng sinh động, sâu sắc, góp phần tô thắm cho 
tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày 
càng phát triển bền chặt. Trong bối cảnh hội nhập của 
nền kinh tế thế giới hiện nay, để mối quan hệ này tiếp 
tục phát triển theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng và mang 
lại hiệu quả thiết thực, Vĩnh Phúc và Nhật Bản sẽ tiếp tục 
tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác toàn diện 
trên mọi lĩnh vực để phát huy có hiệu quả mối quan hệ 
hữu nghị hợp tác, cùng nhau xây dựng, phát triển kinh 
tế xã hội. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi, môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách 
đầu tư ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư nói chung, các 
doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng đến với Vĩnh Phúc.

Thực hiện: Nguyễn Thơm



THE RELATIONSHIP BETWEEN VINH PHUC 
AND JAPANESE PARTNERS CONTRIBUTES 
TO PROMOTE THE FRIENDSHIP BETWEEN 

VIETNAM AND JAPAN

THE 47th ANNIVERSARY OF VIETNAM - JAPAN DIPLOMATIC ESTABLISHMENT 
(21/9/1973 - 21/9/2020)

In 2020, Vietnam and Japan celebrate the 47th 
anniversary of the diplomatic relationship 
establishment. 47 years is a short period 

in the history of nearly 1,300 years of this relationship, 
but witnessing the rapid and comprehensive 
development of the bilateral cooperation in all fields. 
Along with this development, over the past years, the 
cooperation between Vinh Phuc and localities, Japanese 
organizations and enterprises have also developed 
rapidly, contributing to nurture the friendship between 
Vietnam - Japan.

In the field of investment attraction, with the 
advantages of geographical location and investment 
incentives, Vinh Phuc province is truly a potential land to 
attract foreign investors, including Japan. Until the end 
of 4/2020, the province had 47 projects from Japan that 
are doing business with registered capital of more than 
1,168 billion USD, including many large enterprises and 
corporations in the world such as Honda, Toyota, Nissin, 
Exedy, Sumitomo... Japan ranks the second place having 
large registered capital and number of projects.

The investment projects of Japanese enterprises 
mainly focus on automobile manufacturing, assembling, 
mechanics, molds, and electronic components... Most 
of the projects have been implemented on schedule 
as committed and operated effectively, contributing 
positively to the state budget and creating jobs for 
workers. The province also focuses on promoting the 
mobilization of Japanese ODA programs and projects, 
typically such as the project of improving the investment 
environment of Vinh Phuc. This project has helped Vinh 
Phuc province solve a number of current shortcomings 

The inauguration ceremony of Thang Long Vinh Phuc 
Industrial Park Phase I
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such as lack of electricity, lack of clean water, drainage 
and wastewater treatment systems, and improvement 
of the transport system, contributing to improving the 
investment environment of the province. In addition, 
Japanese partners have also helped Vinh Phuc province 
complete the urban master plan project up to 2030 with 
a vision to 2050; plan to build Vinh Phuc University Urban 
Area 2000 ha.

In terms of delegation exchange activities, every 
year, Vinh Phuc province also organizes investment 
promotion missions in Japan; at the same time, 
welcoming many Japanese agencies, organizations and 
businesses to visit and work in Vinh Phuc such as: The 
Embassy of Japan in Vietnam, the Japanese Chamber of 
Commerce and Industry (JCCI); Japan Trade Promotion 
Organization (JETRO); Japan Building Maintenance 
Association; Vietnam - Japan Association and Sumitomo 
Corporation... Besides, Vinh Phuc also promotes friendly 
cooperation with localities in Japan, contributing to 
nurturing friendship between the two countries. In 
2015, Vinh Phuc province and Akita Prefecture signed 
a memorandum of understanding to establish the 
friendly cooperation. Since then, the two sides have 
actively explored cooperation opportunities in areas 
such as trade, investment, agricultural development, 
human resource training cooperation... Most recently, in 
9/2019, the delegation of Trade Promotion Association 
of Akita led by Mr. Kenetsu Saito, Chairman of the 
Association, visited and worked in Vinh Phuc province. 
In the framework of the visit, the Vinh Phuc Business 
Association and the Akita Trade Promotion Association 
signed a memorandum on investment promotion 
between businesses of the two provinces.

