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Sáng 17/ 12/2020 ,  đồng ch í  Lê  Duy Thành ,  Phó B í  thư T ỉnh ủy ,  Chủ t ịch UBND t ỉnh có buổ i 
t iếp và làm v iệc vớ i  ông Marko Wa lde ,  Chủ t ịch Phòng Công ngh iệp -  Thương mại  Đức tạ i  V iệt 
Nam về tr iển kha i  thực h iện các nộ i  dung của B iên bản hợp tác đầu tư .  Cùng dự có lãnh đạo 
một số sở ,  ban ,  ngành .

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ DUY THÀNH 
TIẾP CHỦ TỊCH PHÒNG CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI ĐỨC

TẠI VIỆT NAM

Bày tỏ vui mừng được đón ông Marko Walde, Chủ 
tịch Phòng Công nghiệp – Thương mại Đức tại 
Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn 

mạnh về những khó khăn, tác động của dịch bệnh Covid-19 
đến việc triển khai thực hiện các nội dung của Biên bản 
ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng Công 
nghiệp – Thương mại Đức tại Việt Nam tại Hội thảo xúc tiến 
đầu tư “Vĩnh Phúc – điểm đến đầu tư tiềm năng của các nhà 
đầu tư châu Âu, Hoa Kỳ” được tổ chức ngày 27/11/2019.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Phòng Công 
nghiệp – Thương mại Đức tại Việt Nam tiếp tục triển khai 
các hoạt động cụ thể để ngày càng có nhiều con em Vĩnh 
Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung sang học tập, đào tạo 
nâng cao tay nghề tại Đức và có nhiều doanh nghiệp Đức 

sang đầu tư tại Vĩnh Phúc, đồng thời, triển khai thực hiện 
tốt các nội dung của Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng khẳng định, ngay 
sau buổi làm việc này, Vĩnh Phúc sẽ xây dựng kế hoạch chi 
tiết triển khai các nội dung của Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu 
tư. Đồng chí mong muốn Phòng Công nghiệp – Thương mại 
Đức hỗ trợ tỉnh chuẩn bị tốt hội nghị xúc tiến đầu tư vào đầu 
năm 2021; xây dựng chương trình, kế hoạch kết nối giữa các 
doanh nghiệp Đức với Vĩnh Phúc và doanh nghiệp Vĩnh Phúc 
với thị trường Đức; hỗ trợ tỉnh đào tạo, tập huấn nâng cao 
kiến thức về hội nhập, kỹ năng quản lý, kỹ năng hợp tác, đàm 
phán cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, lao động tay nghề 
cao; hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, xây dựng các mô hình 
kinh tế tập thể mà Đức đang có thế mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp và làm việc 
với Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam Marko Walde
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Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, Vĩnh 
Phúc sẵn sàng hỗ trợ Phòng Công nghiệp – Thương mại 
Đức và các nhà đầu tư Đức các thông tin về môi trường 
đầu tư của Việt Nam, của tỉnh, về nền văn hóa, du lịch, ẩm 
thực… “Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được kiểm 
soát, năm 2021, Vĩnh Phúc mong muốn được cá nhân ông 
Marko Walde quan tâm, hỗ trợ tỉnh tổ chức đoàn xúc tiến 
đầu tư để các doanh nghiệp Vĩnh Phúc sang tìm hiểu cơ hội 
đầu tư tại Đức”- Chủ tịch Lê Duy Thành nói.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh, ông 
Marko Walde cho biết, với những cơ hội rộng mở khi Việt 
Nam tham gia các Hiệp định thương mại, các nhà đầu tư 
Đức đang có xu hướng tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở các thị 
trường mới ngoài Trung Quốc, ông Marko Walde đề nghị 

tỉnh kịp thời cung cấp các thông tin về Vĩnh Phúc cho các 
nhà đầu tư Đức; có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hơn 
nữa để tăng cường hợp tác đầu tư giữa Đức và Vĩnh Phúc; 
có nhiều sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Đức.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
Covid-19, ông Marko Walde muốn tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng 
Công nghiệp – Thương mại Đức thường xuyên có các buổi 
làm việc, trao đổi thông tin, triển khai hiệu quả các nội 
dung của Biên bản ghi nhớ phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. 
Trước mắt, trong quý I/2021 triển khai các hoạt động xúc 
tiến đầu tư, hướng tới mục tiêu có thương hiệu sản xuất tại 
Vĩnh Phúc ở thị trường Đức.

