
VĨNH PHÚC TIẾP TỤC VUN ĐẮP MỐI QUAN HỆ 
HỮU NGHỊ ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO

Trong quá khứ, vận mệnh hai nước đã gắn kết với 
nhau khi cùng chịu sự xâm lược của thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ. Trong hoàn cảnh đó, hai 

dân tộc Việt, Lào đã chia ngọt sẻ bùi, nương tựa lẫn nhau 
trong cuộc đấu tranh sinh tồn chống kẻ thù xâm lược. 
Trong ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc của 
cả hai nước (1945-1975), Việt Nam đã cử nhiều đợt quân 

tình nguyện sang hỗ trợ cách mạng Lào. Bao thế hệ quân 
tình nguyện Việt Nam đã không tiếc hy sinh xương máu, 
cùng quân và dân các bộ tộc Lào đánh thắng kẻ thù xâm 
lược. Ngày 02/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào ra đời, kết thúc thắng lợi sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc. Năm 1975, miền Nam Việt Nam cũng 
hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối.
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CHÀO MỪNG 45 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHDCND LÀO (02/12/1975-02/12/2020) 
VÀ 100 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH CAY-XỎN PHÔM-VI-HẢN (13/12/1920-13/12/2020)

Việt Nam và Lào là hai quốc gia trên bán đảo Đông Dương, hai nước láng giềng 
cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ và có quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu 
đời.Được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Hoàng thân Xu-
pha-nu-vông trực tiếp đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo kế tục và nhân dân hai nước 
dày công vun đắp, mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng trở nên gắn bó, khăng khít và 
trở thành một tấm gương mẫu mực trong quan hệ quốc tế. Với tinh thần đồng cam cộng 
khổ, hai dân tộc Việt Nam và Lào đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh 
chống kẻ thù chung trước kia và trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước 
ngày nay.

Nguyễn Việt Hưng
Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ
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Sau thắng lợi năm 1975, phát huy mạnh mẽ mối 
quan hệ truyền thống, Việt Nam và Lào tiếp tục hợp tác 
chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau để hàn gắn vết thương chiến 
tranh và đưa đất nước phát triển theo con đường Xã hội 
chủ nghĩa. Ngày 18/7/1977, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp 
tác Việt Nam – Lào được ký kết, là cơ sở pháp lý quan 
trọng, đánh dấu mốc phát triển mới của mối quan hệ hữu 
nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 
hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Qua hơn 
43 năm, mối quan hệ đó đã không ngừng được phát triển 
trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, 
an ninh, kinh tế, thương mại, văn hoá-xã hội, giáo dục-
đào tạo, giao lưu nhân dân...Hai nước tiếp tục dành cho 
nhau sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa trên tinh thần quốc tế 
trong sáng, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, bình 
đẳng và cùng có lợi. 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc củng cố 
và phát triển mối quan hệ đoàn kết, keo sơn Việt – Lào, 
thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, tỉnh Vĩnh Phúc 
đã không ngừng xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp 
tác hữu nghị với các địa phương của Lào. Mối quan hệ đó 
đã được bắt nguồn từ hơn 40 năm trước khi tỉnh Vĩnh Phú 
kết nghĩa với tỉnh Luông-nậm-thà vào ngày 23/11/1979.
Ngay từ những năm đầu kết nghĩa (1979-1988), tỉnh 
Vĩnh Phú đã giúp bạn xây dựng 10 công trình với hình 
thức viện trợ không hoàn lại và giúp đào tạo cho gần 100 

cán bộ và công nhân tỉnh Luông-nậm-thà thuộc nhiều 
ngành: nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế, quản 
lý kinh tế…Các hoạt động giúp đỡ của Vĩnh Phú thời kỳ 
đó đã góp phần tích cực vào xây dựng cơ sở hạ tầng phục 
vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và đào 
tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Luông-nậm-thà. Cùng với 
quá trình phát triển của mối quan hệ Việt Nam -Lào, sau 
khi tỉnh Vĩnh Phú được tách ra thành hai tỉnh Vĩnh Phúc 
và Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã tiếp tục kế thừa và mở rộng 
quan hệ với nhiều địa phương nước bạn. Tính đến nay, 
Vĩnh Phúc đã đã có quan hệ với 10 địa phương của Lào, 
trong đó quan hệ với tỉnh Luông-nậm-thà là quan hệ 
hữu nghị đặc biệt. 

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Vĩnh 
Phúc và các tỉnh bạn được triển khai tích cực, hiệu quả 
và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên trên 
tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục, giao 
lưu nhân dân... Vĩnh Phúc thường xuyên trao đổi đoàn 
các cấp, đặc biệt là cấp cao với các địa phương của bạn.
Thông qua hoạt động trao đổi đoàn, lãnh đạo hai bên 
đã có cơ hội trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền; đồng thời khẳng định sự tin tưởng, 
đúng đắn, thủy chung của mối quan hệ đoàn kết đặc 
biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước. Các 
hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là hợp tác 
giáo dục được đẩy mạnh nhằm góp phần hỗ trợ đào tạo 

Vĩnh Phúc đón nhận Huân chương Phát triển hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
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nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương nước 
bạn. Từ năm 2008 đến 2020, Vĩnh Phúc đã giúp đào tạo 
cho các tỉnh của Lào 188 học sinh học tập tại các trường 
cao đẳng, đại học tại Việt Nam bằng nguồn ngân sách 
của tỉnh. Nhiều lưu học sinh Lào sau khi trở về nước đã 
phát huy được năng lực, trở thành những cán bộ giữ 
các cương vị quan trọng trong các cơ quan, bộ, ngành ở 
Trung ương và địa phương, góp phần quan trọng trong 
việc xây dựng và củng cố tình đoàn kết giữa hai nước. Các 
tỉnh bạn cũng đã tài trợ một số suất học bổng cho học 
sinh của tỉnh sang học tập tại các trường đại học của Lào. 
Trong lĩnh vực kinh tế, Vĩnh Phúc đã quan tâm triển khai 
nhiều dự án hỗ trợ cơ sở vật chất cho các địa phương của 
Lào với nhiều công trình như Trung tâm hữu nghị tỉnh 
Luông-nậm-thà, Trường mầm non bản Thị-bun-thoong 
tỉnh Bò-kẹo, Trường cấp III Phăn-luổng tỉnh Luông-pha-
băng, trụ sở mới tỉnh Phông-xa-lỳ...Tổng tiền Vĩnh Phúc 
đã hỗ trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng cho bạn từ năm 2009 
đến nay là hơn 11 triệu USD. Bên cạnh các hoạt động hợp 
tác, hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng 
được đẩy mạnh thông qua các chương trình giao lưu với 
lưu học sinh Lào nhân các ngày lễ của nước bạn và các 
chương trình ý nghĩa của Hội hữu nghị Việt-Lào, Ban liên 
lạc quân tình nguyện Việt - Lào. Có thể nói, các hoạt động 
hợp tác, hỗ trợ giữa Vĩnh Phúc và các địa phương của Lào 
đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng 
cao đời sống nhân dân và là minh chứng sinh động cho 

mối quan hệ ngày phát triển theo chiều sâu và hiệu quả, 
thiết thực giữa hai bên. Đồng thời, qua đó, góp phần vun 
đắp và tô thắm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác 
toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai 
nước Việt Nam - Lào. Ghi nhận những đóng góp của tỉnh 
Vĩnh Phúc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất 
nước Lào, tháng 11/2019, Đảng, Nhà nước CHDCND Lào 
đã trao tặng Huân chương Phát triển hạng Nhất cho tỉnh 
Vĩnh Phúc và nhiều huân chương, bằng khen cho các tập 
thể, cá nhân của tỉnh. 

Trong không khí kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước 
CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2020) và 100 năm 
ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920-
13/12/2020), nhìn lại chặng đường đã qua của hai dân 
tộc, có thể thấy, dù trong hoàn cảnh nào, hai dân tộc Việt 
Nam và Lào cũng sẵn lòng dành cho nhau sự giúp đỡ vô 
tư, trong sáng nhất. Với truyền thống tốt đẹp của mối 
quan hệ đặc biệt và dưới sự Lãnh đạo của Đảng Nhân dân 
cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam, quan hệ giữa 
Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ giữa Vĩnh Phúc và 
các địa phương của Lào nói riêng chắc chắn sẽ ngày càng 
được tăng cường, mở rộng và giành được những thành 
quả to lớn hơn, hiệu quả, thực chất hơn; góp phần vun 
đắp cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự 
hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào “mãi mãi xanh tươi, đời 
đời bền vững”.