In terms of the cooperation in labor export, 
specialized agencies of the province have also cooperated 
with many Japanese partners such as Japan Regional 
Investment Association, Central Association of Small and 
Medium Enterprises, and the trade union of Okayama 
Prefecture brings hundreds of laborers and young people 
of Vinh Phuc to practice labor skills and work in Japan.

Additionally, culture is also a highlight in the 
cooperation between Vinh Phuc province and Japanese 
partners. Over the years, there have been many cultural 
exchange activities, many Japanese art groups have 
come to perform in Vinh Phuc province such as Nagano 
cultural and artistic delegation visiting and exchanging 
to celebrate the 15th anniversary of Vinh Phuc’s re-
establishment (2011), cultural exchange celebrating 
the 40th anniversary of the diplomatic establishment 
of Vietnam and Japan (2013), organizing Japan's Labor 
Thanksgiving Day…

Looking back at the cooperation activities between 
Vinh Phuc province and Japanese partners in recent years, 
we can confirm that this relationship is the vivid and 
profound symbol contributing to promote the friendship 
of the two countries. In the context of the international 
integration, Vinh Phuc and Japan will continue to carry 
out cooperation activities in all fields. In particular, Vinh 
Phuc province will create all favorable conditions on the 
investing environment, preferential investment policies 
in order to attract investors in general, Japanese ones in 
particular to Vinh Phuc.

By Nguyen Thom

Chairman Nguyen Van Tri received Mr. Hiroshi Fukuda, 
Japanese Ambassador in Viet Nam

The Vietnam - Japan cultural exchange
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DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN CHUNG TAY HOÀN THÀNH 
“NHIỆM VỤ KÉP”

Tính đến hết tháng 4/2020, trên địa bàn tỉnh 
có 390 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 
đăng ký trên 5,53 tỷ USD. Các dự án đầu tư đến 

từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó, Nhật Bản là các 
quốc gia có số dự án và số vốn đầu tư và số dựa án đứng 
thứ hai. Cụ thể, Nhật Bản có 47 dự án, tổng vốn đầu tư  
trên 1,168 tỷ USD.

Với hơn 10.000 lao động và có hàng trăm cửa hàng, 
hệ thống showroom trải rộng khắp 63 tỉnh, thành trong 
cả nước nên một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp 
bách mà Công ty Honda Việt Nam đang tập trung triển 
khai thực hiện là phòng chống dịch và kịp thời điều 
chỉnh kế hoạch sản kinh doanh, ứng phó với những rủi 
ro do dịch Covid-19 gây ra.

Nhằm chung tay với cộng đồng, Chính phủ Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh nói chung, các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản nói riêng đang tập trung cao độ để hoàn thành “nhiệm 
vụ kép” là phòng chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát biểu tại buổi 
làm việc với Công ty TNHH Honda Việt Nam về công tác 

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

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngay 
từ khi Việt Nam xuất hiện ca bệnh đầu tiên, Công ty đã 
xây dựng kịch bản ứng phó theo 4 cấp độ dựa trên hướng 
dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của 
tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật 
thông tin hằng ngày về tình hình sức khỏe của từng lao 
động; thiết lập phòng cách ly, thay đổi việc chấm công 
từ vân tay sang thẻ từ, điều chỉnh giờ ăn ca, giữ khoảng 
cách an toàn cho người lao động.

