
Sau 03 ngày làm việc, từ ngày 13/10 đến 
ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh 
Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã 

thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII 

là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, 
chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh 
Phúc. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh 
tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực diễn biến 
rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; với sự nỗ lực phấn đấu, 
đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ, 
chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân Vĩnh 
Phúc đã thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung 
ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển 
và duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân 7,1%/năm, 
cao hơn bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế 
của tỉnh tăng gấp 1,56 lần so với năm 2015. Bình quân 
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thu nhập đầu người đạt 104,68 triệu đồng, tương đương 
4.500 USD. Năng suất lao động cao hơn mức bình quân 
chung cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn khoảng 
7%. Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là nền tảng, động 
lực cho phát triển kinh tế; du lịch, dịch vụ tiếp tục phát 
triển, ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng cao, thu 
hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của 
nhiệm kỳ trước, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông 
qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ 
của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu tổng quát là 
đến năm 2025, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh 
Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. Khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi 
thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển công nghiệp, 
dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; khai 
thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên khoa 
học - công nghệ - đổi mới sáng tạo; tăng cường quản 
lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển văn 
hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao 
chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm 

tiến bộ và công bằng xã hội; củng cố quốc phòng, bảo 
đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 
Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp 
phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, 
dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập thực tế 
bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80 đến 85 
triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt 
tiêu chí đô thị loại I; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
tăng 8,5 đến 9,0%/năm; cơ cấu kinh tế Công nghiệp - 
Xây dựng chiếm 61,5 đến 62,0%; dịch vụ chiếm 32 đến 
32,5%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6 đến 6,5%; 
tạo việc làm tăng thêm hằng năm từ 16.000 đến 17.000 
việc làm mới; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia (theo chuẩn 
mới) đạt 70% trở lên ở tất cả các cấp học…

Đại hội thống nhất với năm nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu với 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tiếp tục 
đẩy mạnh, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị 
quyết Trung ương 4, khóa XII; nâng cao năng lực lãnh 
đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của các cấp ủy, 
tổ chức đảng; đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm 
phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; chuyển 
mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang 
chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng 
trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng 
tăng năng suất lao động trên cơ sở ứng dụng khoa học 

Ban chấp hảnh Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII ra mắt Đại hội



công nghệ, đổi mới sáng tạo. Xây dựng, phát huy các giá 
trị văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục đổi mới căn bản 
và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực; xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng 
đến chân - thiện - mỹ. Xây dựng chính quyền trong sạch, 
vững mạnh, hoạt động hiệu lực và hiệu quả; tăng cường 
tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu trong tình 
hình mới…

Đại hội cũng đề ra ba khâu đột phá, tập trung xây 
dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng 
các nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 
theo nguyên tắc hiệu quả, bền vững. Trong đó, ưu tiên 
thu hút phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử công 
nghệ cao; đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, tạo sự chuyển biến cơ bản về diện 
mạo, chất lượng đô thị, nông thôn của tỉnh trong năm 

năm tới. Trọng tâm là xây dựng đô thị của Vĩnh Phúc xanh 
- sạch - đẹp - văn minh. Đột phá trong công tác cán bộ và 
tổ chức bộ máy, trước hết là đổi mới trong công tác đánh 
giá cán bộ bằng “sản phẩm”, coi kết quả đánh giá cán bộ 
là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều 
động, bổ nhiệm…

Trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII 
đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 
XVII, gồm 50 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 
đồng chí, Bí thư Tỉnh ủy và hai Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm 
kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI 
được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 20 
đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổng hợp: Nam Dương
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BÍ THƯ TỈNH ỦY HOÀNG THỊ THÚY LAN
TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI SỨ  ĐẶC MỆNH 

TOÀN QUYỀN CỘNG HÒA SÉC TẠI VIỆT NAM

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã 
thông tin nhanh một số nét chính về phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh; sự kiện tỉnh tổ chức thành 

công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2020-2025 và công tác phòng chống dịch Covid-19 của 
tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Vĩnh 
Phúc hiện là địa phương có kinh tế phát triển năng động, 
trung tâm công nghiệp - du lịch của cả nước, đặc biệt là 
công nghiệp điện tử, ô tô, xe máy… Bí thư Tỉnh ủy Hoàng 
Thị Thúy Lan mong muốn thời gian tới, ngài Đại sứ sẽ là cầu 
nối để kết nối hợp tác giữa các tỉnh, thành của Cộng hòa 
Séc với Vĩnh Phúc; giới thiệu tiềm năng của tỉnh cho các 
nhà đầu tư Cộng hòa Séc; tích cực hỗ trợ các hoạt động liên 
quan đến quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam.

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn công tác, 
Đại sứ Vítězslav Grepl khẳng định mối quan hệ giữa Cộng 
hòa Séc và Việt Nam đã có bề dày truyền thống hữu nghị 
từ lâu đời; mối quan hệ ấy lại càng được nhân lên trong 
thời gian hai nước cùng hỗ trợ nhau phòng chống dịch 

Covid-19. Ngài Đại sứ cũng cho biết Séc cũng là một trong 
những quốc gia đầu tiên coi cộng đồng người Việt tại Séc 
là cộng đồng dân tộc thiểu số với hơn 100.000 người Việt 
Nam đang sinh sống tại đây. Cộng đồng người Việt tại Séc 
đã hòa nhập rất tốt, đóng góp tích cực cho phát triển của 
Cộng hòa Séc.

Trong bối cảnh Hiệp định thương mại Việt Nam - EU 
vừa chính thức có hiệu lực mở ra nhiều cơ hội hợp tác 
mới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ là một điểm đến đầu tư lý tưởng 
cho các nhà đầu tư châu Âu nói chung và nhà đầu tư Séc 
nói riêng. Trên cương vị của mình, ngài Đại sứ khẳng định 
sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác, hỗ trợ Vĩnh Phúc trong việc 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư, 
phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác với các địa phương 
của Cộng hòa Séc. 

Sau buổi tiếp, đoàn công tác đã tham dự chương trình 
gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam - Séc; thăm và làm việc với Trường Cao đẳng cơ 
khí nông nghiệp, huyện Bình Xuyên và thăm FLC Luxury 
Resort Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Sáng 22/10/2020, đoàn công tác của Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam do ngài Vítězslav Grepl, Đại sứ 
đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Vũ Việt Văn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

với đoàn công tác

Các đại biểu dự chương trình giao lưu hữu nghị kỷ niệm 
70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Séc
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PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TRẦN VĂN VINH 
TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẠI SỨ QUÁN 

CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC TẠI VIỆT NAM

Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của ngài 
Đại sứ tới tỉnh Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 45 năm 
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và 

CHLB Đức,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh 
giới thiệu một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh 
tế - xã hội của Vĩnh Phúc từ khi tái lập tỉnh tới nay; tiềm 
năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp, du lịch, 
dịch vụ; tình hình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, 
thu ngân sách và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong 
giai đoạn tới. Đồng thời đề nghị ngài Đại sứ hỗ trợ tỉnh Vĩnh 
Phúc quảng bá tiềm năng lợi thế, cơ chế chính sách thu hút 
đầu tư của tỉnh đến các doanh nghiệp của Đức, kêu gọi các 
doanh nghiệp Đức sang đầu tư tại Vĩnh Phúc trong các lĩnh 
vực Đức có thế mạnh như: Chế tạo xe hơi, chế tạo máy móc, 
thiết bị, công nghiệp hoá chất, công nghiệp kỹ thuật điện 
và điện tử; sản xuất linh kiện, thiết bị công nghệ cao cho 
ngành ô tô...; hỗ trợ Vĩnh Phúc hợp tác với một đơn vị hành 

chính tương đương của Đức trên các lĩnh vực hai bên có thế 
mạnh; giới thiệu doanh nghiệp, các trường đào tạo nghề 
hợp tác với các trường của tỉnh Vĩnh Phúc; đề xuất hợp tác 
đào tạo và xuất khẩu lao động...

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Guido Hildner, Đại 
sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức bày tỏ ấn tượng trước 
những thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh từ khi tái lập tỉnh đến nay và tin tưởng rằng với 
nền tảng bề dày quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam 
và CHLB Đức trong 45 năm qua là tiền đề thuận lợi mở ra 
nhiều cơ hội mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh 
Vĩnh Phúc với các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp Đức, góp 
phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 
hai nước Việt - Đức. Trên cương vị của mình, ngài Đại sứ 
khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối để những đề xuất của 
tỉnh Vĩnh Phúc sớm trở thành hiện thực trong thời gian tới.