KHỞI ĐỘNG MẠNG LƯỚI LOGISTICS 
THÔNG MINH ASEAN VỚI DỰ ÁN ĐẦU TIÊN 

TRUNG TÂM LOGISTICS ICD VĨNH PHÚC

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; lãnh 
đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Đại sứ các nước 

tại Việt Nam, lãnh đạo các Hiệp hội, doanh nghiệp trong 
và ngoài nước.

Tham dự buổi lễ, đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc có 
các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, 
huyện Bình Xuyên.

Mạng lưới logistics thông minh ASEAN là một nền 
tảng hợp tác với mục tiêu chung là tăng trưởng thông 
minh và bền vững dựa trên cơ sở hạ tầng logistics thông 
minh nhằm hỗ trợ kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 
2025. Với dự án đầu tiên là Trung tâm logistics ICD Vĩnh 
Phúc, Mạng lưới logistics thông minh ASEAN khẳng định 
vai trò điều phối của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN, 
nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc giữa ASEAN với các đối 
tác chiến lược là các quốc gia phát triển trên thế giới.

Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc được xây dựng tại 
thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên 
nằm trong quy hoạch phân khu C4, có tổng vốn đầu tư 

Chiều 14/11, thông qua hình thức làm việc trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ 
tướng Chính phủ Singapore Lý Hiển Long đã bấm nút khởi động Mạng lưới logistics thông minh ASEAN với 
dự án đầu tiên “Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc” do Liên danh Tập đoàn T&T Group (Việt Nam) - Tập đoàn 
YCH - YCH Holdings (Singapore) làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến 
lễ trao quyết định đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Tập đoàn T&T. Ảnh: Thế Hùng



hơn 3.800 tỷ đồng, quy mô 83 ha nhằm đáp ứng phục vụ 
hoạt động cung cấp các dịch vụ logistics cho các doanh 
nghiệp sản xuất trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, minh 
chứng cho tinh thần gắn kết ASEAN và tư duy chủ động 
thích ứng sáng tạo của các doanh nghiệp diễn ra trong 
Tuần lễ Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao 
liên quan, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025 
“hòa bình, ổn định, phát triển bền vững”.

Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác giữa Tập đoàn 
T&T Group (Việt Nam) và Tập đoàn YCH - YCH Holdings 
(Singapore) cũng như sự kiện khởi động Mạng lưới 
logistics thông minh ASEAN; khẳng định dự án Trung tâm 
logistics ICD Vĩnh Phúc sẽ là “viên gạch hồng” góp phần 
xây đắp nhịp cầu hợp tác, kết nối Việt Nam - Singapore.

Bày tỏ sự phấn khởi trước sự kiện Vĩnh Phúc vinh dự 
được lựa chọn làm nơi đầu tư xây dựng hệ thống cảng 
cạn ICD, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định 
quan điểm, hệ thống cơ chế, chính sách của địa phương 
luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước triển khai các dự án nhằm 
thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Lễ khởi động Mạng lưới Logistics thông minh 
ASEAN, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Singapore 
Lý Hiển Long, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã trao 
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Logistics 
ICD Vĩnh Phúc cho ông Đỗ Quang Hiển, đại diện Liên danh 
Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH của Singapore.

Việt Sơn (theo Baovinhphuc.gov.vn)

5TIN ĐỐI NGOẠI Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 115/2020

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. 
Ảnh: Thế Hùng



Attending the ceremony, there were Deputy 
Prime Minister, Foreign Affairs Minister Pham 
Binh Minh; leaders of central ministries, 

agencies, Ambassadors of countries in Vietnam, leaders 
of associations, domestic and foreign enterprises.

On behalf of Vinh Phuc, there were  Secretary Hoang 
Thi Thuy Lan, Chairman Le Duy Thanh, Vice Chairman 
Nguyen Van Khuoc and leaders of related departments, 
branches and Binh Xuyen district.

The ASEAN Smart Logistics Network is a cooperative 
platform with a common goal of smart and sustainable 
growth based on smart logistics infrastructure to support 
the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025. With the 
first project of Vinh Phuc ICD Logistics Center, the ASEAN 
Smart Logistics Network affirms the coordinating role of 
Vietnam as ASEAN Chairmanship, emphasizing the deep 
relationship between ASEAN and strategic partners - 
developed countries in the world 

Vinh Phuc ICD Logistics Center was built in Huong 
Canh town and Son Loi commune, Binh Xuyen district 
in the C4 subdivision planning, with a total investment 
of more than 3,800 billion dong, scale of 83 hectares to 
provide logistics services for manufacturing enterprises 
inside and outside the province.

Speaking at the ceremony, Prime Minister Nguyen 
Xuan Phuc emphasized that this was an important event 
demonstrating the spirit of ASEAN cohesion and creative 
thinking of businesses during the 37th ASEAN Summit 
and related high-level conferences, towards building 
the "peaceful, stable, sustainable development" ASEAN 
Community 2025.

The Prime Minister welcomed the cooperation 
between T&T Group (Vietnam) and YCH Group - YCH 
Holdings (Singapore) as well as the launch event of 

the ASEAN Smart Logistics Network; affirmed that 
the project of ICD Vinh Phuc Logistics Center would 
contribute to enhance the cooperation and connection 
of Vietnam and Singapore.

Expressing the excitement when Vinh Phuc was 
honored to be selected to build the ICD, Vinh Phuc’s 
Secretary Hoang Thi Thuy Lan affirmed that the province 
would always accompany and create all favorable 
conditions for domestic and foreign investors to carry 
out projects to promote the locality’s socio - economic 
development.

At the ceremony, under the witness of Prime Minister 
Nguyen Xuan Phuc and Singapore Prime Minister Lee 
Hsien Loong, the Secretary of Vinh Phuc awarding 
the Decision on investment policy for the project of 
ICD Vinh Phuc Logistics Center for Mr. Do Quang Hien, 
representative of T&T Group and YCH Group of Singapore.

Viet Son (theo Baovinhphuc.gov.vn)
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LAUNCHING CEREMONY OF ASEAN SMART LOGISTICS 
NETWORK WITH THE FIRST PROJECT OF VINH PHUC ICD 

LOGISTICS CENTER 
In the afternoon of November 14th, through the online work, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc 

and Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong pressed the button to launch ASEAN Smart Logistics Network 
with the first project “ICD Vinh Phuc Logistics Center” invested by T&T Group (Vietnam) 

- YCH Group - YCH Holdings (Singapore).

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc; Deputy Prime 
Minister, Foreign Minister Pham Binh Minh; Vinh Phuc’s 

Secretary Hoang Thi Thuy Lan; Vinh Phuc’s Chairman
Le Duy Thanh and delegates pressed the button to 

launch ASEAN Smart Logistics Network. Photo: The Hung



Chiều 18/11/2020, đồng chí Hoàng Thị Thúy 
Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp 
ngài Park Noh Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
Hàn Quốc tại Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: 
Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Hoan nghênh chuyến thăm của ngài Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Bí thư 
Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã thông tin nhanh 

về lợi thế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh đến sự nỗ lực của 
các doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển chung của 
tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đồng thời 
khẳng định, tỉnh luôn đồng hành với các doanh nghiệp 
trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói 
chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng; góp phần thúc 
đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục quan 
tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Vĩnh 
Phúc và Hàn Quốc, là cầu nối giới thiệu, quảng bá, thu 
hút doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại tỉnh. Đồng 
thời, tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa 
nhằm củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo và trọng thị 
của Vĩnh Phúc dành cho các thành viên trong đoàn công 
tác, ngài Đại sứ Park Noh Wan bày tỏ vui mừng trước 
những thành tựu to lớn mà tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong 
thời gian qua, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong 

việc thực hiện mục tiêu kép là chiến thắng dịch bệnh, 
bảo đảm an toàn cho người dân và doanh nghiệp cũng 
như thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đại sứ cũng đánh giá cao sự quan tâm, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu 
tư trên địa bàn, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc 
và mong muốn thời gian tới, Đại sứ quán Hàn Quốc và 
tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác hữu 
nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc, tăng cường các hoạt 
động đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để thu hút doanh 
nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại tỉnh và đẩy mạnh hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn 
Quốc đang đầu tư tại Vĩnh Phúc. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

BÍ THƯ TỈNH ỦY HOÀNG THỊ THÚY LAN
TIẾP XÃ GIAO ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM
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Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp xã giao 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Park Noh Wan



“VĨNH PHÚC
Điểm đến đầu tư an toàn và tiềm năng”

Ngày 18/11/2020, tại thành phố Vĩnh Yên, đã 
diễn ra Hội thảo xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp 
Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc năm 2020 với chủ đề “Vĩnh 
Phúc điểm đến đầu tư tiềm năng và an toàn” do tỉnh 
Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại 
sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế 
của Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Dự hội thảo, về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng 
chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng 

Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đại diện 
hơn 400 doanh nghiệp.