Cùng với Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam cũng là 
một trong những doanh nghiệp Nhật Bản đi đầu trong 
công tác phòng chống dịch. Ngay sau khi Bộ Y tế công bố 
tình trạng dịch bệnh trên toàn quốc, Công ty Ô tô Toyota 
Việt Nam đã chủ động phun khử trùng tiêu độc tại tất 
cả các bộ phận, mua trang thiết bị cần thiết để phòng 
lây nhiễm vi rút Covid-19. Đồng thời, thông báo đến 
đại lý và nhà cung cấp các biện pháp phòng chống dịch, 
nâng cao ý thức cộng đồng, thường xuyên cập nhật tình 
hình thực hiện bảo đảm an toàn và tránh dịch lây lan.  
Ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Từ 
cuối tháng 3 này, hoạt động sản xuất và nhập khẩu linh 

Honda Việt Nam ủng hộ các thiết bị y tế, bao gồm nước 
rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt hồng ngoại
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kiện của Công ty đã bị ảnh hưởng do nhà máy Toyota tại 
Malaysia và Philippin đã ngừng sản xuất từ ngày 18/3 
đến 31/3; Chính phủ Indonesia đã dừng cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa xuất khẩu 
đến 31/3 dẫn đến chi phí sản xuất xe không được hưởng 
ưu đãi thuế quan khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, việc quản 
lý, đánh giá chất lượng sản phẩm của một số cơ sở sản 
xuất xe ô tô và linh kiện gặp khó khăn do một số nước 
cấm nhập cảnh. Ước 3 tháng đầu năm, lượng xe bán ra 
của Toyota Việt Nam khoảng 14.176 xe, giảm 27% so với 
cùng kỳ năm ngoái và giảm 8,5% so với kế hoạch. Dự kiến 
cả năm 2020, Công ty bán được khoảng 69.500 xe, giảm 
20% so với kế hoạch; dịch vụ sửa xe giảm từ 30-40%.

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

Là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, 
bên cạnh việc nỗ lực sản xuất ra những sản phẩm an toàn 
và chất lượng cho người dân trên cả nước, Công ty Honda 
Việt Nam và Toyota Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện trách 
nhiệm với cộng đồng, chung tay cùng với Chính phủ và 
nhân dân, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách 
thức của dịch bệnh Covid-19.

Trong thời khắc hết sức quan trọng, phải đối mặt với 
đại dịch Covid-19 có quy mô toàn cầu của người dân trên 
cả nước, Công ty Honda Việt Nam và Toyota Việt Nam đã 
có nhiều hoạt động quyên góp, hỗ trợ Chính phủ và người 
dân Việt Nam trong công tác phòng chống dịch. Mỗi công 
ty đã ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào tháng 3/2020. Trước đó, 
nhằm hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19 tại 
một số địa phương, vào tháng 2/2020, Công ty Honda 
Việt Nam và Toyota Việt Nam đã ủng hộ các thiết bị y tế 
bao gồm nước rửa tay sát khuẩn và máy đo thân nhiệt 
hồng ngoại cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc với tổng giá trị 
ủng hộ lên tới hơn 1 tỷ đồng.

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

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

Tổng hợp: Nguyễn Thơm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì làm việc với Công ty 
Toyota Việt Nam về tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh 

doanh do dịch Covid-19

Đại diện Toyota Việt Nam trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ công 
tác phòng dịch Covid-19 cho Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
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TIN TỨC ASEAN 
Tháng 9/2020

1. ASEAN chuẩn bị các thỏa thuận công nhận 
lẫn nhau đối với ô tô và vật liệu xây dựng

ASEAN dự kiến sẽ ký một hiệp ước về các thỏa thuận 
công nhận lẫn nhau (MRA) đối với ô tô và phụ tùng, cũng 
như xây dựng và vật liệu xây dựng trong tháng 9/2020 
nhằm giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy thương mại giữa 
các thành viên.

Qua các MRA, các sản phẩm được kiểm tra và chứng 
nhận trước khi xuất khẩu có thể nhập khẩu trực tiếp vào 
nước nhập khẩu mà không cần phải trải qua các thủ tục 
đánh giá sự phù hợp tương tự tại điểm đến. Trước đây các 
nước ASEAN đã đồng ý các MRA đối với thực phẩm chế 
biến và các sản phẩm điện và điện tử.