Thanh Nga (Theo vinhphuc.gov.vn)



After welcoming the visit of Mr. Marko Walde, 
Chairman Le Duy Thanh emphasized the 
difficulties and impacts of the Covid-19 epidemic 

to the implementation of the investment cooperation 
MOU between Vinh Phuc and the German Chamber of 
Commerce and Industry in Vietnam at the seminar on 
investment promotion “Vinh Phuc - a potential investment 
destination for investors of EU, the United States” that was 
held on November 27, 2019.

The Chairman of of Vinh Phuc hoped that the Chamber 
would continue to well implement the contents of the 
MOU; carry out specific activities so that more and more 
Vinh Phuc people in particular and Vietnamese in general 
can come to study, train and improve skills in Germany and 
many German enterprises will invest in Vinh Phuc.

Mr. Le Duy Thanh also affirmed that right after this 
meeting, Vinh Phuc would build a detailed plan to deploy 
the contents of the MOU. He also hoped the German 
Chamber of Commerce and Industry would support 
the province in preparing the investment promotion 
conference in early 2021; building programs and plans to 
connect German businesses with Vinh Phuc and Vinh Phuc 
businesses to the German market; help the province to 
train, improve knowledge on integration, management 
skills, cooperation skills, and negotiation for leading, 
management staff, , skilled workers; support vocational, 
foreign languages training, collective economic models 
building in which Germany has strengths.

It was affirmed that Vinh Phuc was ready to support 
the German Chamber of Commerce and Industry and 
German investors with information about the investment 
environment of Vietnam, the province, culture, tourism... 
“In the context that Covid-19 is controlled, in 2021, we 
hope that Mr. Marko Walde would support us to organize 
an investment promotion delegation so that Vinh Phuc 
enterprises can come to explore investment opportunities 
in Germany ”, said Chairman Le Duy Thanh.

On behalf of the Chamber, Mr. Marko Walde said 
that with wide opportunities when Vietnam joined trade 
agreements, German investors were tending to look for 
investment opportunities in new markets outside China. 
He asked the province to: promptly provide information 
about Vinh Phuc to German investors; have more 
concrete and practical activities to strengthen investment 
cooperation between his nation and Vinh Phuc; have many 
products exported to Europe and Germany.

Dealing with the complicated situation of Covid-19, 
Mr. Marko Walde desired that Vinh Phuc province and 
the German Chamber of Commerce and Industry would 
have regular meetings, exchange information and 
effectively implement the MOU's contents appropriate 
to the epidemic context. In the immediate future, in the 
first quarter of 2021, implement investment promotion 
activities, aiming to have a brand made in Vinh Phuc in the 
German market.

Thanh Nga (vinhphuc.gov.vn)

In the morning of December 17, Chairman Le Duy Thanh had a meeting with Mr. Marko Walde, 
Chairman of the German Chamber of Commerce and Industry in Vietnam on implementing the contents 
of the Investment Cooperation MOU. Attending the meeting there were leaders of related departments 
and branches.

CHAIRMAN LE DUY THANH RECEIVED THE CHAIRMAN OF THE GERMAN
 CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN VIETNAM
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ DUY THÀNH
LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh 
Lê Duy Thành nhấn mạnh, những năm gần đây, 
tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng phát triển toàn diện 

các mặt kinh tế - xã hội để hướng tới một xã hội bền 
vững, mọi người dân đều được hưởng những thành quả 
tốt nhất từ sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.

Trong đó, công tác giáo dục, đào tạo nghề được tỉnh 
đặc biệt quan tâm bởi thế mạnh của tỉnh trong nhiều năm 
nay luôn là phát triển công nghiệp.

Do đó, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 
những nhân tố cốt lõi để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề 
ra là xây dựng Vĩnh Phúc thành một tỉnh công nghiệp phát 
triển vào năm 2025.