Về phía bộ, ngành Trung ương có các đồng chí: Lê 
Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao; Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư.

Về phía Hàn Quốc có ngài Park Noh Wan, Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Ok Hyon 
Yun, Trưởng Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Choi Ju Ho, Tổng Giám đốc 
Samsung Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn 
Quốc tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu 
tư tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị 
Thúy Lan bày tỏ sự vui mừng được chào đón các nhà đầu 
tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc. 
Đồng chí đã giới thiệu khái quát tiềm năng phát triển 
công nghiệp của Vĩnh Phúc; đồng thời đánh giá cao hiệu 
quả hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu 
tư tại Vĩnh Phúc.

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch 
Covid-19, nhưng Vĩnh Phúc vẫn ổn định tốc độ tăng 
trưởng kinh tế. Sau những giải pháp hữu hiệu trong kiểm 
soát dịch bệnh, dòng vốn đầu tư FDI vào tỉnh đã tăng 
mạnh trong các tháng vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
cho biết, vừa qua, Vĩnh Phúc trao Quyết định chủ trương 
đầu tư Dự án “Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc” cho Tập 
đoàn T&T và YCH của Singapore đầu tư. Vĩnh Phúc đã xác 
lập vững vàng trạng thái bình thường mới, hiện thực hóa 
thành công “mục tiêu kép”, vừa giữ vững địa bàn an toàn, 
điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn, bảo vệ sức khỏe 
cho nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp; vừa đảm bảo 
an sinh xã hội, an ninh trật tự, ổn định và phát triển kinh 
tế - xã hội. Với tiềm năng sẵn có, cùng với sự vào cuộc 
quyết liệt của Chính quyền tỉnh, Vĩnh Phúc đã trở thành 
là một trong những địa phương có lợi thế so sánh cạnh 
tranh nhất Việt Nam.

Mục tiêu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công 
nghiệp phát triển, là một trong những trung tâm 
công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; 
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Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội thảo



Vĩnh Phúc không chỉ là môi trường kinh doanh tốt mà 
còn là môi trường sống tốt. Tỉnh luôn xác định ưu tiên 
kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho các 
nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tỉnh Vĩnh Phúc kỳ vọng sau hội thảo này, sẽ được đón 
tiếp thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc triển khai dự án tại 
Vĩnh Phúc, nhất là các dự án đầu tư có hàm lượng công 
nghệ cao, thân thiện môi trường, mang lại hiệu quả kinh 
tế - xã hội lớn; đồng thời, mong muốn có nhiều dự án 
hợp tác giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp 
trong nước trên địa bàn tỉnh; các dự án có đóng góp lớn 
cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh, tạo 
ra nhiều việc làm, thực hiện tốt cam kết về bảo vệ môi 
trường và tác động tích cực tới phát triển văn hóa – xã 
hội của địa phương. Vĩnh Phúc cam kết nỗ lực không 
ngừng, tạo lập môi trường đầu tư – kinh doanh thuận lợi 
nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án đầu 
tư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư Trần Duy Đông khẳng định: Vĩnh Phúc hội tụ đủ 
các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường 
sông, có vị trí liền kề sân bay quốc tế Nội Bài, nằm trên 
hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Quảng 
Ninh… là điều kiện thuận lợi để thiết lập vành đai phát 
triển công nghiệp phía Bắc.

Với các lợi thế từ vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã 
hội đến những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất, 
Vĩnh Phúc sẽ thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư Hàn 
Quốc triển khai dự án tại Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc luôn xác 
định, Hàn Quốc là thị trường tiềm năng, trọng điểm để 
kêu gọi, thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh, nhất là vào 
những lĩnh vực chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ 
cao, tiết kiệm nhiên liệu, công nghiệp phụ trợ, sản xuất 
linh kiện thiết bị điện tử…

Tại hội thảo, ngài Park Noh Wan, Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cũng ghi nhận Vĩnh 
Phúc là một trong những tỉnh có sức hút trong thu hút 
đầu tư, đồng thời khẳng định Hội thảo lần này sẽ là bước 
đi khởi đầu mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa các doanh 
nghiệp Hàn Quốc với tỉnh Vĩnh Phúc trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị đã diễn ra 
phiên Tọa đàm xúc tiến đầu tư “Vĩnh Phúc điểm đến đầu 
tư tiềm năng và an toàn trong thời kỳ Covid-19” để trao 

đổi, thảo luận về môi trường đầu tư, các dự án kêu gọi 
đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc chuyên sâu, các dự án trong 
khu công nghiệp tỉnh. Khách mời là các chuyên gia có 
nhiều kinh nghiệm về thu hút đầu tư FDI và đặc biệt là 
đại diện các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc tại Việt Nam, 
doanh nghiệp tập đoàn lớn của Hàn Quốc mong muốn 
đầu tư tại Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở thẳng thắn, cởi mở, đại biểu đã dành thời 
gian tập trung trao đổi, thảo luận về những thay đổi 
nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh 
Vĩnh Phúc qua đó tạo sức hấp dẫn, cơ hội mới để thu hút, 
đón nhận sự quan tâm của các doanh nghiệp Hàn Quốc. 
Đồng thời khẳng định, Hàn Quốc luôn là thị trường tiềm 
năng, trọng điểm để kêu gọi, thúc đẩy thu hút đầu tư 
vào Vĩnh Phúc, nhất là vào những lĩnh vực như các dự án 
chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp 
phụ trợ, sản xuất linh kiện thiết bị điện tử... trong các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau phần tọa đàm, đã diễn ra Lễ ký biên bản ghi nhớ 
giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI)  
và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc; Lễ ký biên bản 
ghi nhớ giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Hai bên sẽ cùng hỗ 
trợ nhau khi tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm xúc tiến 
đầu tư, hỗ trợ đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư 
tại Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh 
doanh tại Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm
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Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Vĩnh Phúc



"VINH PHUC - A SAFE AND POTENTIAL 
INVESTMENT DESTINATION"

On November 18th, 2020, in Vinh Yen city, 
a seminar on investment promotion 
of Korean enterprises in Vinh Phuc in 

2020 with the theme "Vinh Phuc - A safe and potential 
investment destination" was organized by Vinh 
Phuc, the Ministry of Planning and Investment, the 
Korean Embassy in Vietnam and Korean international 
organizations in Vietnam.

Attending the seminar, on behalf of Vinh Phuc, there 
were Secretary Hoang Thi Thuy Lan; Standing Deputy 
Secretary Pham Hoang Anh, Chairman Le Duy Thanh, 
Vice Chairman Vu Viet Van, Vice Chairman Vu Chi Giang, 
representatives of related departments, branches and 
localities; and more than 400 enterprises.

On behalf of Central ministries and branches, 
there were Deputy Minister of Foreign Affairs Le Hoai 
Trung, Deputy Minister of Planning and Investment 
Tran Duy Dong.

On behalf of the Korean side, there were Mr. Park Noh-
wan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Korea to Vietnam; Mr. Ok Hyon Yun, Chief Representative 
of Korean Chamber of Commerce and Industry in 
Vietnam; Mr. Choi Ju Ho, General Director of Samsung 

Vietnam, Chairman of Korean Business Association in 
Vietnam.

Delivering the opening speech, Secretary Hoang 
Thi Thuy Lan welcomed Korean investors to explore 
investment opportunities in Vinh Phuc. She briefly 
introduced the industrial development potentials of 
Vinh Phuc; at the same time, highly appreciated the 
operational efficiency of Korean businesses in Vinh Phuc.

In 2020, although strongly affected by the Covid-19 
pandemic, Vinh Phuc still stabilizes the economic 
growth. After effective measures to control the epidemic, 
FDI inflows into the province have increased sharply 
in the past months. The Secretary said that Vinh Phuc 
had awarded the decision on investment policy for the 
project " Vinh Phuc ICD Logistics Center" of T&T Group 
and YCH of Singapore. Vinh Phuc has firmly established 
a new normal state, successfully realized "dual goals", 
while maintaining a safe area, a safe - friendly - attractive 
destination, protecting the health of people, investors, 
businesses; ensuring social security and order, stability 
and socio - economic development. With the available 
potentials, along with the drastic participation of the 
provincial government, Vinh Phuc has become one of 

Vinh Phuc, a safe and potential investment destination 
in the Covid-19 period

Representative of Korean enterprises spoke at the 
Dialogue
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the provinces having the most competitive comparative 
advantage in Vietnam.

By 2025, Vinh Phuc is targeted to be an industrially 
developed province, one of the industrial, service and 
tourist centers of the region and the country; Vinh Phuc 
is not only a good business environment but also a good 
living environment. The province always prioritizes 
calling, attracting investment, and creating the most 
favorable conditions for Korean investors.