2. Hàn Quốc muốn nâng tầm quan hệ với ASEAN 
ngang tầm nước lớn

Quan hệ ASEAN - Hàn Quốc đã có bước phát triển 
thực chất từ khi Tổng thống Moon Jae-in triển khai Chính 

sách hướng Nam Mới (NSP), nhằm nâng tầm quan hệ 
của Hàn Quốc với ASEAN sánh ngang với các cường quốc 
lớn. Ông Moon Jae-in đã trở thành Tổng thống Hàn Quốc 
đầu tiên đến thăm cả 10 quốc gia thành viên ASEAN. Hàn 
Quốc cũng trở thành đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN 
đứng ra tổ chức 3 Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm với khối 
này trong năm 2019.

Theo phía Hàn Quốc, trong khi thế giới quay cuồng 
trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, những thách 
thức chiến lược dài hạn đang trở nên ngày càng gay gắt. 
Trong bối cảnh bất ổn vẫn bao trùm ở bán đảo Triều Tiên, 
đã đến lúc ASEAN và Seoul phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa. 

3. Kazakhstan mong muốn đẩy mạnh quan hệ 
với ASEAN

Trong ngày 08/9, phát biểu tại phiên toàn thể thứ 
nhất Đại hội đồng AIPA 41, dưới tư cách Khách mời của 
nước chủ nhà, Chủ tịch Hạ viện (Mazhilis) của Quốc hội 
Kazakhstan Nurlan Nigmatulin khẳng định, một trong 
những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Kazakhstan 
là tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á và mở 
rộng quan hệ với ASEAN.

Ông Nigmatulin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc khôi phục chuỗi cung cấp toàn cầu, đảm bảo tính 
minh bạch và an toàn của các tuyến vận tải và hậu cần 
trong điều kiện địa chính trị khó khăn hiện nay.

“Y tưởng chiến lược của Tổng thống đầu tiên của 
Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, nhằm xây dựng mối 
quan hệ đối tác trên toàn bộ lục địa Á-Âu có liên quan 
đặc biệt. Phát triển tương tác thực tế với ASEAN thông 
qua Liên minh Kinh tế Á-Âu hứa hẹn sẽ làm sâu sắc 

Tổng thống Moon Jae-in triển khai Chính sách 
hướng Nam mới nhằm nâng tầm quan hệ của Hàn Quốc 

với ASEAN sánh ngang với các cường quốc lớn
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hơn hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư”, ông Nurlan 
Nigmatulin cho biết.

4. AMM 53: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN và các đối tác

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 
53 và các Hội nghị liên quan đã được tổ chức thành công 
từ ngày 9-12/9 bằng hình thức trực tuyến.

Tổng cộng đã diễn ra 19 Hội nghị cấp Bộ trưởng, 
trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 
53, các Hội nghị trong khuôn khổ ASEAN+3, Hội nghị Cấp 
cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cũng 
như giữa ASEAN với các Đối tác, Đối thoại giữa các Bộ 
trưởng Ngoại giao ASEAN với đại diện Ủy ban liên chính 
phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR), Phiên họp đặc biệt 
của Hội đồng Điều phối ASEAN về Phát triển tiểu vùng, 
Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN về tăng cường vai trò của 
Phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững và Hội nghị Bộ 
trưởng Quan hệ đối tác Mekong-Mỹ lần thứ nhất.

Tại các Hội nghị này, các Bộ trưởng đã xem xét và 
thông qua 42 văn kiện, trong đó có Thông cáo chung 
của Hội nghị AMM-53, Kế hoạch Hành động Hà Nội II của 
Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF). Các nước cũng nhất trí 
với nhiều đề xuất của Việt Nam như ra Tuyên bố Hà Nội kỷ 
niệm 15 năm thành lập EAS dịp Hội nghị Cấp cao EAS lần 
thứ 15, tổ chức họp Nhóm chuyên gia EAS về Covid-19; ra 
Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN+3 về tăng cường hợp tác kinh 
tế ASEAN+3 về kinh tế và ổn định tài chính...