Tin, ảnh:Nguyễn Thơm

Ngày 01/10/2020, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch 
Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang 
(CHLB) Đức tại Việt Nam do ngài Guido Hildner, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam làm 
Trưởng đoàn.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị 
tỉnh tiếp và làm việc với ngài Guido Hildner, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam
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On behalf of Vinh Phuc, Mr. Tran Van 
Vinh welcomed the Ambassador's 
working visit on the occasion of the 

45th anniversary of Viet Nam and Germany diplomatic 
establishment. He introduced some outstanding 
achievements of Vinh Phuc in the socio - economic 
development since its re-establishment; the province's 
potentials and advantages in developing industry, 
tourism and services; investment attraction, industrial 
development, budget collection and investment 
attraction orientation of the province in the coming 
period. At the same time, he requested the Ambassador 
to support Vinh Phuc province to promote the potential 
advantages, mechanisms and policies on investment 
attraction to German enterprises, call for businesses 

to invest in Vinh Phuc in the fields hat Germany has 
strengths such as: car manufacturing, machinery and 
equipment manufacturing, chemical industry, high-tech 
components; introduce an equivalent locality for Vinh 
Phuc; propose cooperation in training and labor export 
and etc.

Speaking at the meeting, Ambassador Guido Hildner 
highly appreciated the achievements of Vinh Phuc and 
believed that with the relationship of the two countries 
in the past 45 years would open many new opportunities 
for Vinh Phuc and German partners. The Ambassador 
affirmed that he would endeavor to help Vinh Phuc turn 
its proposals into reality in the coming time.

By Nguyen Thom

STANDING DEPUTY SECRETARY TRAN VAN VINH 
RECEIVED THE EMBASSY OF GERMANY

On 01/10/2020, Standing Deputy 
Secretary Tran Van Vinh received and 
worked with the Embassy of Germany 
in Viet Nam led by Ambassador Guido 
Hildner.



Sáng 29/9/2020, đồng chí Nguyễn Văn Trì, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi 
tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Liên bang Nga 
tại Việt Nam do ngài Vadim Bublikow, Phó Đại 
sứ làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn tới Vĩnh Phúc 
dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì 
đã thông tin nhanh tới Ngài Phó Đại sứ về tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh 

Phúc trong thời gian qua; những tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh trong phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; 
tình hình thu hút đầu tư, quy hoạch phát triển các khu 
công nghiệp và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong 
giai đoạn tới.

Khẳng định mối quan hệ gắn bó, tình cảm đặc biệt 
giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga, đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, trên nền tảng mối quan hệ 
tốt đẹp sẵn có, Việt Nam và Nga sẽ ngày càng thúc đẩy 
giao lưu, hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt 
là các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo…
Đồng chí Nguyễn Văn Trì cũng mong muốn, ngài Vadim 
Bublikow và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ 
tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam, 
trong đó có Vĩnh Phúc; làm cầu nối để các nhà đầu tư, các 
doanh nghiệp Liên bang Nga sang tìm hiểu, đầu tư vào 
Vĩnh Phúc, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ 
cao mà Liên bang Nga có thế mạnh; kết nối để Vĩnh Phúc 
kết nghĩa với một địa phương của Nga có những điểm 
tương đồng về văn hóa, có thế mạnh về phát triển công 
nghiệp. Cùng với đó, quan tâm, dành các suất học bổng 

cho cán bộ, học sinh tỉnh Vĩnh Phúc sang học tập, đào tạo 
tại Nga; tổ chức Ngày văn hóa hoặc Tuần văn hóa Nga tại 
Vĩnh Phúc nói riêng, Việt Nam nói chung.

Trao đổi tại buổi làm việc, ngài Vadim Bublikow, Phó 
Đại sứ Liên bang Nga bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh; đồng thời chúc mừng những thành 
công của Vĩnh Phúc cũng như Việt Nam trong công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngài Vadim Bublikow 
cho biết mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đã được 
xây dựng qua nhiều thế hệ và được kiểm chứng qua thời 
gian. Trong thời gian tới, cá nhân ngài và Đại sứ Liên bang 
Nga sẽ nghiên cứu để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu 
văn hóa tại Việt Nam; xây dựng các chương trình hợp tác 
về giáo dục, đào tạo; tăng cường giới thiệu để nhiều doanh 
nghiệp Nga sang đầu tư kinh doanh tại các địa phương của 
Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng.

Tin, ảnh: Thanh Tú 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN VĂN TRÌ 
TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẠI SỨ QUÁN LIÊN BANG NGA 

TẠI VIỆT NAM
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Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì 
tiếp ngài Vadim Bublikow,  Phó Đại sứ Liên bang Nga 

tại Việt Nam



CHAIRMAN NGUYEN VAN TRI 
received the Embassy of Russia

In the morning of 29/9/2020, Chairman Nguyen 
Van Tri worked with the delegation of Russian 
Embassy in Viet Nam led by Mr. Vadim Bublikow 
- Deputy Ambassador on the occasion of the 70th 
anniversary of Viet Nam – Russia diplomatic 
establishment.

At the meeting, Chairman Nguyen Van 
Tri quickly introduced about the socio-
economic development situation of Vinh 

Phuc province in recent years; the province's potentials 
and strengths in developing industry, tourism and 
services; the situation of investment attraction, the 
planning of developing industrial zones and orientations 
to attract investment in the coming period.

Affirming the close relationship between Vet Nam 
and Russia, the Chairman hoped that on the basis of the 
available good relationship, the two countries would 
increasingly promote comprehensive exchanges and 
cooperation in all fields, especially in trade, investment, 
education and training...He also wished that Mr. Vadim 
Bublikow and the Russian Embassy would strengthen 
cooperation with the localities of Viet Nam, including 
Vinh Phuc; act as a bridge for Russian investors and 
enterprises to invest in Vinh Phuc, especially in the high-
tech industry; connect Vinh Phuc to a Russian locality 
having cultural similarities and strengths in industrial 

development; additionally, pay attention to and have 
scholarships for cadres and students of Vinh Phuc 
province; organize the Russian Culture Day or Cultural 
Week in Vinh Phuc in particular, Viet Nam in general.

Speaking at the meeting, the Deputy Ambassador 
expressed his impression on the province's socio-
economic development, and congratulated Vinh Phuc 
and Viet Nam on the successes of Covid- 19. Mr. Vadim 
Bublikow said that the relationship between the two 
countries had been built for generations. In the coming 
time, he and the Ambassador would research to organize 
many cultural exchange activities in Viet Nam; have 
more cooperation programs on education and training; 
enhance to introduce more Russian businesses to Viet 
Nam and Vinh Phuc.

By Thanh Tu
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VĨNH PHÚC TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐẦU TƯ TRỊ GIÁ 100 TRIỆU USD CHO 

CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM

Theo nội dung của Giấy chứng nhận, Công ty 
TNHH Toto Việt Nam sẽ đầu tư vào Khu công 
nghiệp Sumitomo Thăng Long với số vốn trị giá 

100 triệu USD.

Hoan nghênh Công ty TNHH Toto Việt Nam chính 
thức triển khai đầu tư dự án tại Vĩnh Phúc, đồng chí Lê 
Duy Thành nhấn mạnh, 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 tốp 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, nhà đầu tư đến từ Nhật 
Bản nói riêng triển khai dự án đầu tư tại tỉnh, đồng chí 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
mong muốn Công ty Toto khẩn trương hoàn tất các thủ 

tục pháp lý cần thiết để triển khai khởi công xây dựng 
nhà máy trong thời gian sớm nhất.

Công ty TNHH Toto Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Toto 
của Nhật Bản, chuyên sản xuất, kinh doanh trong lĩnh 
vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là các sản phẩm thiết bị vệ 
sinh cao cấp. Công ty đầu tư vào Việt Nam từ năm 2002 
với các nhà máy sản xuất tại Hà Nội và Hưng Yên. Vĩnh 
Phúc là điểm đến thứ 3 và là một trong những nhà máy 
hứa hẹn nhiều tiềm năng nhất tại khu vực châu Á của 
tập đoàn.

Tại buổi lễ, ông Hiroyuki Suzuki bày tỏ lời cảm ơn sâu 
sắc sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đến công ty thời gian 
qua, đồng thời 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.

Quang Nam (theo Baovinhphuc.gov.vn)
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Sáng 19/10/2020, nhân sự kiện Thủ 
tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng phu 
nhân đến thăm chính thức Việt Nam theo lời 
mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 
phu nhân; trong khuôn khổ chương trình lễ 
trao đổi văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, 
địa phương, doanh nghiệp của hai nước Việt 
Nam - Nhật Bản; thay mặt tỉnh Vĩnh Phúc, 
đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao 
Giấy chứng nhận đầu tư cho ông Hiroyuki 
Suzuki, Tổng giám đốc Công ty TNHH Toto Việt 
Nam. Buổi lễ có sự chứng kiến của Thủ tướng 
Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Việt 
Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng 
Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ trao 

Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
cho Công ty TNHH Toto Việt Nam. Ảnh: Khánh Linh



GẶP MẶT KỶ NIỆM 45 NĂM 
THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO 

VIỆT NAM - CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
Ngày 01/10/2020, Liên hiệp Các tổ chức hữu 

nghị tỉnh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt – Đức tỉnh 
tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa liên bang (CHLB) 
Đức (1975 - 2020).