It is expected that after this seminar, the province 
will welcome more Korean investors, especially in high 
technology, friendly with the environment, bringing 
great socio - economic efficiency; at the same time, 
hoped to have many cooperation projects between 
Korean and domestic enterprises in the province; the 
projects that make great contributions to the province's 
economic growth and budget revenues, create jobs, 
fulfill commitments to environmental protection and 
positively impact the socio - cultural development of the 
province.  Vinh Phuc commits to make ceaseless efforts, 
create the most favorable investment and business 
environment for investors and businesses to implement 
investment projects in the province.

Speaking at the seminar, the Deputy Minister of 
Planning and Investment affirmed: Vinh Phuc converges 
all types of traffic by road, railway, river, located adjacent 
to Noi Bai international airport, located on the economic 
corridor of Kunming - Lao Cai - Hanoi - Quang Ninh ... 
this is a favorable condition for the establishment of the 
Northern industrial development belt.

With the advantages from geographical, natural, 
socio - economic location to the highest preferential 

policies and investment support, Vinh Phuc will attract 
more Korean investors to deploy the project at Vinh 
Phuc. Vinh Phuc always identifies that South Korea 
is a potential and key market to call for and promote 
investment attraction in the province, especially in 
the fields of processing and manufacturing, applying 
high technology, fuel saving, supporting industries, 
manufacturing electronic equipment components...

At the seminar, Ambassador Park Noh-wan also 
acknowledged Vinh Phuc as one of the attractive 
provinces in investment attraction, and affirmed that 
this conference would be the first step opening up 
new opportunities for cooperation between Korean 
businesses and Vinh Phuc province in the future.

In the framework of the conference, there was a 
session of Investment Promotion Dialogue “Vinh Phuc, 
a safe and potential investment destination in the 
Covid-19 period” to exchange and discuss about the 
investing environment, calling for projects, especially 
those in industrial parks. The guests are experts in 
FDI attraction, representatives of Korean agencies, 
organizations in Vietnam and big corporations from 
South Korea planning to invest in Vinh Phuc. 

After the seminar, there were MOU signing 
ceremonies between KCCI and the Department of 
Planning and Investment; Vietcombank and the 
Department of Planning and Investment. The sides 
will support each other when organizing seminars, 
conferences, seminars, supporting the provincial 
delegation to promote investment in South Korea and 
Korean businesses to invest in Vinh Phuc.

By  Nguyen Thom



TẬP ĐOÀN ICC (MỸ)
TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI VĨNH PHÚC

Tại buổi làm việc, ông Peter Raymond Ryder, 
Giám đốc điều hành của Tập đoàn ICC đã thông 
tin về hoạt động của tập đoàn và mong muốn 

tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Vĩnh Phúc. Bắt đầu 
hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999, trong hơn 20 năm 
qua, Tập đoàn ICC luôn là tên tuổi nổi bật trên thị trường 
bất động sản cao cấp tại Việt Nam với nhiều dự án trải 
dài từ Bắc vào Nam như The Nam Hải, Hyatt Regency 
Danang, Montgomerie Links Vietnam, Indochina Plaza 
Hanoi...

Đến nay, ICC đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào thị trường 
Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như nhà ở, trung tâm thương 
mại cao cấp, resort...

Tại Vĩnh Phúc, ICC bày tỏ mong muốn đầu tư vào lĩnh 
vực bất động sản khu công nghiệp và logistics tại KCN 
Phúc Yên hoặc Bình Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành hoan nghênh Tập 
đoàn ICC đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc và cho 
rằng việc đầu tư này là phù hợp với định hướng và tiềm 
năng phát triển của tỉnh.

Đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực của ICC qua 
thực tế nhiều công trình đã đi vào sử dụng trên toàn 
quốc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng vào 
thành công tốt đẹp nếu hai bên tìm thấy tiếng nói chung 
và thực sự bắt tay vào hợp tác trong thời gian tới.

Để mong muốn sớm trở thành hiện thực, đồng chí Lê 
Duy Thành giao các đơn vị chức năng giới thiệu kỹ hơn 
với đối tác về các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, từ đó có 
hướng tiếp cận phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho ICC có 
thể xúc tiến đầu tư tại tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã 
gợi ý cho ICC về cơ hội đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô 
thị, nhà ở, trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp 
trên địa bàn. Đặc biệt, Vĩnh Phúc rất hoan nghênh nếu 
ICC có phương án đầu tư xây dựng một cơ sở giáo dục 
hay y tế có quy mô và chất lượng đẳng cấp quốc tế bởi 
đây là những lĩnh vực được tỉnh định hướng phát triển 
trong thời gian tới.

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

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp và làm việc với ông Peter Raymond, Tổng Giám đốc Tập 
đoàn ICC đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc

Chiều 9/11/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng lãnh đạo một số sở, ngành 
liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Indochina Capital (ICC) của Mỹ đến tìm hiểu cơ hội 
đầu tư tại tỉnh.
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC
THAM DỰ GẶP GỠ NHẬT BẢN 2020

Chiều 25/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Đại 
sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức 
Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản 2020. Đây là hội nghị 

thường niên lần thứ tư được tổ chức. Dự Hội nghị có đồng 
chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng 
Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc 
mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Về phía tỉnh 
Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản 2020” (Meet Japan 2020) 
nằm trong chuỗi các hoạt động quy mô do Bộ Ngoại giao 
tổ chức thường xuyên trong và ngoài nước những năm 
qua nhằm hỗ trợ chính quyền và doanh nghiệp các địa 
phương Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung tăng cường 
kết nối, hợp tác thực chất với các đối tác chiến lược, các 
đối tác quan trọng của Việt Nam trên thế giới. Hội nghị 
năm nay đã thu hút hơn 900 đại biểu đến từ Nhật Bản và 
Việt Nam tham dự.

Tham dự Hội nghị với vai trò là một trong các diễn 
giả chính, tại phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Hợp 

tác đầu tư, thương mại, nông nghiệp và chuyển đổi số”, 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã có bài phát biểu 
quan trọng, nhấn mạnh quan điểm, chủ trương của Vĩnh 
Phúc trong hợp tác đầu tư với Nhật Bản. Chủ tịch UBND 
tỉnh cho biết: Trong quá trình phát triển, Vĩnh Phúc luôn 
xem các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản là đối 
tác quan trọng hàng đầu, là một trong các đối tác trụ cột 
trong chiến lược phát triển, hội nhập quốc tế của tỉnh. 
Các nhà đầu tư Nhật Bản là những nhà đầu tư nước ngoài 
tiên phong và thành công tại Vĩnh Phúc. Hiện có 48 dự 
án đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ 
USD. Đặc biệt, trong tháng 10/2020 vừa qua, nhân dịp 
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức 
Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc đã trao giấy chứng nhận đầu 
tư cho Tập đoàn Toto Nhật Bản với tổng số vốn đăng ký 
là 100 triệu USD trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nhật 
Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân 
Phúc. Gần đây, ngày 14/11/2020, Vĩnh Phúc cũng được 
Chính phủ chọn khởi động mạng lưới Logictis thông minh 
Asean+3, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ 
Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản 2020”
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Hiển Long, tỉnh Vĩnh Phúc đã trao Quyết định chủ trương 
đầu tư Dự án  “Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc” cho Tập 
đoàn T&T và Tập đoàn YCH của Singapore với số vốn đầu 
tư 167 triệu USD, mở ra cơ hội thuận lợi lớn để các doanh 
nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Vĩnh Phúc. Giới thiệu về môi 
trường đầu tư, tiềm năng, lợi thế và những chính sách 
của Vĩnh Phúc trong thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, với quan 
điểm các nhà đầu tư tại Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh 
Phúc, Vĩnh Phúc sẽ luôn là điểm đến đầu tư hiệu quả, an 
toàn. Vĩnh Phúc không chỉ có môi trường đầu tư tốt mà 
còn có môi trường sống tốt, xây dựng một “hệ sinh thái” 
tốt nhất để các nhà đầu tư cất cánh thành công. Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Duy Thành kỳ vọng, sau hội nghị này sẽ 
có thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến Vĩnh 
Phúc, lựa chọn, quyết định đầu tư tại Vĩnh Phúc với các dự 
án đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đồng 
thời, sẽ kết nối để có nhiều dự án hợp tác giữa doanh 
nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên lề Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành 
dẫn đầu Đoàn công tác gồm một số lãnh đạo sở/ ngành 
của tỉnh đã có buổi Gặp song phương với Đại sứ Yamada 
Takio và Đại diện một số tổ chức của Nhật Bản (như: 
JETRO, JICA, Japan Foundation, JASSO, JBIC, JCCI, JCCH, 
JNTO). Tại buổi Gặp gỡ song phương, Chủ tịch UBND tỉnh 
Lê Duy Thành và Đại sứ Yamada Takio đã đánh giá cao 
những kết quả đã đạt được trong hợp tác giữa Vĩnh Phúc 

và Nhật Bản, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - đầu tư và 
hợp tác địa phương. Tuy nhiên so với tiềm năng, lợi thế 
Vĩnh Phúc còn rất nhiều dư địa để mở rộng hợp tác với 
các đối tác Nhật Bản. Hai bên nhất trí trong thời gian tới 
cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, đặc biệt 
trong lĩnh vực hợp tác địa phương, hỗ trợ quảng bá tiềm 
năng lợi thế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển các dự 
án du lịch tại Vĩnh Phúc. Phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ thúc đẩy 
các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo 
giữa các trường Đại học của Nhật Bản với các cơ sở giáo 
dục - đào tạo của Vĩnh Phúc; hỗ trợ đào tạo cán bộ công 
chức của Vĩnh Phúc.... Nhân dịp này, Ngài Đại sứ cảm ơn 
và nhận lời mời sẽ đến thăm tỉnh Vĩnh Phúc trong thời 
gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Đào Anh Tuấn

Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc 
chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC 
VỚI ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hưng đã 
thông tin nhanh tới ông Kim Min Chul về tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh 

Phúc; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển 
công nghiệp, du lịch, dịch vụ; các chính sách ưu đãi dành 
cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến đầu 
tư tại tỉnh. Tính đến tháng 9/2020, trên địa bàn Vĩnh 
Phúc có 402 dự án đầu tư đến từ 19 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, trong đó Hàn Quốc đứng đầu với 212 dự án, 
tổng vốn đầu tư hơn 2,3 tỉ USD. Đồng chí Nguyễn Việt 
Hưng mong muốn, trong thời gian tới, Đại sứ quán Hàn 
Quốc tại Việt Nam sẽ giúp tỉnh kết nối với nhiều nhà đầu 
tư Hàn Quốc hơn nữa đồng thời phối hợp với tỉnh trong 
việc giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình các 
nhà đầu tư Hàn Quốc làm việc và sinh sống tại Vĩnh Phúc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kim Min Chul, Lãnh 
sự Đại sứ quán Hàn Quốc bày tỏ vui mừng trước sự phát 
triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ Vĩnh Phúc và các đối 
tác Hàn Quốc; đồng thời cảm ơn tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại tỉnh. Ông Kim 
Min Chul hy vọng, trong thời gian tới Đại sứ quán Hàn 

Quốc và Sở Ngoại vụ sẽ tăng cường hợp tác phối hợp hơn 
trong hợp tác phát triển kinh tế cũng như giải quyết các 
vấn đề lãnh sự liên quan đến các chuyên gia Hàn Quốc 
làm việc và sinh sống tại Vĩnh Phúc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thiết lập đường dây 
nóng trong giải quyết các vấn đề lãnh sự liên quan đến 
người Hàn Quốc tại Việt Nam và nhất trí tăng cường giao 
lưu, hợp tác trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Thanh Tú 

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Q.Giám đốc Sở Ngoại vụ tiếp 
và làm việc với ông Kim Min Chul, Lãnh sự Đại sứ quán 

Hàn Quốc tại Việt Nam
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Chiều 27/10/2020, đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Q.Giám đốc Sở Ngoại vụ đã tiếp và làm việc với ông Kim 
Min Chul, Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo phòng 
liên quan. 



SỞ NGOẠI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN 
NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán 
bộ làm công tác đối ngoại, trong 3 ngày, từ 
23/11-25/11/2020, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ đối ngoại năm 2020 cho lãnh 
đạo và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại tại các sở, 
ban  ngành, đoàn thể, UBND các huyện  thành phố, các 
hội hữu nghị song phương, một số trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông 
trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đồng 
chí học viên đã được nghe các giảng viên đến từ Ban 
Đối ngoại Trung ương và Cục Lễ tân Nhà nước truyền 
đạt các chuyên đề về tình hình thế giới và chính sách 

đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện 
nay; quan hệ Việt Nam - Mỹ nhân dịp kỷ niệm 25 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (1995-2020); 
những kỹ năng, kiến thức cần thiết trong  nghiệp vụ 
công tác lễ tân đối ngoại. 

Hội nghị tập huấn đã giúp các đồng chí lãnh đạo, 
cán bộ phụ trách công tác đối ngoại tại các đơn vị có cái 
nhìn tổng quan, sâu sắc hơn về quan hệ ngoại giao của 
Việt Nam với các nước; cập nhật các kỹ năng, kiến thức về 
nghiệp vụ đối ngoại; qua đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt 
để tham mưu, triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động 
đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tin, ảnh: Thanh Tú 

Ông Bùi Thế Giang, Đại Sứ, nguyên Vụ trưởng 
Vụ Tây Âu, Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương

thông tin tại Hội nghị tập huấn

Các đại biểu chụp ảnh với bà Châu Mai Anh, 
Trợ lý Cục trưởng, Trưởng phòng ưu đãi miễn trừ,

 Cục Lễ tân nhà nước
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LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH: 
GẶP MẶT KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

Dự buổi gặp mặt có: Ông Lê Quang Thiện, Ủy 
viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Thời Đại; 

ông Nguyễn Việt Hưng, Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh 
Phúc; ông Nguyễn Huy Quang, Phó Chủ tịch Thường trực 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện 
các hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp; các tập thể 
và các cá nhân đạt giải cuộc thi. Cùng dự còn có đại diện 
các đơn vị tài trợ cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị Việt Nam” là Tập đoàn FLC và Tập đoàn 
Sông Hồng Thủ Đô.

Những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 
triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân 
trên địa bàn tỉnh. Được thành lập năm 2009, đến nay, 
Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã thành lập được 12 
Hội hữu nghị thành viên với hơn 5.000 hội viên.

Đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Liên 
hiệp luôn làm tốt vai trò là đầu mối trao đổi thông tin hai 
chiều, vận động kiều bào Vĩnh Phúc hướng về xây dựng, 
ủng hộ quê hương.

Từ năm 2012 đến nay, liên hiệp chủ trì tổ chức 5 
chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc” theo định kỳ 
2 năm/lần. Trong công tác viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài, Liên hiệp đẩy mạnh phối hợp công tác phát triển 
quan hệ, vận động và điều phối viện trợ của các tổ chức 
hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ 
và cá nhân ở nước ngoài. Các dự án phi chính phủ nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào nâng cao 
năng lực, xóa đói giảm nghèo được thực hiện tại các xã 
vùng sâu, vùng xa của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống 
cho nhân dân các vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại được chú 
trọng với nội dung và hình thức phong phú như định kỳ 
xuất bản Bản tin hữu nghị 01 số/tháng; ra mắt trang 
thông tin điện tử và thường xuyên cập nhật tin, bài trên 
fanpage của Liên hiệp.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã 
tổ chức trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị Việt Nam”. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải 
cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị Việt Nam”

Chiều 16/11/2020, Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày 
truyền thống (17/11/1950-17/11/2020) và trao giải 
cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị Việt Nam”.



VIỆT NAM - NA UY: 
Đối tác tin cậy trên nhiều lĩnh vực

Na Uy nằm trên bán đảo Scandinavie ở phía tây 
bắc châu Âu, phía tây và nam giáp Biển Bắc, 
phía đông giáp Thụy Điển và phía bắc giáp 

Phần Lan và Nga. Với diện tích hơn 385.178km2, Na Uy 
là quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, 
nhất là về năng lượng (dầu khí, thủy điện), thủy hải sản 
và rừng… Cũng như các nước Bắc Âu, Na Uy có phong 
trào ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt 
Nam rất mạnh mẽ. Trong những năm qua, quan hệ Việt 
Nam-Na Uy phát triển ổn định. Na Uy tích cực hỗ trợ Việt 
Nam trong công cuộc đổi mới, xóa đói giảm nghèo và 
hội nhập quốc tế. Hai nước hợp tác rất hiệu quả trên các 
diễn đàn đa phương như: Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO) và Ngân hàng Thế giới (WB). 
Hai bên đã tích cực trao đổi đoàn các cấp và lãnh đạo cấp 
cao hai nước có nhiều cuộc tiếp xúc bên lề các hội nghị, 
hội thảo quốc tế.