5. Học viện YSEALI sắp được thành lập tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hỗ trợ 5 triệu USD để 

thành lập Học viện YSEALI (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông 
Nam Á) được đặt tại Đại học tại Fulbright Việt Nam (FUV). 
Học viện sẽ tổ chức các buổi hội thảo về xây dựng năng 
lực cho các chuyên gia trẻ từ sơ đến trung cấp có tuổi đời 
từ 25-40 tại Đông Nam Á với các chủ đề về công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, chính sách công và khởi nghiệp.

Chương trình này dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2021. 
Các bạn trẻ tham dự sẽ nhận được chứng chỉ và trở thành 
một phần trong mạng lưới các cựu sinh YSEALI và Đại học 
Fulbright Việt Nam. 

6. Dự kiến GDP Đông Nam Á giảm 4,2%
Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu mới nhất 

từ Oxford Economics, dự kiến tăng trưởng GDP khu vực 
Đông Nam Á sẽ giảm 4,2% vào năm 2020. Ngoài ra, khả 
năng phục hồi hoạt động kinh tế trong thời gian tới ở 
khu vực này vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt là trong quý 
cuối năm.

Việt Nam được dự kiến là quốc gia Đông Nam Á duy 
nhất đạt mức tăng trưởng tích cực trong năm nay. Đồng 
thời, Oxford Economics cũng nhận định triển vọng phục 
hồi kinh tế của Việt Nam là "sáng" nhất.

7. ASEAN - Mỹ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển 
khu vực trị giá 50 triệu USD

Ngày 10/9 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký 
ASEAN Dato Lim Jock Hoi và Đại diện Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID) tại ASEAN Ryan Washburn đã ký kết 
Thỏa thuận hợp tác phát triển khu vực (RDCA). Sự kiện 
này đánh dấu thêm một dấu mốc quan trọng của quan 
hệ đối tác chiến lược và hợp tác phát triển ASEAN - Mỹ, 
góp phần tăng cường quan hệ và tiếp tục các liên kết hữu 
nghị giữa ASEAN và Mỹ, thúc đẩy tăng trưởng và phát 
triển bền vững, bao trùm.

8. Australia hỗ trợ ASEAN 60 triệu USD đảm bảo 
an ninh y tế và phục hồi kinh tế

Phái đoàn Australia tại ASEAN mới đây cho biết nước 
này sẽ hỗ trợ ASEAN 60 triệu USD nhằm đảm bảo an ninh 
y tế, ổn định và phục hồi kinh tế trong khuôn khổ Chương 
trình phục hồi các đối tác. Khoản tiền trên nằm ngoài các 
nguồn viện trợ quan trọng hiện có của Australia nhằm hỗ 
trợ các ưu tiên cấp bách nhất của ASEAN trong việc ứng 
phó với đại dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 

(Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản) lần thứ 21
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TỈNH VĨNH PHÚC
ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA

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 
Vĩnh Phúc 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.

Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai, thực hiện 
những nhiệm vụ cơ bản đề ra trong kế hoạch thực hiện 
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 
châu Âu (EVFTA) được phê duyệt tại Quyết định số 1201/
QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ; đồng thời, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, 
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh trong 
việc triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định EVFTA, 
ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
2212/QĐ-UBND kèm theo kế hoạch thực hiện hiệp định 
này trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Theo nội dung kế hoạch, UBND tỉnh đưa ra 5 nhiệm 
vụ cụ thể giao cho các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh 
triển khai để thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA, đó là: 
tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định 
EVFTA và thị trường các nước EU; xây dựng pháp luật, thể 
chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn 

nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức đại 
diện người lao động tại cơ sở; chính sách an sinh xã hội, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với 
những yêu cầu của thị trường EU, tỉnh yêu cầu các cấp, 
các ngành xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, 
nhất là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, 
phù hợp với cam kết quốc tế. Đồng thời, tạo lập môi 
trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, an toàn, minh 
bạch để thu hút các nhà đầu tư đến từ EU đầu tư vào tỉnh. 

Mặc dù Hiệp định EVFTA vừa mới có hiệu lực, nhưng 
một số sản phẩm, nhất là sản phẩm nông sản đã đáp 
ứng được yêu cầu của EU và đã được hưởng chính sách 
thuế quan của Hiệp định. Đây là tín hiệu vui để các doanh 
nghiệp của Vĩnh Phúc có thể đưa sản phẩm của mình đến 
gần hơn với thị trường châu Âu.