Honda Việt Nam là một trong những doanh nghiệp FDI 
hàng đầu tại Vĩnh Phúc, hằng năm đóng góp một khoản 
lớn vào ngân sách địa phương, đồng thời, tạo việc làm ổn 
định với thu nhập khá cho hàng ngàn người lao động.

Để phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh nói chung, của 
Honda Việt Nam nói riêng, Vĩnh Phúc mong muốn Công ty 
Honda Việt Nam có những hỗ trợ thiết thực cho công tác trợ 
giúp phát triển, đào tạo nghề cho người lao động trên địa 

bàn tỉnh, đặc biệt là các học sinh, sinh viên đang học tập tại 
các trường đào tạo nghề trên địa bàn.

Từ đó tạo nguồn lao động tay nghề cao, dồi dào và ổn 
định, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam, Phó Tổng 
Giám đốc Lê Hữu Phúc cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối 
với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong suốt 
những năm qua, đặc biệt là những hỗ trợ, chia sẻ trước 
những khó khăn về thị trường, dịch bệnh để đồng hành 
cùng công ty vượt qua mọi giai đoạn khó khăn, vướng mắc, 
từng bước giành những kết quả thuận lợi nhất.

Với đề nghị của tỉnh về công tác hỗ trợ đào tạo nghề, 
ông Lê Hữu Phúc bày tỏ nhất trí cao, đồng thời khẳng định, 
Honda Việt Nam đã, đang và sẽ luôn ủng hộ Vĩnh Phúc 
không chỉ trong công tác này mà với mọi hoạt động KT-XH 
chung của tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Honda Việt Nam đã 
thống nhất về mặt chủ trương sẽ có những đóng góp, ủng 
hộ quan trọng cho công tác hỗ trợ, đào tạo nghề cùng một 
số công tác an sinh xã hội trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Quang Nam (Theo Baovinhphuc.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại buổi làm việc
 với Công ty Honda Việt Nam. Ảnh: Khánh Linh

Ngày 15/12/2020, 
đồng chí Lê Duy Thành, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh tiếp và 
làm việc với đại diện 
lãnh đạo Công ty Hon-
da Việt Nam về công 
tác trợ giúp phát triển, 
đào tạo nghề cho các 
trường nghề trên địa 
bàn tỉnh.
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Gặp mặt giao lưu học sinh Lào nhân dịp 
Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước 
CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2020) 
và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone 

Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2020), sáng 02/12/2020, 
Sở Ngoại vụ phối hợp tổ chức buổi gặp mặt các em lưu 
học sinh Lào đang học tập tại Vĩnh Phúc. Tham dự buổi 
gặp mặt có các đồng chí: Outhay Banavong, Bí thư thứ 

nhất, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Vũ Thành Văn, Phó 
Vụ trưởng Vụ Lào – Campuchia, Ban Đối ngoại TW và 
Lãnh đạo các ngành: Ngoại vụ, Công an, Quân đội, Giáo 
dục và đại diện Lãnh đạo các Trường Cao đẳng, Đại học 
trên địa bàn tỉnh có lưu học sinh Lào theo học. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Outhay 
Banavong cho biết, cách đây tròn 45 năm, ngày 