Về hợp tác thương mại-đầu tư, lũy kế 8 tháng 2020, 
kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt 369 
triệu USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy 
gần 150 triệu USD, tăng 57% so với cùng kì năm 2019; 
nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 219,5 triệu USD, 
tăng 5%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 
sang Na Uy gồm: Hàng dệt may, giày dép, gỗ và sản 
phẩm gỗ, hạt điều. Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Na 
Uy các mặt hàng như: Hàng thủy sản, máy móc, thiết 
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Việt Nam và Na Uy thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/11/1971. Dấu mốc quan trọng này đã mở ra một 
giai đoạn mới trong quan hệ bang giao giữa hai nước. Trải qua gần nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị, hợp tác 
nhiều mặt giữa Việt Nam và Na Uy đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất trên nhiều 
lĩnh vực. 
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bị, dụng cụ, phụ tùng, phân bón các loại, các sản phẩm 
hóa chất, sắt thép. Về đầu tư, tính đến tháng 4/2019, 
Na Uy có 41 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với 
tổng vốn đăng ký 166 triệu USD, xếp thứ 41/130 nước 
và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Các dự án của Na 
Uy chủ yếu tập trung trong lĩnh vực chế biến gỗ, vật liệu 
xây dựng và trang trí nội thất; nông lâm nghiệp, thủy 
sản, thông tin và truyền thông.

Quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam - Na Uy được 
nối lại kể từ khi hai bên ký Hiệp định khung về hợp tác 
phát triển vào tháng 10/1996. Na Uy hiện là một trong 
những nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam trong Chương 
trình Liên Hợp Quốc về giảm phát thải khí nhà kính, 
thông qua việc hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (UN-
REDD). Na Uy còn là đối tác tích cực triển khai hỗ trợ Việt 
Nam thông qua các dự án trong nhiều lĩnh vực như: Giáo 
dục, y tế, quản lý tài nguyên thiên nhiên, năng lượng tái 
tạo… góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thành trước thời 
hạn các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp 
quốc. Tổng viện trợ của Na Uy dành cho Việt Nam (tính 
đến năm 2019) đạt hơn 320 triệu USD; đồng thời Na Uy 
cũng  là một trong số ít các nước còn duy trì hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) cho Việt Nam.

Hợp tác về văn hóa, giáo dục cũng là điểm sáng trong 
quan hệ Việt Nam – Na Uy. Từ 2007, Na Uy bắt đầu viện 
trợ cho lĩnh vực văn hóa tại Việt Nam thông qua Dự án 
Transposition kết nối 12 tổ chức nghệ thuật (nhà hát, 

nhạc viện…), tổ chức các chương trình hòa nhạc chung, 
các lớp tập huấn, các chuyến tu nghiệp ngắn ngày cho 
học sinh, sinh viên và các nghệ sĩ, hỗ trợ công tác giảng 
dạy âm nhạc, giúp phát triển thư viện và lưu trữ tư liệu, 
cũng như hỗ trợ bảo dưỡng nhạc cụ. Về giáo dục, Na 
Uy cung cấp học bổng cho lưu học sinh Việt Nam theo 
chương trình học bổng sinh viên quốc tế, hỗ trợ đào 
tạo nâng cao năng lực cho cán bộ giảng viên và cán bộ 
nghiên cứu thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu 
của Việt Nam. Na Uy cũng tích cực giúp đỡ Việt Nam đào 
tạo cán bộ trong các lĩnh vực Na Uy có thế mạnh như gìn 
giữ hòa bình...; hỗ trợ Việt Nam xây trường nội trú cho trẻ 
em thiểu số ở Điện Biên, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và 
Quảng Nam; đồng tài trợ dự án giáo dục tiểu học cho trẻ 
em khó khăn; giúp soạn từ điển dân tộc học;…

Bên cạnh hợp tác trên các lĩnh vực, quan hệ tốt đẹp 
Việt Nam – Na Uy còn được vun đắp thông qua cộng đồng 
người Việt tại Na Uy (khoảng hơn 20.000 người – đông 
nhất trong cộng đồng người Việt tại Bắc Âu). Đây chính là 
cầu nối gắn kết nhân dân hai nước, hỗ trợ cho mối quan 
hệ song phương Việt Nam-Na Uy trên mọi lĩnh vực.  

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, 
chúng ta tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác 
nhiều mặt sẽ có bước phát triển vượt bậc, ngày càng đi 
vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp 
phát triển của mỗi quốc gia.

Tổng hợp: Thanh Tú 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Na Uy
Erna Solberg trong chuyến thăm chính thức Na Uy

tháng 5/2019. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết 
Thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam

và Na Uy. Ảnh: TTXVN



Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo 
về  Hiệp định Đối tác Kinh tế 

toàn diện Khu vực 
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Chúng tôi, những người đứng đầu Nhà nước/
Chính phủ thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á - Brunei Darussalam, Campuchia, 

Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore, Thái Lan và Việt Nam - Australia, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand đã họp vào 
ngày 15/11/2020 thông qua hình thức trực tuyến, nhân 
dịp Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ 4.

Chúng tôi vui mừng chứng kiến việc ký Hiệp định 
RCEP, trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối mặt với 
những thách thức chưa từng có do đại dịch virus Corona 

2019 (Covid-19) gây ra. Trước tác động tiêu cực của đại 
dịch đối với nền kinh tế cũng như đối với cuộc sống và 
sự an toàn của người dân, việc ký Hiệp định RCEP thể 
hiện quyết tâm mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hỗ 
trợ phục hồi kinh tế, phát triển toàn diện, tạo việc làm 
và tăng cường chuỗi cung ứng khu vực, cũng như ủng 
hộ một thỏa thuận thương mại và đầu tư tự do, toàn 
diện, dựa trên luật lệ. Chúng tôi nhận thấy, Hiệp định 
RCEP là giải pháp cấp bách để ứng phó với đại dịch 
Covid-19 của khu vực và trong việc xây dựng khả năng 
tự cường thông qua quá trình phục hồi kinh tế bền 
vững hậu đại dịch.

Ngày 15/11/2020, ngay sau Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 
4, Lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác (gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, New Zealand) đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Sau đây, Ban Biên tập Bản 
tin Đối ngoại Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về Hiệp định Đối 
tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP).
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Chúng tôi ghi nhận Hiệp định RCEP là một thỏa 
thuận thương mại khu vực lớn chưa từng có với sự giao 
hòa đa dạng của các nền kinh tế phát triển, đang phát 
triển và kém phát triển. Là một hiệp định với thị trường 
2,2 tỷ người dân chiếm 30% dân số thế giới, tổng GDP 
26,2 nghìn tỷ USD, tương đương 30% GDP toàn cầu và 
chiếm gần 28% thương mại toàn cầu (dựa trên số liệu 
năm 2019), chúng tôi tin rằng, Hiệp định RCEP là thỏa 
thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới, thể hiện một 
bước tiến quan trọng hướng tới một khuôn khổ luật lệ 
lý tưởng cho thương mại và đầu tư toàn cầu.

Chúng tôi cũng ghi nhận rằng, Hiệp định RCEP là 
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tham vọng nhất 
do ASEAN khởi xướng, góp phần nâng cao vai trò trung 
tâm của ASEAN trong khuôn khổ khu vực và tăng cường 
hợp tác giữa ASEAN và các nước đối tác. Hiệp định RCEP 
là một hiệp định hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và 
mang lại lợi ích cho tất cả các bên, với 20 chương bao 
gồm các lĩnh vực và nguyên tắc chưa từng có trong các 
hiệp định thương mại tư do trước đây giữa ASEAN và 
các nước Đối tác.

Bên cạnh các điều khoản cụ thể về thương mại hàng 
hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư, Hiệp định RCEP còn 
bao gồm các chương về sở hữu trí tuệ, thương mại điện 
tử, cạnh tranh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác 
kinh tế và kỹ thuật và mua sắm của chính phủ. Chúng tôi 
tin tưởng rằng, Hiệp định RCEP, với mức độ cam kết tự do 
hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, chắc chắn 

sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong khu 
vực, đặc biệt về khả năng tiếp cận thị trường.

Chúng tôi nhất trí rằng, toàn bộ cơ hội và tiềm năng 
của Hiệp định RCEP chỉ được có thể hiện thực hóa khi 
Hiệp định chính thức có hiệu lực. Để đạt được mục tiêu 
này, chúng tôi giao quan chức các nước đẩy nhanh thủ 
tục phê chuẩn trong nước để Hiệp định sớm có hiệu 
lực, khi ít nhất 6 Quốc gia Thành viên ASEAN và 3 nước 
Đối tác gửi văn kiện phê chuẩn đến Cơ quan lưu chiểu 
theo quy định của Hiệp định. Chúng tôi cũng giao các 
Bộ trưởng phát triển RCEP thành một nền tảng cho đối 
thoại và hợp tác về các vấn đề kinh tế và thương mại 
ảnh hưởng đến khu vực, đồng thời báo cáo chúng tôi 
thường xuyên.