Tham dự buổi gặp mặt, về phía CHLB Đức có: 
ngài Guido Hildner, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền CHLB Đức tại Việt Nam; các cán bộ, nhân 

viên Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam.
Về phía Việt Nam, có các đồng chí: Lê Viết Thái, Phó 

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Đức; Nguyễn 
Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ; Nguyễn Huy 
Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Đức tỉnh 
Vĩnh Phúc cùng các hội viên của Hội; đại diện một số sở, 
ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện các Hội hữu nghị 
song phương, đa phương tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng 
đường 45 năm mối quan hệ Việt Nam - CHLB Đức. Ngày 
23/9/1975, mối quan hệ ngoại giao nhà nước giữa Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang 
Đức được thiết lập. Từ đó, quan hệ hợp tác giữa hai 
nước đã không ngừng phát triển sâu rộng, hiệu quả và 
thực chất trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, kể từ khi thiết lập 
quan hệ Đối tác chiến lược năm 2011, quan hệ hai nước 
có nhiều bước phát triển mới, tích cực và sâu rộng trên 
nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, 
giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Guido Hildner 
bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Vĩnh Phúc vào dịp 
đặc biệt này; đồng thời khẳng định, 45 năm qua, quan 
hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức đã có những bước tiến 
quan trọng, ngày càng bền chặt hơn. Ngài Đại sứ bày 
tỏ sự trân trọng, đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị 
Việt – Đức trong việc là cầu nối, góp phần tăng cường 
tình cảm, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. 
Trong thời gian tới, Đại sứ mong muốn Việt Nam và CHLB 
Đức tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, trong đó tập 

trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm: đào tạo nghề, bảo vệ môi 
trường và năng lượng tái tạo.

Trước đó, Đại sứ Guido Hildner đã đến thăm trường 
Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc. Từ năm 2007, trường Cao 
đẳng Nghề Vĩnh Phúc đã được CHLB Đức hỗ trợ Dự án cải 
tạo, nâng cấp sử dụng nguồn vốn ODA để đầu tư thiết bị 
dạy nghề sử dụng vốn vay của CHLB Đức để đầu tư trang 
thiết bị dạy nghề điện - điện tử, cơ khí cắt gọt, công nghệ 
ô tô. Dự án hoàn thành và được đưa vào sử dụng năm 
2011, góp phần đồng bộ, nâng cấp trang thiết bị đào tạo 
cho nhà trường; tăng cường, nâng cao chất lượng đào 
tạo nghề, đổi mới phương thức đào tạo năng lực cho đội 
ngũ giáo viên.

Tin, ảnh: Nam Dương
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Ngài Guido Hildner, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
CHLB Đức phát biểu tại buổi gặp mặt

Đoàn công tác Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam thăm
và làm việc với trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc



The 45th anniversary of 
Viet Nam - Germany diplomatic 

establishment

On 01/10/2020, the Union of Friendship 
Organizations of Vinh Phuc province in 
collaboration with Viet Nam - Germany 

Friendship Association held the 45th anniversary of Viet 
Nam – Germany diplomatic establishment (1975 - 2020).

Attending the event, there were, Mr. Guido Hildner, 
Ambassador of Germany in Viet Nam and his staff; Mr. 
Le Viet Thai –Vice Chairman of the Viet Nam –Germany 
Friendship Association; Mr. Nguyen Viet Hung – Acting 
Director of the Foreign affairs Department; leaders of 
the provincial Union of Friendship Organizations; and 
related organizations.

At the anniversary, the delegates reviewed 45 
years of the two countries’ cooperation. On 23/9/1975, 
the relationship between Viet Nam and Germany was 
officially established. Since then, this cooperation has 
continuously developed and expanded in all fields. 
Especially, since the establishment of the Strategic 
Partnership in 2011, this bilateral relationship has 
recorded many achievements in politics, diplomacy, 
trade, investment, education - training, culture, 
tourism...

Speaking at the meeting, Ambassador Guido Hildner 
expressed his pleasure to visit Vinh Phuc on this special 
occasion. He also affirmed that in the past 45 years the 
cooperation of the two countries had made important 
progress and become further stably. The Ambassador 
highly appreciated the role of the Viet Nam - Germany 
Friendship Association in enhancing the understanding 
among people of the two nations. He hoped that in the 
coming time Viet Nam and Germany would continue 
to promote cooperation activities, in which, focusing 
on vocational training, environmental protection and 
renewable energy.

Before attending the anniversary, Ambassador 
Guido Hildner visited Vinh Phuc Vocational College that 
has been supported by Germany’s ODA capital since 
2007 with the project of investing vocational training 
equipment and automotive technology. This project 
was completed and put into use in 2011, contributing 
to synchronizing and upgrading training equipments for 
the school; strengthening and improving the quality of 
vocational training, and renewing the training capacity 
modes for teachers.

By Nam Duong
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Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Việt Nam có: 
Thiếu tướng, Giáo sư Trịnh Quốc Khánh, Phó 
Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị 

Việt Nam – Liên bang Nga; ông Nguyễn Huy Quang, Phó 
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; 
ông Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh 
Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Niên, Chủ tịch Hội hữu nghị 
Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc cùng các hội viên của Hội; đại 
diện các Hội hữu nghị song phương, đa phương của tỉnh 
Vĩnh Phúc.

Về phía Liên bang Nga có: ngài Vadim Bublikow, Phó 
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam; bà Vishnitskaia Elena, 
Quyền Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại 
Hà Nội; cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán CHLB Nga 
tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Huy Quang, 
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh 
Phúc cho biết: Việt Nam và Liên Xô (nay là Liên bang 
Nga) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 
30/01/1950. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc và công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước, nhân dân 
Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn về 
vật chất lẫn tinh thần của những người anh em Liên Xô. 
Quan hệ hữu nghị, gắn bó, tin cậy giữa hai đất nước đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, được vun đắp 
qua nhiều thế hệ và ngày càng phát triển qua thời gian. 

Hiện nay, Liên bang Nga đã trở thành đối tác chiến lược 
toàn diện của Việt Nam. Trong những năm qua, quan hệ 
Việt Nam - Liên bang Nga đã có những bước phát triển 
mạnh mẽ, quan hệ chính trị hai nước có độ tin cậy cao. 
Các cuộc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao 
được duy trì thường xuyên và trên tất cả các kênh. Hợp 
tác kinh tế không ngừng phát triển; hợp tác trên các lĩnh 
vực quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, văn hóa, 
giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân không ngừng 
được mở rộng, củng cố và tăng cường. Bên cạnh những 
thành quả to lớn trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác 
chiến lược toàn diện Việt - Nga, các hoạt động giao lưu 
hữu nghị, giới thiệu đất nước, con người, quảng bá văn 
hóa, du lịch được tăng cường đã làm sâu sắc hơn tình 
cảm yêu mến và sự hiểu biết lẫn nhau, giúp người dân 
hai nước ngày càng gắn kết mật thiết.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Vadim Bublikow, Phó Đại 
sứ CHLB Nga tại Việt Nam cho biết: Quan hệ hữu nghị 
giữa Liên bang Nga và Việt Nam được xây dựng qua nhiều 
thập kỷ với tình hữu nghị và độ tin cậy cao. Phát triển mối 
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga – Việt luôn là 
một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của 
Liên bang Nga. Trong thời gian tới, Đại sứ quán CHLB Nga 
tại Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc kết nối với các 
địa phương của Việt Nam, tăng cường các hoạt động giao 
lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, đào tạo, thúc đẩy trao đổi 
thương mại, đầu tư giữa hai nước. 

Ngài Vadim Bublikow, Phó Đại sứ CHLB Nga 
tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ 

Ngày 29/9/2020, tại Khách sạn Sông Hồng Thủ 
Đô, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, 
Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc trang trọng 
tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga 
(1950 – 2020).
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The 70th 
anniversary 

of Viet Nam - 
Russia diplomatic 

establishment

On 29/9/2020, in Vinh Yen City, the 
Union of Friendship Organizations 
of Vinh Phuc, the Viet Nam - Russia 

Friendship Association of Vinh Phuc solemnly held 
the 70th anniversary of Viet Nam – Russia diplomatic 
establishment (1950 - 2020).