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở  phát biểu tại buổi gặp mặt 
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02/12/1975, CHDCND Lào được thành 
lập, khép lại chặng đường lịch sử đấu 
tranh gian khổ nhưng rất vẻ vang của 
nhân dân Lào, mở ra kỷ nguyên mới – 
kỷ nguyên nhân dân Lào thực sự làm 
chủ vận mệnh của mình. 45 năm qua, 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt 
của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất 
nước Lào đã có sự biến đổi tích cực về 
mọi mặt, đời sống của nhân dân không 
ngừng được cải thiện. Những thành tựu 
mà nhân dân các bộ tộc Lào giành được 
trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và 
xây dựng đất nước trong thời gian qua 
không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ 
quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân Việt Nam. Đồng chí Outhay Banavong đánh giá cao 
sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt 
Nam dành cho nhân dân Lào nói chung và của tỉnh Vĩnh 
Phúc dành cho các địa phương Lào nói riêng. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Việt 
Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ khẳng định lại mối 
quan hệ gắn bó, thủy chung Việt Nam – Lào được hun 
đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc, 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chủ tịch Kaysone 
Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong trực tiếp 
đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo kế tục và nhân 
dân hai nước dày công vun đắp đang ngày càng đơm 
hoa kết trái, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. 
Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 
tự hào đã và đang góp phần đáng kể vào mối quan hệ 
hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện 
giữa hai nước Việt Nam – Lào. Tỉnh Vĩnh Phúc đã không 
ngừng thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt 
đẹp với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Bắc 
Lào. Đến nay, Vĩnh Phúc có quan hệ hợp tác hữu nghị 
với 10 địa phương của Lào, trong đó quan hệ với tỉnh 
Luông Nậm Thà là quan hệ hữu nghị đặc biệt. Trên cơ sở 
hợp tác hữu nghị toàn diện, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều 
hỗ trợ thiết thực cho các địa phương của Lào, trong đó 
nổi bật là các hoạt động hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất 
và công tác đào tạo cán bộ cho các địa phương của Lào. 

Bằng nguồn ngân sách của tỉnh, đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 
đào tạo 188 lưu học sinh của các tỉnh Bắc Lào học tập 
tại các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam. 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 Việt 
Nam và của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Việt Hưng mong 
muốn các em lưu học sinh Lào nỗ lực vượt qua khó 
khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập để sau 
này mang kiến thức đã học được góp phần xây dựng 
quê hương, đất nước Lào ngày càng giàu đẹp; trở thành 
những nhân tố tích cực góp phần vun đắp cho mối quan 
hệ quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 
diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển. Đồng chí 
cũng đề nghị lãnh đạo, giáo viên các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh, quan tâm hỗ trợ đời sống, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh Lào 
theo học tại trường.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh Lào 
đã đi thăm một số di tích, danh lam thắng cảnh tiêu 
biểu của tỉnh Vĩnh Phúc; tham gia biểu diễn nhiều tiết 
mục văn hóa, văn nghệ thể hiện nét văn hóa của nhân 
dân hai nước Việt Nam – Lào, qua đó tăng cường giới 
thiệu, tìm hiểu, giao lưu văn hóa giữa nhân dân Vĩnh 
Phúc và các địa phương nước bạn. 

Tin, ảnh: Thanh Tú 

Các đại biểu cùng tham gia nghi lễ Buộc chỉ cổ tay 
cầu chúc may mắn của người Lào
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Tham dự khai mạc Liên hoan có bà 
Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang; bà Nguyễn 

Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh; bà Nguyễn Phương 
Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị 
Việt Nam; Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng 
các Đại sứ, phu nhân, phu quân, đại diện các tổ chức 
quốc tế và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, chào mừng và cảm ơn các 
Đại sứ quán, các đơn vị đã đến tham gia Liên hoan 
Ẩm thực lần thứ VIII năm 2020, Đại sứ Nguyễn 
Nguyệt Nga cho biết, chính nhờ sự tham gia của 
các Đại sứ quán, các đơn vị và doanh nghiệp đã 
làm nên một thế giới ẩm thực thu nhỏ ngay tại Hà 
Nội. Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga khẳng định, Liên 
hoan Ẩm thực giúp các du khách có thể thưởng 

Ngày 6/12/2020, Liên hoan Ẩm thực quốc tế lần thứ 8 đã diễn ra đầy sôi động và ý nghĩa tại Khu Ngoại 
giao đoàn, Vạn Phúc, Hà Nội với sự tham gia của gần 150 gian hàng đến từ các Đại sứ quán nước ngoài tại 
Việt Nam, các đơn vị trong Bộ Ngoại giao, tỉnh thành và doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

LIÊN HOAN
Ẩm thực quốc tế lần thứ VIII

Gian hàng ẩm thực của tỉnh Vĩnh Phúc
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thức những nét ẩm thực độc đáo từ nhiều quốc gia trên 
thế giới cũng như sản vật của các vùng miền trên đất 
nước Việt Nam.