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng, Hiệp định RCEP 
là một hiệp định mở và toàn diện. Ngoài ra, chúng tôi 
đánh giá cao vai trò của Ấn Độ đối với Hiệp định RCEP 
và khẳng định lại rằng, Hiệp định RCEP vẫn mở cửa cho 
Ấn Độ tham gia. Việc tham gia của Ấn Độ vào Hiệp định 
RCEP sẽ được hoan nghênh, với tư cách là một trong 16 
quốc gia ban đầu tham gia đàm phán Hiệp định RCEP 
từ năm 2012 và có tầm quan trọng chiến lược trong 
việc tăng cường và mở rộng chuỗi giá trị khu vực. Trên 
tinh thần đó, chúng tôi hoan nghênh Tuyên bố cấp Bộ 
trưởng về việc tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực của Ấn Độ được thông qua bởi các Bộ 
trưởng RCEP, kèm theo Tuyên bố chung này.



Cũng giống như quốc kì, quốc ca, quốc hoa là loài 
hoa tiêu biểu, là đại diện cho nét đặc trưng văn 
hóa của dân tộc. Ngoài vẻ đẹp, loài hoa được 

chọn còn phải bao hàm ý nghĩa về mặt biểu tượng và tâm 
linh với mỗi quốc gia. Đặc biệt hơn những loài hoa thông 
thường, ở quốc hoa người ta thường tìm thấy nét văn hóa 
đặc trưng, lịch sử lâu đời của đất nước đó. 

Nhân kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và 
Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, Ban biên tập Bản tin 
đối ngoại Vĩnh Phúc xin trân trọng giới thiệu đến Quý bạn 
đọc 10 loài hoa tiêu biểu cho 10 quốc gia ASEAN.

Hoa simpor - Brunei

Hoa simpor (dillenia suffruticosa) có cánh lớn màu 
vàng tươi. Loài hoa này thường được tìm thấy dọc theo 
các con sông ở Brunei, đặc biệt là sông Temburong, và 
cả các khu vực đầm lầy hoặc cát trắng. Hình tượng hoa 
simpor xuất hiện rộng rãi trong các mẫu mã thủ công 
truyền thống của Brunei và được đưa lên đồng tiền 1 
dollar của quốc gia này.

Hoa rumdul - Campuchia

Hoa rumdul (mitrella mesnyi) có màu vàng nhạt, 
hình dáng tròn trĩnh. Hoa có hương thơm đặc biệt quyến 
rũ trong đêm tối, bởi vậy mà trong nhiều thế kỷ người 
phụ nữ Campuchia thường được ví von với loài hoa này. 
Thường được trồng làm cảnh ở nơi công cộng, hoa rumdul 
có thể được bắt gặp ở mọi nơi trên đất nước Campuchia.

Hoa nhài, lan mặt trăng và hoa khổng 
lồ - Indonesia

Quốc hoa 
CỦA CÁC NƯỚC ASEAN
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Hoa sứ - Lào

Dok Champa (hoa sứ) là quốc hoa của đất nước Lào. 
Loài hoa này tượng trưng cho sự chân thành và những 
niềm vui trong cuộc sống. Ở Lào, hoa được sử dụng để 
trang trí làm thành vòng hoa trong các dịp quan trọng 
chào đón khách quý. 

Hoa dâm bụt – Malaysia

Hoa dâm bụt (hibiscus rosa-sinensis), loài hoa 5 cánh 
có màu đỏ tươi đại diện cho 5 nguyên tắc quốc gia - triết 
lý quốc gia của Malaysia trong việc tăng cường đoàn kết 
và hòa giải dân tộc, màu đỏ của hoa tượng trưng cho 
lòng quả cảm. Loài hoa này được trồng trên khắp đất 
nước Malaysia.

Hoa dáng hương - Myanmar
Quốc hoa của Myanmar là hoa padauk (Pterocarpus 

indicus), loài hoa thơm mọc thành chùm nhỏ màu vàng. 
Theo quan niệm của người Myanmar, loài hoa này là biểu 
tượng của tuổi trẻ, tình yêu và sự lãng mạn. Hoa padauk 
đóng một vai trò không thể thiếu trong các nghi lễ truyền 
thống và tôn giáo ở đất nước này

Hoa nhài - Philippines

Hoa nhài có màu trắng, các cánh tỏa ra có hình dạng 
ngôi sao và mang hương thơm ngọt ngào đặc trưng. Loài 
hoa này xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện dân gian, 
rất nhiều truyền thuyết của người Philippines và gắn liền 
với người dân trong cuộc sống hằng ngày.

Hoa lan – Singapore

Phong lan được chọn là loài hoa biểu tượng của đảo 
quốc sư tử Singapore. Loài hoa này không những đẹp mà 
còn sức sống mãnh liệt. Ngày nay, khi đến Singapore bạn 
sẽ dễ dàng bắt gặp những khu vườn, những cổng chào 
trồng hoa phong lan.
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Muồng hoàng yến – Thái Lan

Quốc hoa của Thái Lan là hoa Ratchaphruek (Muồng 
hoàng yến - Cassia fistula), loài hoa màu vàng nở thành 
chùm rực rỡ. Những người dân Thái coi màu vàng của loài 
hoa này như là màu sắc của Phật giáo và sự vinh quang. 
Hoa Ratchaphruek cũng tượng trưng cho sự đoàn kết và 
hòa hợp của người Thái. Loài hoa này thường được trồng 
dọc theo lề đường phố ở Thái Lan.

Hoa sen – Việt Nam 
Vươn lên từ bùn lầy để đón ánh sáng, hoa sen là 

tượng trưng cho sự thanh cao, bất khuất của con người 
trước mọi nghịch cảnh. Hình tượng hoa sen có vai trò rất 
quan trong trong các công trình kiến trúc, điêu khắc và 
tác phẩm văn học nghệ thuật trải dài trong nhiều thế kỷ 
của người Việt.

Tổng hợp: Ngọc Vân
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Về định hướng ưu tiên theo lĩnh vực:

1. Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 
hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ 
khẩn cấp

- Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của chính 
quyền và cộng đồng về bảo vệ môi trường, phòng chống 
buôn bán, nuôi nhốt, giết hại các loài động vật hoang dã, 
thích ứng với những rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình xử lý ô nhiễm môi 
trường trong chăn nuôi; hỗ trợ xây dựng các bãi xử lý 
rác thải tập trung và mô hình xử lý rác hộ gia đình nông 
thôn: Xây dựng các cơ sở xử lý, chế biến và tái chế rác thải 
thành những sản phẩm thân thiện, có ích, các cơ sở xử lý 
nước thải, rác thải y tế… Phát triển hệ thống xử lý chất 
thải tại cụm dân cư, sử dụng khí sinh học làm chất đốt để 
nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường, vùng nông thôn.

- Thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng xanh tại địa 
phương: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo mô hình sinh 
thái hữu cơ; đẩy mạnh các phong trào sản xuất sạch như 
VAC, VACR; nghiên cứu áp dụng công nghệ sạch, thân 
thiện với môi trường, nghiên cứu thay thế vật liệu khó 
phân hủy, tiết kiệm năng lượng…; tổ chức tuyên truyền, 
vận động nhân dân giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, hỗ 
trợ nhân dân mô hình giảm thiểu mất vệ sinh.

- Hỗ trợ các công trình cung cấp nước sạch cho những 
địa phương có nguồn nước bị ô nhiễm và các công trình 
năng lượng sạch.

- Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, trồng và bảo vệ 
rừng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống nhà 
chống lũ, đào tạo kỹ năng ứng phó khi xảy ra thiên tai…

- Lồng ghép các hoạt động ứng phó với biến đổi khí 
hậu vào các hoạt động phát triển, nâng cao thu nhập; 
Tăng cường sự tham gia và hòa nhập của người khuyết 
tật vào chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và 
giảm thiểu rủi ro thiên tai.

- Cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ tái thiết hạ tầng cơ sở và 
phục hồi sản xuất khắc phục hậu quả thiên tai.

- Bảo vệ và cải thiện môi trường sống, môi trường 
thiên nhiên, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh 
học, hỗ trợ quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững.

2. Giải quyết các vấn đề xã hội

- Giáo dục và giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn (như 
trẻ em mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa).

- Hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân 
chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn.

- Xây dựng nhà ở cho người nghèo, đối tượng có hoàn 
cảnh khó khăn, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dễ bị ảnh hưởng 
bởi thiên tai.

- Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tài 
chính cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao 
tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu 
thế; Cung cấp tín dụng cho các hộ nghèo có sức lao động, 
có nhu cầu về vốn phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu 
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Nhằm tăng cường hiệu quả từ công tác xúc tiến viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), ngày 
8/10/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình Tăng cường  hợp tác  và vận động viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025, ban hành kèm theo Quyết 
định số 2501/QĐ-UBND, trong đó tập trung định hướng ưu tiên thu hút các dự án xúc tiến viện trợ vào các 
lĩnh vực sau: 



cả mức vay, thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất 
kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, 
tự thoát nghèo.