Attending the event, there were: Mr. Vadim 
Bublikow - Deputy Ambassador of Russian Embassy, Ms. 
Vishnitskaia Elena - Acting Director of Russian Science 
and Culture Center in Hanoi; Major General, Professor 
Trinh Quoc Khanh - Vice Chairman of Viet Nam – Russia 
Friendship Association, Mr. Nguyen Viet Hung - Acting 
Director of the Foreign Affairs Department, Mr. Nguyen 
Huy Quang - Vice Chairman of the provincial Union of 
Friendship Organizations and related organizations.

Speaking at the anniversary, Mr. Nguyen Huy Quang 
said that the relationship of the two countries was 
established on 30/01/1950. In the cause of national 
liberation struggle and national construction, Viet Nam 
received great support from Russia. The friendly, close 
and trustworthy relationship was built by President Ho 

Chi Minh, nurtured and developed over generations. At 
present, Russia is one of the comprehensive strategic 
partners of Viet Nam in all fields of economic cooperation, 
national defense – security, people exchange…

Mr. Vadim Bublikow shared that this relationship had 
been built over the decades with the high reliability. The 
development of a comprehensive strategic partnership 
is always one of the foreign policy priorities of Russia. In 
the coming time, the Embassy will make more efforts to 
connect with Vietnamese localities, strengthen cultural 
exchange, cooperation activities in education, training, 
promote trade and investment between the two 
countries.

This program contributed to enhance the relation of 
Viet Nam – Russia, Vinh Phuc and Russian partners. In 
the coming time, the Union of Friendship Organizations 
of Vinh Phuc and the provincial Vietnam - Russia 
Friendship Association will continue to organize many 
friendly exchange activities to consolidate and highlight 
this friendship.

By Thanh Tu

The delegates at the ceremony

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã được nghe phát biểu 
của những cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã từng học tập, làm 
việc tại đất nước xứ xở Bạch Dương xinh đẹp. 

Chương trình kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga nhằm góp phần 
củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác 
tốt đẹp giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa Đại 
sứ quán CHLB Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga 

tại Hà Nội, các tổ chức quốc tế của Nga với nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc nói riêng. Trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và Hội hữu nghị Việt – Nga 
tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao 
lưu, hữu nghị nhằm củng cố, tô đậm thêm mối quan hệ 
hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga.

Tin, ảnh: Thanh Tú 
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ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH VĨNH PHÚC 
THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI SỨ QUÁN 

HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM

Ngày 24/9/2020, nhân dịp kỷ niệm 4352 năm 
ngày lập quốc của Hàn Quốc (03/10/2020) và 
Ngày Tết Trung thu truyền thống của Hàn Quốc 

và Việt Nam, đoàn lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí  Nguyễn Việt Hưng, 
Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ dẫn đầu đến thăm và chúc 
mừng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tiếp đón và 
làm việc với đoàn, về phía Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt 
Nam có ngài Kim Eui Joong, Tham tán Thương mại Đại sứ 
quán Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hưng đã 
thông báo một số thông tin về tình hình hợp tác giữa 
Vĩnh Phúc và Hàn Quốc. Với vị trí địa lý thuận lợi, chính 
sách phát triển kinh tế năng động, môi trường đầu tư 
hấp dẫn, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được nhiều nhà đầu 
tư nước ngoài, trong đó đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn 
Quốc. Trong nhiều năm liền, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước 
ngoài lớn nhất tại tỉnh Vĩnh Phúc với 212 dự án có tổng số 
vốn đăng ký gần 2,3 tỷ USD. Bên cạnh hợp tác trong lĩnh 
vực kinh tế, đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm thúc 
đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị địa phương, giao lưu 
văn hoá với các đối tác Hàn Quốc. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hưng cũng 
đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc một số nội dung cụ thể, 
như: Hỗ  trợ tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các chương trình 
hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hàn Quốc; làm 
cầu nối giúp Vĩnh Phúc đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu 
tư, xúc tiến thương mại; hỗ trợ triển khai các chương 
trình hợp tác chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, 
giáo dục, đào tạo; giúp tỉnh đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao; tiếp tục tạo điểu kiện cho các tổ chức phi chính 
phủ Hàn Quốc cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc trên 
địa bàn tỉnh tích cực tham gia vào các hoạt động trách 

nhiệm xã hội tại địa phương; phối hợp tổ chức các hoạt 
động trao đổi và giao lưu văn hoá.

Bày tỏ cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của 
chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc dành cho các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh, ngài Kim Eui 
Joong, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc đặc 
biệt nhấn mạnh trong giai đoạn vừa qua do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ tích cực 
giúp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm sản xuất. 
Về các đề xuất hợp tác của tỉnh Vĩnh Phúc, ngài Kim Eui 
Joong đề nghị trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh 
Covid-19 được khống chế, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp 
với tỉnh tổ chức các sự kiện như giao lưu văn hoá, hội thảo 
xúc tiến đầu tư nhằm kết nối thêm nhiều doanh nghiệp, 
nhà đầu tư Hàn Quốc đến với tỉnh Vĩnh Phúc; thiết lập 
đường dây nóng nhằm kết nối thông tin thường xuyên 
hơn. Đồng thời sẽ hỗ trợ tỉnh đăng tải các thông tin về 
tỉnh như chính sách thu hút đầu tư, dự án thu hút đầu 
tư,... trên website của Đại sứ quán cũng như sẽ chuyển 
các tài liệu xúc tiến đầu tư của tỉnh tới các tổ chức, doanh 
nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc theo đề xuất của tỉnh. 

Tin, ảnh: Đào Anh Tuấn

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc thăm Đại sứ quán 
Hàn Quốc tại Việt Nam
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VĨNH PHÚC - NHẬT BẢN:
 TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI, HỢP TÁC 

CÙNG PHÁT TRIỂN

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 
21/9/2020) và ngày Tết Trung thu đoàn viên 

truyền thống của Nhật Bản và Việt Nam, đoàn công tác 
Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc do 
đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại 
vụ dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Nhật 
Bản tại Việt Nam. Tiếp đoàn, về phía Đại sứ quán Nhật 
Bản có ngài Daisuke OKABE, Công sứ Kinh tế cùng một số 
quan chức của Đại sứ quán.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền 
Giám đốc Sở Ngoại vụ đã thông tin một số nét khái quát 
về tình hình hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các đối tác 
Nhật Bản. Về hợp tác kinh tế, các nhà đầu tư Nhật Bản là 
những nhà đầu tư nước ngoài tiên phong tại Vĩnh Phúc. 
Tính đến hết tháng 8/2020, Nhật Bản có 48 dự án với số 
vốn đăng ký hơn 1,2 tỉ USD. Hầu hết các dự án của Nhật 
Bản đầu tư tại Vĩnh Phúc đều thành công, đóng góp lớn 
cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiêu biểu là các 
dự án của tập đoàn Honda Việt Nam và Toyota Việt Nam. 

Bên cạnh đó,tỉnh Vĩnh Phúc còn tăng cường các hoạt động 
trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị và giao lưu văn hóa với 
Nhật Bản.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Việt Hưng đề xuất 
một số nội dung cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều 
lĩnh vực giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Nhật Bản như: Hỗ trợ tỉnh 
Vĩnh Phúc trong việc thu hút đầu tư thông qua các hoạt 
động cung cấp thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh, 

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc thăm Đại sứ quán 
Nhật Bản  tại Việt Nam
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chính sách hỗ trợ, các tài liệu xúc tiến đầu tư tới các nhà 
đầu tư Nhật Bản; hỗ trợ kết nối để tổ chức hội thảo, mời 
gọi các doanh nghiệp đến tham dự, giới thiệu các nhà 
đầu tư có nhu cầu sang Vĩnh Phúc mở rộng kinh doanh 
sản xuất vào một số lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh; 
hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo; hỗ trợ đào tạo 
nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh; hợp 
tác với tỉnh Vĩnh Phúc trong các hoạt động đào tạo và đưa 
lao động Vĩnh Phúc sang Nhật Bản... Đồng chí Nguyễn 
Việt Hưng khẳng định, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm và 
sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức các 
sự kiện văn hoá, thể thao nhằm giới thiệu hình ảnh đất 
nước, con người Nhật Bản với nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 
góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 
nhân dân hai nước. Đặc biệt, trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh 
Phúc dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị với chủ đề “Kết nối Vĩnh 
Phúc - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển”  trên địa bàn tỉnh. 

Thay mặt Lãnh đạo Đại sứ quán Nhật Bản, ngài Daisu 
OKABE, Công sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ghi nhận 
và bày tỏ sự cảm ơn đối với Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc 
vì đã luôn quan tâm, hỗ trợ tích cực cho các nhà đầu tư 
Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đánh giá cao 
những đề xuất của tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt về hoạt động 
quảng bá, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, ngài Công sứ đề nghị 
hai bên tập trung hỗ trợ thu hút thêm các doanh nghiệp 

Nhật Bản đến đầu tư và sớm lấp đầy Khu Công  nghiệp 
Thăng Long Vĩnh Phúc do tập đoàn Sumitomo Nhật Bản 
đầu tư.