Để triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, UBND tỉnh yêu 
cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chỉ đạo triển 
khai nghiêm túc và theo đúng lộ trình các nội dung thuộc 
phạm vi phân công trong kế hoạch của tỉnh về thực hiện 
EVFTA, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực 
hiện. Sở Công Thương chủ trì, làm đầu mối theo dõi, đôn 
đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; đồng thời báo 
cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; 
định kỳ, báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Tổng hợp: Nguyễn Thơm
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KINH TẾ VĨNH PHÚC THÁNG 8:
Ghi nhận những kết quả tích cực

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ 
yếu vào chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa 
mùa và các loại rau màu. Chăn nuôi gia cầm 

phát triển tốt; chăn nuôi lợn đang dần được khôi phục 
sau dịch tả lợn châu Phi; sản xuất lâm nghiệp và thủy sản 
tiếp tục duy trì ổn định. 

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
trong tháng duy trì đà phục hồi tích cực, các giải pháp hỗ 

trợ doanh nghiệp, người lao động nhằm đẩy mạnh sản 
xuất, ổn định đời sống tiếp tục phát huy hiệu quả. Ước 
tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 tăng 
2,00% so với tháng trước và giảm nhẹ 1,32% so với cùng 
kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đối mặt với 
khó khăn, bất ổn do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến 
phức tạp trên toàn cầu dẫn đến chuỗi cung ứng nguyên 
liệu sản xuất đầu vào bị gián đoạn. 

Trong tháng 8, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh 
tế, đồng thời chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong tháng, kinh tế 
của tỉnh tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, tỉnh đã thành lập 05 Đoàn Công tác do các lãnh 
đạo tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp làm việc với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 
trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 
tư công năm 2020. Với những nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng 
doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế Vĩnh Phúc trong tháng 8 ghi nhận những kết quả tích 
cực trên tất cả các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ… 



Về đầu tư, xây dựng, trong tháng 8, tình hình thực 
hiện các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước trên địa bàn diễn ra khẩn trương, tích 
cực. Với những giải pháp đồng bộ, các cấp, các ngành đã 
từng bước tháo gỡ khó khăn, tăng cường bổ sung vốn 
đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng của tỉnh. 
Trong tháng, một số công trình trọng điểm đẩy nhanh 
thi công nhằm đảm bảo tiến độ như công trình Nhà kỹ 
thuật Nghiệp vụ và nội trú, Bệnh viện sản nhi; trường 
THPT chuyên Vĩnh Phúc và một số công trình, dự án mới 
khởi công với số vốn lớn như: Khu đô thị mới Nam Vĩnh 
Yên giai đoạn 3 (3.900 tỷ đồng), dự án thành lập Công ty 
TNHH YPE Vina (4.640 tỷ đồng). 

Ngành kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa 
bàn tỉnh có nhiều khởi sắc do chủ trương tập trung phát 
triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện hiệu quả các 
giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong 
trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng tháng 8 ước đạt 4.786,1 tỷ đồng, tăng 6,60% so 
với tháng 7 và tăng 12,94% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung tám tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 31.950,6 tỷ 
đồng, giảm 3,65% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá 

tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng 8 giảm 0,02% 
so với tháng trước. Tính chung tám tháng đầu năm, CPI 
tăng 4,76%, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở 
lại đây (năm 2019 tăng 1,32%; năm 2018 tăng 4,25%; 
năm 2017 tăng 3,62%; năm 2016 tăng 1,35%; năm 2015 
tăng 0,27%).

Về thu ngân sách nhà nước, tính đến ngày 15/8/2020 
tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 16.555 tỷ 
đồng, giảm 18,80% so với cùng kỳ, bằng 47,05% dự toán. 
Trong đó, thu nội địa đạt 14.180 tỷ đồng, giảm 19,88% so 
với cùng kỳ, bằng 48,31% dự án; thu từ hoạt động xuất 
nhập khẩu đạt 2.319 tỷ đồng, giảm 12,24% so với cùng 
kỳ và bằng 55,88% dự toán. 