- Phòng chống bạo lực gia đình, buôn bán, xâm 
hại phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập 
cộng đồng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình 
đẳng giới.

- Phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và giảm tác 
hại từ ma tuý;

- Hỗ trợ phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.

- Hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng, 
vật nuôi. Đồng thời hỗ trợ thông tin thị trường, tiêu thụ 
sản phẩm.

- Tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn 
giao thông và tai nạn do thiên tai.

3. Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn

- Hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh: Hỗ trợ nông dân tiếp 
cận và sử dụng công nghệ cao trong việc sản xuất bảo 
quản và tiêu thụ nông sản mà họ sản xuất với giá trị kinh 
tế cao, an toàn cho người sử dụng….

- Phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư, đào tạo, tập huấn, chia sẻ kiến thức và 
kinh nghiệm cho cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư.

- Hỗ trợ nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, tăng cường 
sự tham gia của cộng đồng trong quản lý nguồn lợi thủy 
sản ven bờ và quản lý môi trường, dịch bệnh thủy sản.

- Hạ tầng nông thôn: phát triển hạ tầng sản xuất như 
các công trình thủy lợi, trạm bơm, đường liên thôn, công 
trình nước sạch, nhà vệ sinh…

- Xây dựng nông thôn mới; phát triển ngành, nghề 
thủ công mỹ nghệ, sản xuất và dịch vụ nhỏ; hỗ trợ 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế thông qua tăng cường thu 
nhập phi nông nghiệp; hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm 
nông nghiệp.

- Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, 
vật nuôi.

- Nghiên cứu khoa học nông, lâm, ngư nghiệp và 

phát triển nông thôn; hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng sản 

xuất vật nuôi, cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

- Hỗ trợ đào tạo giáo viên các cấp, ưu tiên giáo viên 

mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở các vùng nông 

thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, giáo viên dạy trẻ 

khuyết tật. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục: hỗ trợ xây mới 

hoặc sửa chữa, nâng cấp và cải thiện cơ sở vật chất tại các 

cơ sở giáo dục các cấp; xây dựng hệ thống các trường dân 

tộc nội trú, hệ thống nhà nội trú, bán trú; phát triển hệ 

thống thư viện phù hợp với yêu cầu của từng cấp; cung 

cấp thiết bị các phòng học ngoại ngữ, tin học cho các 

trường tiểu học, trung học; thiết bị dạy học và đồ chơi 

cho các trường mẫu giáo.

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết 

bị, chuyên gia, giáo viên tay nghề cao cho các cơ sở dạy 

nghề; dạy nghề gắn với tạo việc làm cho các đối tượng 

yếu thế, thanh niên nghèo và hỗ trợ giáo viên tại các cơ 

sở bảo trợ xã hội.

- Trao đổi giáo dục, hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ, cung 

cấp giáo viên tình nguyện các chuyên ngành cho các 

trường đào tạo chuyên sâu, các trường phổ thông.

- Cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 

đặc biệt học sinh dân tộc thiểu số, học bổng đào tạo 

trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ dạy nghề sau tái hòa nhập cộng đồng.

- Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho các trường 

phổ thông, nhất là các vùng nông thôn, miền núi, vùng 

dân tộc thiểu số.

BBT

(Còn nữa)
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In order to raise the effectiveness of foreign non-
government (NGO) aid promotion, on October 8, 
2020, the People's Committee of Vinh Phuc province 
issued the Program to strengthen the Cooperation 
and Advocacy of  Foreign Non-Government Aid in 
the period of 2020-2025, issued along with Decision 
No. 2501 / QD-UBND, which focuses on prioritizing 
the orientation of aid promotion projects in the 
following areas:

Priorities in specific aspects:
1. Environmental protection, response to 

climate change, natural disaster prevention and 
mitigation, emergency relief

- Raise awareness and change the behaviors of 
the authorities and communities on environmental 
protection, prevention of trade, captivity and killing 
of wildlife, adaptation to risks of natural disasters and 
climate change.

- Supporting the development of models to treat 
environmental pollution in livestock production; support 
the construction of centralized waste disposal sites 
and rural household waste treatment models, such 
as: Building waste treatment, facilities that process 
and recycle waste into friendly and useful products, 
treatment facilities for waste water and medical waste...; 
develop waste treatment systems in residential clusters, 
using biogas as fuel to improve environmental sanitation 
conditions in rural areas.

- Promote local green activities: Transforming crops 
structure to organic ecological model; promoting clean 
movements such as VAC, VACR; researching and applying 
clean, environment-friendly technology, replacing 
difficult-to-decompose materials, saving energy...; 

propagandizing and promoting to maintain a clean 
living environment, and support people in the model to 
reduce unsanitary conditions.

- Supporting clean water supply facilities for polluted 
water sources and supporting with clean energy works.

- Natural disaster prevention and mitigation, 
planting and protecting forests, building an early 
warning system, a flood control system, training in 
response to natural disasters ...

- Integrating climate change response activities 
into development and income improvement activities; 
Increasing the participation and inclusion of people with 
disabilities in climate change response and disaster risk 
reduction programs.

- Emergency relief, support for infrastructure 
reconstruction and production recovery to overcome 
consequences of natural disasters.

- Protect and improve living environment, natural 
environment; conserve wildlife and biodiversity, and 
support sustainable natural resource management.

2. Solutions to social problems
- Educating and helping children in difficult 

circumstances (orphans, disabled and homeless).

- Supporting for the elderly, the disabled, Agent 
Orange victims, people in vulnerable circumstances.

- Building houses for the poor and people in difficult 
circumstances, especially in rural, mountainous, ethnic 
minority areas or those vulnerable to natural disasters.

- Providing facilities, equipment, human resources 
and finance for social protection institutions to care 
for the elderly, people in difficult circumstances 
and disadvantaged people; Providing credit to poor 

PRIORITY CATEGORY PRIORITIES IN FOREIGN 
NON-GOVERNMENTAL AID MOBILIZATON 
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households with working capacity, or ones with capital 
needs for production improvement that should meet the 
demands for finance and terms suitable to production 
and business cycles in order to increase income for poor 
households and to escape poverty by themselves.

- Preventing domestic violence, trafficking and abuse 
of women and children and supporting the victim's 
reintegration into the community; raising awareness of 
gender equality.

- Preventing HIV / AIDS, social diseases and reducing 
harms from substance abuse;

- Support for child malnutrition prevention and 
control.

- Supporting poor households in developing their 
family economy, applying scientific and technical 
advances to increase crop and livestock productivity 
whilst  supporting in market data and product 
consumption.

- Propagating, preventing and minimizing traffic 
accidents and accidents caused by natural disasters.

3. Agriculture, forestry, fishery, rural development

- Supporting the development of high-tech 
agriculture, organic agriculture, green agriculture: 
Supporting farmers to access and use high technology 
in the production, preservation and consumption of 
agricultural products they produce with value. high 
economic, safe for users….

- Develop networks of agricultural, forestry and 
fishery extension, training, training, and sharing of 
knowledge and experience for agricultural, forestry and 
fishery extension officers.

- Support for aquaculture and capture fisheries, 
increase community participation in coastal 
fisheries resources management and environmental 
management, aquatic diseases.

- Rural infrastructure: develop production 
infrastructure such as irrigation works, pumping stations, 
inter-village roads, clean water works, toilets ...

- Building a new countryside; development of 
handicrafts, handicrafts, small production and services; 

support economic restructuring through increased non-
farm income; output support for agricultural products.

Prevention and control of diseases on plants and 
animals.

- Scientific research on agriculture, forestry, fishery 
and rural development; support research and application 
of livestock and crops adapted to climate change.

4. Education and vocational training

- Support for teacher training at all levels, with 
priority given to teachers of preschool, primary and 
secondary schools in rural, mountainous, ethnic minority 
areas, and teachers for children with disabilities.

- Building infrastructure for education: support 
to build or repair, upgrade and improve facilities at 
educational institutions at all levels; building a system of 
ethnic boarding schools, a system of boarding and semi-
boarding houses; develop a library system suitable to 
the requirements of each level; providing equipment for 
foreign language classrooms, IT equipment for primary 
and secondary schools; teaching equipment and toys for 
kindergartens.

- Support building facilities; providing equipment, 
specialists, and trained teachers to vocational training 
institutions; link vocational training to job creation for 
disadvantaged and poor youth and  support teachers at 
social protection institutions.

- Education exchange, foreign language teaching 
and learning support; provide specialized volunteer 
teachers for specialized and ordinary training schools.

- Scholarships for students with difficult 
circumstances, especially ethnic minority students, 
scholarships for training domestically and abroad.

- Support for vocational training after reintegration 
into the community.

- Support information technology training for 
schools, especially in rural, mountainous and ethnic 
minority areas.

BBT (tobe continued)
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