Nhân dịp này, ngài Công sứ cũng đề nghị với tỉnh 
năm nội dung cụ thể. Thứ nhất, đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc 
có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chế 
xuất. Thứ hai, hỗ trợ thân nhân của các chuyên gia, nhà 
đầu tư Nhật Bản sớm được nhập cảnh vào Việt Nam. Thứ 
ba, Đại sứ quán Nhật Bản hàng năm có chương trình học 
đào tạo khoảng 60 suất bổng thạc sỹ và tiến sỹ dành cho 
Việt Nam thông qua đầu mối Bộ Giáo dục & Đào tạo, rất 
mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cán bộ 
công chức tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ tư, về vấn đề thực tập sinh 
và người lao động của tỉnh Vĩnh Phúc sang Nhật Bản, tỉnh 
Vĩnh Phúc cần phối hợp tốt với Đại sứ quán để cung cấp 
thông tin chính xác, hỗ trợ cho các thực tập sinh và người 
lao động có nhu cầu sang Nhật Bản học tập và làm việc. 
Thứ năm, Đại sứ quán quan tâm và ghi nhận thành quả 
hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Akita. Tuy nhiên trong 
năm 2020 do ảnh hường của Covid-19 nên hai bên chưa 
thực hiện được các hoạt động hợp tác hữu nghị theo kế 
hoạch. Hy vọng trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục 
thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị. 

Tin, ảnh: Đào Anh Tuấn
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SỞ NGOẠI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Sáng 23/10/2020, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tổ chức 
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng 

chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, trung tâm cùng 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Nhạn, Phó Chánh 
thanh tra Sở đã triển khai Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 
05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh 
mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Thông tư 
số 03/2020-TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố 
cáo là cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch thực hiện Chỉ 
thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí 
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo phòng cũng 
đã triển khai một số văn bản liên quan đến công tác xếp 
loại, đánh giá cán bộ và công tác chuyên môn của Sở, 
gồm: Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính 
phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; 
Thông tư số 79/TT-BCA ngày 14/7/2020 của Bộ Công an 
về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho 
nhập cảnh; Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự 
do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh 
Vĩnh Phúc. 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là khâu 
đầu tiên, khâu then chốt để đưa chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống. Hội 
nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là hội nghị 

được Sở Ngoại vụ tổ chức hàng năm nhằm giúp cán bộ, 
công chức, viên chức nắm bắt rõ hơn về các quy định pháp 
luật trong thực thi hoạt động chuyên môn từ đó nâng cao 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực 
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước. 

Cũng trong chương trình Hội nghị, hưởng ứng lời kêu 
gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Ngoại 
vụ đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 
Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.  

Tin, ảnh: Thanh Tú 

Toàn cảnh Hội nghị 

Sở Ngoại vụ phát động phong trào quyên góp ủng hộ 
đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên



ĐÔI NÉT VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 

THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2020

Chín tháng đầu năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh 

đến kinh tế của toàn cầu trong khi nền kinh tế của tỉnh 
đã và đang hội nhập sâu rộng, độ mở lớn, tính tự chủ và 
khả năng chống chịu còn hạn chế. Không chỉ gây thiệt 
hại về kinh tế do các hoạt động sản xuất kinh doanh đình 
trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương 
mại, dịch bệnh còn ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời 
sống nhân dân. Mặt khác, tình hình thời tiết mưa đá 
bất thường, dịch tả lợn châu Phi… cũng gây thiệt hại ở 
nhiều địa phương trong tỉnh.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã 
quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện 
“mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh 
vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, 
bảo đảm đời sống nhân dân. Đồng thời, nhờ 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 của tỉnh 9 tháng đầu năm 2020 tuy có sự tăng trưởng 

nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 và các 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 đảm bảo. Cụ thể:

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (giá so sánh 2010) 
9 tháng năm 2020 ước tăng 0,05% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 
2,15%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 0,56%, riêng 
ngành dịch vụ giảm 0,95% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn: Việc thực 
hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ về tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp 
trong đó có các chính sách giảm 15% tiền thuê đất,gia 
hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm 50% lệ phí 
trước bạ, giảm 2% lãi suất cho vay theo Nghị quyết số 
84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến nguồn thu ngân sách của tỉnh. Ước tính lũy 
kế 9 tháng đầu năm 2020 tổng thu ngân sách trên địa 
bàn tính đến ngày 15/9/2020 đạt 18.365 tỷ đồng, bằng 
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52,23% dự toán giảm 20,97% so với cùng kỳ. Công tác 
quản lý chi ngân sách của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 
2020 tiếp tục được tăng cường kiểm soát chặt chẽ, quản 
lý chi theo dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 15/9/2020 
đạt 14.032 tỷ đồng, tăng 18,49% so với cùng kỳ. Trong 
đó, chi thường xuyên đạt 6.573 tỷ đồng, chi đầu tư phát 
triển (bao gồm cả chi tạm ứng) đạt 7.422 tỷ đồng.

Kết quả thu hút vốn đầu tư: 9 tháng đầu năm 2020 
đạt thấp so với năm 2019, trong đó vốn FDI dự kiến đạt 
308,21 triệu USD, bằng 49,0% so với cùng kỳ năm 2019 
với 20 dự án cấp mới và 37 dự án tăng vốn; vốn DDI dự 
kiến đạt 7.167,43 tỷ đồng, bằng 58,45% so với cùng kỳ 
năm 2019 với 42 dự án cấp mới và 10 dự án tăng vốn. 
Nguyên nhân của sự sụt giảm về số vốn thu hút đầu tư 
trong năm 2020 chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 nên các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia, trong đó 
có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc là thị trường truyền 
thống của tỉnh đã dừng triển khai tìm kiếm cơ hội đầu 
tư mới. Các dự án đang thực hiện thì các nhà đầu tư cân 
nhắc việc tăng vốn tại thời điểm này. Bên cạnh đó, việc 
hạn chế nhập cảnh người nước ngoài vào Việt Nam dẫn 
đến nhiều doanh nghiệp thiếu hụt chuyên gia, người lao 
động trình độ cao khiến các doanh nghiệp này phải tạm 
ngừng sản xuất, cắt giảm lao động. Việc tuyển dụng lao 
động mới gặp khó khăn do tâm lý lo ngại dịch bệnh. Một 
số doanh nghiệp FDI đã giảm doanh thu, lợi nhuận dẫn 
đến thua lỗ, tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm 
chừng. Nhiều dự án vệ tinh của Tập đoàn Samsung hoạt 
động trong lĩnh vực điện tử bị sụt giảm số lượng đơn đặt 
hàng (ước tính 20-30%), các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực dệt may có đối tác khách hàng tại Mỹ, các 
nước châu Âu cũng bị tạm dừng hoặc cắt giảm đơn hàng. 
Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2020 toàn tỉnh có 402 dự án 
FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,77 tỷ USD và 800 dự 
án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 98.228,13 tỷ đồng. 
Hiện nay có 19 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư 
vào tỉnh, trong đó Hàn Quốc có số lượng nhà đầu tư lớn 
nhất, sau đó là Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, 
Singapore, Italia, Samoa, Seychelles, Hà Lan, Thụy Điển, 
Hoa Kỳ, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Indonesia và Pháp.

Về phát triển doanh nghiệp: số doanh nghiệp dân 
doanh thành lập mới đạt 952 doanh nghiệp với số vốn 

đăng ký trên 6.568 tỷ đồng, tăng 12,5% về số doanh 
nghiệp và giảm 19,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 
năm 2019.

Về sản xuất nông nghiệp: 9 tháng năm 2020 còn gặp 
khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng 
đến năng suất và sản lượng cây trồng; dịch tả lợn châu 
Phi đã được kiểm soát nhưng tốc độ tái đàn chậm do 
giá con giống cao và nguồn cung con giống thiếu hụt; 
dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi 
toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất 
và tiêu thụ nông sản. Trước những khó khăn đó, ngành 
Nông nghiệp đã có những giải pháp chủ động ứng phó 
hiệu quả nên kết quả sản xuất đạt khá, năng suất lúa vụ 
mùa năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

 Sản xuất trồng trọt: Ước tính kết quả sản xuất vụ 
mùa năm 2020 như sau: Diện tích gieo trồng cây hàng 
năm toàn tỉnh đạt 32.288 ha, tăng 0,01% so với cùng kỳ 
năm trước. 