Liên hoan Ẩm thực lần thứ VIII năm 2020 được tổ 
chức tại Hà Nội, với sự góp mặt của gần 150 gian hàng 
cùng những món ăn và sản vật đặc trưng nhất của văn 
hóa ẩm thực các vùng miền Việt Nam và nhiều quốc gia 
trên thế giới. Đây là dịp người dân và những người bạn 
nước ngoài được tận hưởng một không khí lễ hội đa văn 
hóa. Bên cạnh những món ăn hấp dẫn, các gian hàng 
còn trưng bày những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh 
xảo, đồ lưu niệm tiêu biểu của các làng nghề địa phương, 
cũng như trình diễn những điệu múa truyền thống của 
từng dân tộc để quảng bá đến khách thăm quan. Đây 
cũng là dịp để các nước giao lưu văn hóa, tăng cường sự 
hiểu biết lẫn nhau, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá 
thương hiệu, mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, Liên hoan Ẩm thực quốc tế còn mang ý 
nghĩa nhân đạo với sự tham gia đóng góp của các đơn vị, 

cá nhân dành cho Quỹ từ thiện do Đại sứ Nguyễn Nguyệt 
Nga phát động. Trong những năm qua, các khoản quyên 
góp từ các Liên hoan Ẩm thức thường niên với tổng giá trị 
gần 3,1 tỷ đồng đã giúp đỡ phụ nữ và trẻ em đặc biệt khó 
khăn trên khắp Việt Nam. Năm 2020, nhiều người dân 
từ Nha Trang, Hòa Bình, Sóc Sơn, Bến Tre đến Thành phố 
Hồ Chí Minh đã nhận được sự giúp đỡ từ quỹ Liên hoan 
Ẩm thực quốc tế. Ngoài ra, sự quan tâm đặc biệt còn tiếp 
tục được dành cho việc khôi phục các trường học tại các 
tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt xảy ra trong 
những tháng qua.

Tham gia chương trình, tỉnh Vĩnh Phúc đã mang các 
món ăn đặc sản như: rau su su, bánh gio, cá thính, thanh 
long ruột đỏ, xôi đen của người dân tộc Sán Dìu, mật ong, 
đông trùng hạ thảo Tam Đảo… để giới thiệu, quảng bá 
về tỉnh. Gian hàng của tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 
nhiều khách trong nước và quốc tế.

Tin: Nguyễn Thơm



The 8th International Food Festival

On 06/12/2020, the 8th International Food 
Festival took place vibrantly and meaningfully 
at the Diplomatic Corps Area, Van Phuc, Hanoi 

with the participation of nearly 150 booths of foreign 
Ambassadors in Vietnam, units of the Foreign Affairs 
Ministry, cities and provinces of Vietnam, domestic and 
foreign enterprises.

Attending the festival opening, there were Ms. 
Mai Thi Hanh, madam of former President Truong Tan 
Sang; Ms. Nguyen Nguyet Nga, madam of Deputy 
Prime Minister, Foreign Minister Pham Binh Minh; 
Ms. Nguyen Phuong Nga, Chairman of the Vietnam 
Union of Friendship Organizations; Mr. To Anh Dung, 
Deputy Foreign Minister; Ambassadors and spouses, 
representatives of international organizations; many 
provinces and cities nationwide.

Speaking at the opening, welcoming and thanking 
the Embassies and units for joining the Food Festival 
in 2020, Ambassador Nguyen Nguyet Nga said that all 
participants had created a miniature culinary world right 
in Hanoi. Ambassador Nguyen Nguyet Nga affirmed that 
the Food Festival helped visitors to enjoy the unique 
culinary features from many countries in the world as 
well as the specialities of regions in Vietnam.

The 8th Food Festival in 2020 was held in Hanoi, with 
the participation of nearly 150 booths presenting the 
most typical dishes and products of culinary culture in 
the regions of Vietnam and many countries in the world. 
This was an opportunity for foreign people and friends 

to enjoy a multicultural festival atmosphere. In addition 
to the attractive dishes, the booths also displayed 
exquisite handicrafts, souvenirs typical of local craft 
villages, as well as performed traditional dances of each 
ethnic group to advertise to visitors. This was also an 
opportunity for countries to exchange cultures, enhance 
mutual understanding, and businesses to promote their 
brands and expand markets.