Trong 4 tháng cuối năm 2020, bên cạnh các biện 
pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh các giải 
pháp phục hồi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, kích thích tiêu dùng, giảm thiểu đến mức thấp 
nhất tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế của 
tỉnh; tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 
ngân các dự án đầu tư lớn, trọng điểm. 

Tổng hợp: Thanh Tú  
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NGUYÊN TẮC SẮP XẾP NGÔI THỨ 
GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO

Ngôi thứ giữa những người đứng đầu Cơ quan 
đại diện ngoại giao được sắp xếp theo từng cấp 
và trong mỗi cấp thì lấy tiêu chuẩn thâm niên 

là cơ sở để sắp xếp trước sau.
Cụ thể là Đại sứ xếp trên các Công sứ, Công sứ được 

xếp trên các Đại biện, Đại biện thường trú xếp trên các 
Đại biện lâm thời và trong cùng một cấp thì lấy thâm 
niên tức ngày giờ nhậm chức để sắp xếp thứ tự.

Trong khi vắng mặt người đứng đầu Cơ quan đại 
diện, Cơ quan đại diện vẫn giữ thứ bậc theo cấp bậc của 
người đứng đầu. Nhưng Đại biện lâm thời thì dù có hàm 
hay chức vụ ngoại giao như thế nào trước khi được cử 
làm Đại biện lâm thời cũng đều xếp sau những người 
đứng đầu chính thức của Cơ quan đại diện. Giữa các đại 
biện lâm thời, ngôi thứ không tính theo hàm hay chức vụ 
ngoại giao của người đó trước khi được cử làm Đại biện 
lâm thời mà theo ngày giờ thông báo nhậm chức với Bộ 
Ngoại giao.

Trong việc sắp xếp ngôi thứ của các đại diện ngoại 
giao, điều phải hết sức chú ý là không được vì một lý do 
nào xếp ngôi thứ cho một vị đại diện này mà làm thiệt 
đến ngôi thứ của vị đại diện khác. Vi phạm nguyên tắc 
quan trọng này sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của 
người đại diện ngoại giao, có thể bị coi là phân biệt đối xử 
và gây phức tạp trong quan hệ giữa hai nước.

Đối với các nhà ngoại giao, vấn đề ngôi thứ có ý nghĩa 
quan trọng cả trong trường hợp được mời đến dự chiêu 
đãi hẹp tại nhà riêng. Trong thực tiễn lễ tân đã có những 
Đại sứ từ chối ngồi vào bàn tiệc vì ông ta thấy chỗ ngồi 
dành cho mình không được phù hợp. Vị Đại sứ này nói, cá 
nhân mình có thể ngồi đâu cũng được, nhưng với danh 
nghĩa đại diện một quốc gia, ông ta phải ngồi vào chỗ 
tương xứng.

Những năm gần đây, nhiều nước đã đơn giản một 
bước việc sắp xếp ngôi thứ cho Đoàn Ngoại giao, chỉ sắp 
xếp chỗ cho các vị đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao 
theo thứ tự ngày trình thư ủy nhiệm trong các lễ tiết 
chính thức như dự mít-tinh quan trọng, chiêu đãi trọng 
thể của nhà nước, khai mạc các kỳ họp quốc hội… còn 
các buổi tiệc, tiệc trà, xem biểu diễn nghệ thuật, chiếu 
phim, xem thi đấu thể thao, các cuộc đi tham quan địa 
phương… thì chỉ đối với Trưởng Đoàn Ngoại giao là có 
sắp xếp chỗ đứng, chỗ ngồi cụ thể, còn đối với các Đại 
sứ, Đại biện khác thì không sắp xếp cụ thể mà để tự do. 
Trong các trường hợp này, các vị Đại sứ, Đại biện đều ý 
thức được vị trí của mình và tự lựa chọn chỗ phù hợp.

N.L.T (baoquocte.vn)