Sản xuất chăn nuôi: Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt; 
đàn bò sữa tăng mạnh do có thị trường tiêu thụ ổn định. 
Ước tháng 9/2020, tổng đàn gia cầm tăng 3,08%, còn lại 
tổng đàn trâu, bò và đặc biệt là đàn lợn giảm mạnh so 
với cùng kỳ (đàn trâu giảm 0,92%, đàn bò giảm 1,75% 
và đàn lợn giảm 4,45%). 9 tháng đầu năm các sản phẩm 
chăn nuôi như thịt gia cầm tăng 7,05%; sữa tươi tăng 
36,31%; trứng gia cầm tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 
2019; riêng thịt trâu giảm 3,05%; thịt bò giảm 4,04% và 
thịt lợn giảm 156,15% so với cùng kỳ năm 2019.  

Sản xuất thủy sản chín tháng đầu năm phát triển 
ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản 
được người dân quan tâm thực hiện đồng bộ với nhiều 
giải pháp hiệu quả nên từ đầu năm đến nay không có 
dịch bệnh xảy ra. Diện tích nuôi trồng thủy sản chín 
tháng đầu năm ước đạt 6.672 ha, tăng 0,20% so với cùng 
kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản đạt 17.086 tấn, tăng 
3,30% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 
1.501 tấn, giảm 1,57% (quý III đạt 646 tấn, giảm 1,90%); 
sản lượng nuôi trồng đạt 15.585 tấn, tăng 3,80% so với 
cùng kỳ năm trước (quý III đạt 5.592 tấn, tăng 4,30%).

Sản xuất lâm nghiệp: Chín tháng năm 2020, sản xuất 
lâm nghiệp duy trì ổn định so với cùng kỳ năm trước. Diện 
tích rừng trồng mới tập trung chín tháng ước đạt 629 ha, 
đạt 96,78% kế hoạch năm và giảm 8,09% so với cùng kỳ, 



diện tích rừng được giao khoán, bảo vệ đạt 9.560 ha, số 
cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 1.591 nghìn cây, 
tương đương cùng kỳ năm 2019. Công tác phòng chống 
cháy rừng được chỉ đạo tích cực, nguy cơ cháy rừng được 
cảnh báo thường xuyên. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu 
năm trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 1 vụ cháy rừng với diện 
tích cháy 5 ha.

 Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành 
công nghiệp (IIP) tháng Chín ước tính tăng 2,76% so với 
tháng trước và tăng 13,92% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung chín tháng đầu năm, IIP ước tính giảm 3,32% 
so với cùng kỳ, là mức giảm duy nhất của chín tháng giai 
đoạn 2015-2020. 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 đã ảnh hưởng đến sự 
phục hồi của sản xuất công nghiệp.

Sản lượng sản phẩm công nghiệp: hầu hết sản lượng 
sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh tháng Chín 
đều tăng so với tháng trước, tuy nhiên, vẫn giảm so với 
cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng, chỉ có 4/10 
nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh ghi nhận 
mức tăng so với cùng kỳ, trong đó: Thức ăn gia súc tăng 
14,21%; linh kiện điện tử tăng 7,75%; nước máy thương 
phẩm tăng 5,96%; điện thương phẩm tăng 2,84%.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 01/9/2020 tăng 
0,99% so với tháng trước và giảm 6,00% so với cùng kỳ, 
trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 
giảm nhiều nhất ( ước giảm 20,36% so với cùng kỳ).

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo trong tháng Chín tăng 2,11% so với tháng trước 
và giảm 6,35% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến chín 
tháng đầu năm, chỉ có 6/18 ngành công nghiệp cấp II của 
tỉnh có chỉ số tiêu thụ tăng so với cùng kỳ.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo trong tháng giảm 1,10% so với tháng trước và tăng 
21,17% so cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành đều có 
chỉ số tồn kho tháng Chín tăng cao so cùng kỳ; trong đó, 
ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng cao 
nhất (ước tính tăng 335,71% so với cùng kỳ).

Đầu tư và xây dựng: Công tác quản lý đầu tư công 
được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt 

chẽ; trong công tác điều hành UBND tỉnh tập trung xử lý, 
tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh thực hiện và 
giải ngân vốn đầu tư công sau thời gian giãn cách xã hội, 
các chủ đầu tư và đơn vị thi công nhất là các dự án trọng 
điểm đã tập trung huy động toàn bộ nhân lực, phương 
tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công nên ước 
tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và giá trị sản xuất 
ngành xây dựng tăng khá, trong đó tổng vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội dự kiến đạt 28.529 tỷ đồng tăng 9,87% 
so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành xây dựng dự kiến 
đạt 16.599,8 tỷ đồng, tăng 12,88% so với cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ: Tháng 9/2020, sản xuất kinh 
doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tiếp tục có dấu 
hiệu phục hồi tốt, các đơn vị kinh doanh, trung tâm 
thương mại, siêu thị đã chủ động nguồn hàng với các 
chương trình giảm giá khuyến mãi nhằm kích cầu tiều 
dùng, nhu cầu mua sắm cho sản xuất kinh doanh; cùng 
với đó, các điểm du lịch của tỉnh đã mở cửa trở lại phục 
vụ tốt cho nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách 
nên kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn dần 
được ổn định và đã có mức tăng trưởng trong những 
tháng gần đây. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng tháng Chín ước đạt 4.932,2 tỷ đồng, 
tăng 3,11% so với tháng trước và tăng13,28% so với 
cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, tổng mức 
bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến 
đạt 36.880 tỷ đồng, giảm 1,69% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng: giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo 
dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình nhằm tiệm cận 
với giá thị trường; tác động của kinh tế thế giới tới giá 
vàng và tỷ giá đồng Đô la Mỹ; diễn biến của dịch tả lợn 
Châu Phi là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến CPI 
chín tháng đầu năm tăng cao so với bình quân cùng kỳ, 
CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2020 tăng 4,56% so với 
cùng kỳ và là mức tăng bình quân cao nhất trong 5 năm 
trở lại đây (2019: tăng 1,32%; 2018: tăng 4,21%; 2017: 
tăng 3,68%; năm 2016: tăng 1,44%). Chỉ số giá vàng 
bình quân 9 tháng đầu năm 2020 tăng 30,0%, chỉ số giá 
Đô la Mỹ tăng 1,07% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng hợp: Nam Dương
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VĨNH PHÚC - CHUNGCHEONGBUK: 
Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác 

trên nhiều lĩnh vực

Các đây hơn 10 năm, ngày 21/10/2008, lãnh 
đạo hai tỉnh Vĩnh Phúc - Việt Nam và tỉnh 
Chungcheongbuk chính thức ký Bản ghi nhớ 

về việc thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. 
Tròn 5 năm sau, ngày 21/10/2013, trong chuyến thăm 
hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh 
Chungcheongbuk do Tỉnh trưởng Lee Si Jong dẫn đầu, 
lãnh đạo hai tỉnh đã có cuộc hội đàm và ký Biên bản thỏa 
thuận nâng cấp quan hệ giữa hai bên. 

Về hoạt động trao đổi đoàn, sau khi ký kết biên 
bản ghi nhớ, hai bên thường xuyên triển khai hoạt động 

Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc đã không 
ngừng được đẩy mạnh, nâng lên tầm đối tác chiến lược, tạo cơ sở cho các hoạt động đối ngoại, 
hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa các địa phương hai nước có điều kiện 
mở rộng phát triển. Trong bối cảnh đó, quan hệ hợp tác giữa Vĩnh Phúc với Chungcheongbuk được 
triển khai trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, trao đổi cán bộ, hợp tác xúc tiến đầu tư, nông 
nghiệp và giao lưu văn hóa...
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Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Lãnh đạo tỉnh 
Chungcheongbuk ký biên bản ghi nhớ về hợp tác

hữu nghị năm 2008



trao đổi đoàn các cấp. Tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tiếp đón 
các đoàn công tác do Tỉnh trưởng, Phó Tỉnh trưởng, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chungcheongbuk dẫn đầu 
và các đoàn cấp cơ sở sang thăm và làm việc tại tỉnh; 
đồng thời cử các đoàn công tác của tỉnh do Bí thư, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng 
đoàn và đoàn công tác các sở, ngành sang thăm, làm việc 
tại tỉnh bạn. Đặc biệt, tháng 10/2018, Đoàn lãnh đạo cấp 
cao tỉnh Chungcheongbuk do Tỉnh trưởng Lee Si Jong dẫn 
đầu đã sang thăm và dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh 
đạo hai tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ về tăng cường quan 
hệ hợp tác. Theo đó, hai địa phương tăng cường mở rộng, 
phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu quả 

hơn trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, 
nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, từ những buổi hội 
đàm, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hai bên đã có những 
chương trình hợp tác, hỗ trợ nhau trong việc đổi mới, phát 
triển ngành nông nghiệp mỗi bên. Tỉnh Chungcheongbuk 
đã hỗ trợ Vĩnh Phúc mốt số thiết bị nông nghiệp như: 02 
máy cày, 02 máy sấy hạt nông nghiệp, 02 máy gieo hạt và 
giúp tỉnh đào tạo 02 cán bộ vận hành máy nông nghiệp.

Được sự đồng ý của lãnh đạo hai địa phương, ngày 
20/12/2010, tại trụ sở UBND xã Quang Sơn, huyện Lập 
Thạch, Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác hữu 
nghị giữa làng ong Quang Sơn và làng ong Chungju của 
tỉnh Chungcheongbuk. Đây là sự kiện đánh dấu sự hợp tác 
nhằm cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng 
mật ong giữa hai làng ong của hai địa phương. Từ đó đến 
nay, Hội viên của 02 làng ong đã thường xuyên gặp gỡ để 
trao đổi kinh nghiệm trong việc sản xuất và chế biến mật 
ong. Làng ong Chungju cũng đã hỗ trợ cho hội viên của 
làng ong Quang Sơn sang làm việc tại Chungcheongbuk 
trong khoảng thời gian 6 tháng để áp dụng kỹ thuật, 
phương pháp nuôi ong và sản xuất mật ong. 

Tháng 9/2019, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã cử đoàn công 
tác do ông Đinh Gia Thành – Phó Giám đốc Sở Nông 

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc tham phòng thí nghiệm 
tại Viện Nghiên cứu nông nghiệp và Khuyến nông 

tỉnh Chungcheongbuk
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Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với
bà Kim Yang Hee - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và ông Lee Si Jong, 
Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk ký kết  thoả thuận 

hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2018 - 2023



nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn sang 
tham quan, học tập kinh nghiệm về lĩnh vực nông nghiệp 
tại tỉnh Chungcheongbuk.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã ký Biên bản ghi nhớ 
với trường Đại học Cheongju về việc tập trung thúc đẩy 
chương trình hợp tác trao đổi về nội dung, phương pháp 
đào tạo ở các cấp đào tạo; chia sẻ thông tin, tài liệu giảng 
dạy và trao đổi sinh viên, thực tập sinh, cán bộ giảng dạy, 
quản lý và nghiên cứu. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, 
tỉnh Chungcheongbuk đã đào tạo tiếng Hàn và bố trí 
làm việc tại văn phòng cơ quan tỉnh Chungcheongbuk 
cho 05 cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc (thời gian 1-2 năm), 
đồng thời mời cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc tham gia các 
khóa học quốc tế ngắn hạn do tỉnh Chungcheongbuk đài 
thọ kinh phí. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đào tạo tiếng Việt và 
bố trí làm việc tại Sở Ngoại vụ cho 04 cán bộ của tỉnh 
Chungcheongbuk. Việc trao đổi, đào tạo cán bộ đối ngoại 
không chỉ góp phần nâng cao nguồn nhân lực, mà còn 
mang lại hiệu quả thiết thực trong việc trao đổi thông 
tin, là cầu nối hữu nghị thúc đẩy mối quan hệ giữa hai 
tỉnh đi vào chiều sâu.

Về thu hút đầu tư, sau khi tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Chungcheongbuk ký kết các thỏa thuận hợp tác, tỉnh 

Vĩnh Phúc đã thu hút được 05 doanh nghiệp thuộc tỉnh 
Chungcheongbuk đến đầu tư sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 188 triệu USD gồm: Công 
ty TNHH Jahwa Vina, Công ty Power Logics Vina, Công ty 
TNHH Power Logics Bá Thiện Vina, Công ty TNHH Kyungil 
Optics Việt Nam và Công ty TNHH DSP Tech Vina. Mặc 
dù số lượng doanh nghiệp đến từ tỉnh bạn chưa nhiều 
nhưng đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn 
lao động địa phương, đóng góp tích cực trong tiến trình 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Về giao lưu văn hóa, thông qua các chương trình 

hợp tác, cũng như những chuyến thăm hữu nghị giữa 

hai bên, văn hóa của mỗi nước đã được thể hiện rõ ràng 

qua nghi thức lễ tân đối ngoại, trong văn hóa ứng xử, 

giao tiếp của mỗi bên. Đặc biệt, thông qua việc tham gia 

gian hàng triển lãm và cử đoàn văn hóa nghệ thuật của 

tỉnh sang giao lưu văn hóa với tỉnh bạn tại các hội chợ, 

triển lãm do tỉnh Chungcheongbuk tổ chức như: Hội chợ 

triển lãm đông y, triển lãm quốc tế Osong, triển lãm nông 

nghiệp hữu cơ Goesan,... đã tăng thêm sự hiểu biết, gắn 

bó giữa hai bên. Tại các buổi triển lãm, Vĩnh Phúc không 

chỉ giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, 

ẩm thực, du lịch Vĩnh Phúc, những tiềm năng thế mạnh 

của tỉnh mà còn có dịp được tìm hiểu thêm về văn hóa và 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục – đào tạo 
giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

và Đại học Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk 
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Chương trình giao lưu văn hóa Vĩnh Phúc – 
Chungcheongbuk nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập 

quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh



24 HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂNĐối ngoại Vĩnh Phúc
Số 114/2020

thế mạnh của tỉnh bạn, tạo cơ sở, sự hiểu biết để cùng 
triển khai các chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Có thể khẳng định những kết quả mà hai bên đã 
đạt được trong những năm qua đã tạo động lực quan 
trọng cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa tỉnh Vĩnh 
Phúc và tỉnh Chungcheongbuk trong thời gian tới. Hy 
vọng rằng, trong xu thế hội nhập và hợp tác ngày một 
sâu rộng hơn trên toàn thế giới, cùng với mối quan hệ 
đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc, với tinh 
thần truyền thống và tình hữu nghị hợp tác giữa tỉnh 
Vĩnh Phúc - Chungcheongbuk đã xây dựng trong thời 
gian qua, chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp 
hai bên sẽ tích cực triển khai các hoạt động giao lưu, 
hợp tác trên cả chiều rộng và chiều sâu để mang lại kết 
quả cao hơn, thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội của cả hai địa phương nói riêng, 
hai dân tộc Việt - Hàn nói chung.

Thực hiện: Nguyễn Thơm

Lãnh đạo Công ty TNHH Jahwa Vina trao quà hỗ trợ 
xây nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn



Thụy Sĩ là một trong những nước Tây Âu đầu tiên 
thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trải 
qua 49 năm, quan hệ Việt Nam – Thụy Sĩ đã 

không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt trong 
các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, hợp 
tác phát triển và giáo dục-đào tạo. 

Về chính trị-ngoại giao, hai bên đã tích cực thực 
hiện trao đổi đoàn cấp cao. Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc 
giữa chính phủ hai nước đã góp phần tạo sự tin cậy và 
khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương. 
Về phía Thụy Sĩ, Tổng thống Arnold Koller, Tổng thống 
Pascal Couchepin, Chủ tịch Thượng viện René Rhinow 

QUAN HỆ VIỆT NAM - THỤY SĨ 
ngày càng phát triển

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến 
Tổng thống Thụy Sĩ Ueli Maurer nhân dịp tham dự 
Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 29 

tại thành phố Basel 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hội đàm 
với Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

Cách đây 49 năm, Việt Nam và Thụy Sĩ đã thiết lập quan hệ ngoại giao (11/10/1971), đánh 
dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
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và nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Thụy Sĩ đã sang 
thăm và ủng hộ tích cực công cuộc Đổi mới, phát triển 
kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 
Về phía Việt Nam, nhiều vị lãnh đạo nước ta như Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh 
Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ 
tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Thường 
trực Trương Hòa Bình … đã thực hiện các chuyến thăm 
và tiếp xúc, gặp gỡ nhân các sự kiện quốc tế với các 
nguyên thủ quốc gia của Thụy Sĩ.

Bên cạnh trao đổi đoàn cấp cao, quan hệ chính trị tốt 
đẹp giữa hai nước còn được thể hiện qua sự ủng hộ lẫn 
nhau tại các diễn đàn đa phương và tại Liên Hợp Quốc. 
Trong thời gian qua, Thụy Sĩ là một trong những quốc 
gia tích cực ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên 
không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021

Hợp tác kinh tế là một trụ cột trong quan hệ hai nước 
và đã đạt nhiều chuyển biến tích cực. Quan hệ thương 
mại hai nước trong thời gian qua có bước phát triển vượt 
bậc, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 
đạt 2,28 tỷ USD, tăng 250% so với năm 2018. Về đầu tư, 
tính đến hết tháng 9/2019, Thụy Sĩ có 157 dự án với tổng 
vốn đăng ký 1,95 tỷ USD, đứng thứ 19/132 quốc gia và 
vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Tiềm 
năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất 
lớn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam là một trong những 
quốc gia trong khu vực tham gia nhiều hiệp định thương 
mại song phương, trong đó có hiệp định EVFTA giữa Việt 
Nam và EU đã được Quốc hội Việt Nam thông qua. 

Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng dành cho Việt Nam nhiều 
chương trình hợp tác phát triển thông qua nguồn vốn 
ODA, tập trung trong các lĩnh vực như xóa đói giảm 
nghèo, phát triển nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực, 
phát triển đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu…Tổng 
vốn ODA Thụy Sĩ dành cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay 
khoảng hơn 500 triệu USD.

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo luôn được coi trọng thúc 
đẩy với nhiều dự án hợp tác hiệu quả giữa các trường 
Đại học và cơ sở giáo dục hai nước và ngày càng có 
nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn sang học 
tập, nghiên cứu tại Thụy Sĩ, nơi có nền giáo dục tiên 
tiến, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, du 
lịch, công nghệ cao.

Cùng với đó, quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày 
càng trở nên sâu sắc hơn thông qua  sự  phát triển của 
cộng đồng hơn 8.000 người Việt Nam đang sinh sống tại 
Thụy Sĩ và số lượng du khách qua lại ngày càng tăng.

Năm 2021 sắp tới sẽ là kỷ niệm 50 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sĩ. Hy vọng, quan hệ 
hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích 
của nhân dân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn 
định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Tổng hợp: Thanh Tú 

Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế của Liên bang Thụy Sỹ 
Marie - Gabrielle Ineichen Fleisch công bố Chiến lược 

Hợp tác phát triển mới của Thụy Sỹ dành cho Việt Nam 
giai đoạn 2017 - 2020.
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1. Diễn đàn khởi nghiệp ASEAN 2020

Ngày 16/10, diễn đàn khởi nghiệp ASEAN 2020 
được Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) 
và Liên đoàn doanh nghiệp Singapore (SBF)tổ chức với 
chủ đề “khởi nghiệp ASEAN – Cơ hội mới trong thời đại 
chuyển đổi số”. 

Tham gia diễn đàn, các doanh nghiệp được cập 
nhật thông tin về những công nghệ tiên tiến, hệ sinh 
thái khởi nghiệp của các quốc gia trong ASEAN, những 
giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong 
thời đại công nghệ số và gặp gỡ nhà cung cấp/khách 
hàng tiềm năng và mở rộng mạng lưới quan hệ.

2. Nhật Bản sẽ hỗ trợ tài chính cho các dự án 
công nghệ tại Đông Nam Á

Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch hỗ trợ tài 
chính (trị giá khoảng 500 triệu Yên tương đương 4,75 
triệu USD) cho 23 dự án hợp tác về công nghệ giữa các 
công ty Nhật Bản và đối tác ở khu vực Đông Nam Á. Các 
dự án này nhằm giải quyết các thách thức như năng 
suất nông nghiệp và chất lượng y tế mà các nước Đông 
Nam Á đang phải đối mặt.

3. RCEP lên lịch ký kết trực tuyến
Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, dự kiến sẽ ký kết 

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) tại 
Hội nghị Cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra ngày 14/11.

RCEP là hiệp định thương mại tự do được đề xuất 
giữa 10 quốc gia thành viên của ASEAN và 6 đối tác đối 
thoại (gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, 
Australia và New Zealand) nhằm mục đích thiết lập các 
quy tắc chung về thương mại điện tử, thương mại và sở 
hữu trí tuệ.

4. ASEAN tiếp tục nhấn mạnh quan điểm về 
Biển Đông

Hội nghị trực tuyến Quan chức Cao cấp (SOM) 
ASEAN ngày 07/10 do Việt Nam chủ trì đã tái khẳng 
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định tầm quan trọng của an toàn và tự do hàng hải trên 
biển và trên không ở Biển Đông.

Các nước cam kết thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên 
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phối hợp 
cùng Trung Quốc sớm hoàn tất đàm phán một Bộ quy 
tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, 
phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên 
hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Cũng tại Hội nghị, các nước bày tỏ hài lòng về những 
kết quả đạt được trong hợp tác ASEAN từ đầu năm đến 
nay. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Việt Nam, tiến trình 
xây dựng Cộng đồng ASEAN được triển khai tích cực, 
trong đó các ưu tiên sáng kiến của ASEAN trong năm 
2020 được thực hiện đúng tiến độ. Kiểm điểm giữa kỳ 
triển khai các Kế hoạch tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng 
ASEAN 2025 của cả 3 trụ cột đang hoàn tất.

5. Rời Trung Quốc, Hàn Quốc chuyển dịch sản 
xuất sang Đông Nam Á

Đại dịch Covid-19 và cuộc chiến thương mại Mỹ - 
Trung khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc lo ngại về sự 
phụ thuộc quá lớn vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc. 
Đầu năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chương 
trình trợ cấp để các công ty dịch vụ và công nghệ thông 
tin đưa dây chuyền sản xuất về nước.

Tuy nhiên, theo thống kê của Viện Kinh tế Công 
nghiệp và Thương mại Hàn Quốc, chỉ 80 trên tổng số 
hàng nghìn công ty có liên kết với Trung Quốc đưa 
dây chuyền sản xuất về nước. Thay vào đó, các doanh 
nghiệp tìm cách chuyển nhà máy tới Đông Nam Á, đặc 
biệt là Việt Nam.

Samsung là một trong những công ty lớn của Hàn 
Quốc tăng cường sự hiện diện ở Đông Nam Á và các 
khu vực khác khi giảm quy mô sản xuất tại Trung Quốc. 
Hyundai cũng tăng cường sản xuất ôtô tại Việt Nam 
trong khi tạm dừng dây chuyền sản xuất ở Bắc Kinh. 
Giới quan sát nhận định xu hướng này có thể kéo theo 
các công ty nhỏ khác.

6. ASEAN đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của 
Timor-Leste hướng tới gia nhập ASEAN

Tiếp theo chuỗi các Hội nghị cấp Quan chức cao cấp 
(SOM) ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 
thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, ngày 8/10, 
Thứ trưởng ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam 

Nguyễn Quốc Dũng dự Cuộc họp lần thứ 10 Nhóm Công 
tác Hội đồng Điều phối ASEAN (ACCWG) về Timor Leste 
gia nhập ASEAN.

Các nước ghi nhận dù có khó khăn do Covid-19, 
ASEAN vẫn triển khai hoạt nhằm chuẩn bị và hỗ trợ 
Timor-Leste đáp ứng các tiêu chí, nghĩa vụ thành viên 
của ASEAN. Theo đó, ASEAN đã hoàn tất Báo cáo đánh 
giá khảo sát về Chính trị - An ninh; tham vấn trực tuyến 
về Văn hoá - Xã hội với Timor-Leste. Trụ cột Kinh tế cũng 
sẽ họp trực tuyến với các cơ quan đối tác của Timor-
Leste trong thời gian tới.

Nhìn chung, ASEAN đánh giá cao quyết tâm và nỗ 
lực của Timor-Leste hướng tới gia nhập ASEAN. Theo 
đó, ASEAN nhất trí cần tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste nâng 
cao năng lực, từng bước đủ khả năng đáp ứng các tiêu 
chí, nghĩa vụ thành viên của ASEAN. Ban Thư ký ASEAN 
cũng đề xuất danh mục các hoạt động của ASEAN mà 
Timor-Leste có thể tham gia với tư cách quan sát viên 
của ASEAN. 

Phía Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục 
dành cho Timor-Leste những hỗ trợ phù hợp, trong đó 
có việc chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị gia 
nhập ASEAN.

7. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng 
lần thứ 5 (AMCC-5)

Ngày 7/10, trong khuôn khổ Tuần lễ An ninh mạng 
Quốc tế lần thứ 5 (SICW-5) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN 
về An ninh mạng lần thứ 5 (AMCC-5) diễn ra từ ngày 5 
- 9/10 theo hình thức trực tuyến, Đoàn Việt Nam do Thứ 
trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang làm 
Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về 
An ninh mạng và Phiên họp đặc biệt giữa Bộ trưởng 
các nước ASEAN với các nước đối tác đối thoại. Hội nghị 
AMCC-5 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến thể 
hiện sự ứng phó, thích ứng với tình hình cũng như sự 
đoàn kết, thống nhất và quyết tâm mạnh mẽ của các 
nước ASEAN trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn 
trên không gian mạng của khu vực và toàn cầu.

Tại Hội nghị, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và 
có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác ASEAN về đảm 
bảo an ninh, an toàn không gian mạng.

Tổng hợp: Vân Ly
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