Besides, the Festival also carried a humanitarian 
meaning with the participation of organizations and 
individuals for the Charity Fund launched by Ambassador 
Nguyen Nguyet Nga. Over the past years, donations from 
the annual Food Festival with a total value of nearly 
VND 3.1 billion have helped women and children having 
difficult circumstance in Vietnam. In 2020, many people 
from Nha Trang, Hoa Binh, Soc Son, Ben Tre and Ho Chi 
Minh City have received the support from the fund of 
International Food Festival. Besides, the special attention 
continues to be paid to the rehabilitation of schools in 
the central provinces affected by the floods that have 
occurred in the past months.

Participating in the program, Vinh Phuc province 
brought special dishes such as chayote, rice cakes, fish, 
red-flesh dragon fruit, black sticky rice of San Diu ethnic 
people, honey, and Tam Dao cordyceps... to introduce and 
promote the province. The booth of Vinh Phuc province 
attracted many domestic and international visitors.

By Nguyen Thom

Foreign visitors at Vinh Phuc food stallThe competition of making cakes
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Là một tỉnh nằm trong Vùng Kinh tế trọng điểm 
Bắc bộ và Vùng Thủ đô Hà Nội, có tốc độ tăng 
trưởng nhanh, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục là một 

điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Lũy 

kế đến hết năm 2020, tỉnh đã thu hút được 412 dự án với 

tổng vốn đầu tư 6,1 tỷ USD đến từ 19 quốc gia và vùng 

lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các nhà đầu tư đến từ 

Hoa Kỳ hiện có 02 dự án với tổng số vốn đầu tư là 15,65 

triệu USD.  Về quan hệ thương mại, năm 2019, giá trị xuất 

khẩu của tỉnh Vĩnh Phúc sang thị trường Hoa Kỳ đạt 459 

triệu USD, chiếm 4,56% tổng kim ngạch xuất khẩu của 

tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu của 

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Hoa Kỳ, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh 
hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực và tăng cường khai thác các thế mạnh nhằm hiện thực hóa 
các tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

VĨNH PHÚC
HIỆN THỰC HÓA TIỀM NĂNG HỢP TÁC VỚI HOA KỲ
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tỉnh Vĩnh Phúc sang thị trường Hoa Kỳ đạt 193 triệu USD, 
chiếm 4,34 % tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các 
mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Hoa Kỳ là hàng may 
mặc, da giày, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng… 
Về nhập khẩu, kim ngạch năm 2019 của Vĩnh Phúc từ thị 
trường Hoa Kỳ đạt 8,8 triệu USD, chiếm 0,09% tổng kim 
ngạch nhập khẩu của tỉnh; trong 6 tháng đầu năm 2020, 
tỉnh Vĩnh Phúc nhập khẩu từ Hoa Kỳ với tổng giá trị hàng 
hóa đạt 5,54 triệu USD. 

Hoa Kỳ được xác định là một thị trường trọng điểm 
với thế mạnh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về công nghệ 
cao, kỹ thuật, môi trường, y tế, giáo dục - đào tạo… phù 
hợp với định hướng thu hút đầu tư nước ngoài trong thời 
gian tới của tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ưu 
tiên thu hút đầu tư trong các lĩnh vực bao gồm: Phát triển 
hạ tầng kỹ thuật đô thị: giao thông, khu đô thị thông 
minh, thoát nước, môi trường; dịch vụ công nghệ thông 
tin, công nghệ sinh học, du lịch, thương mại, giáo dục 
đào tạo, y tế, logistic; đầu tư phát triển công nghệ sạch... 

Nhằm tăng cường thu hút đầu tư từ thị trường Hoa 
Kỳ, từ năm 2013 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 04 
đoàn công tác do Lãnh đạo tỉnh dẫn đầu sang thăm và 
xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, đồng thời, đón tiếp nhiều đoàn 
cấp cao của Hoa Kỳ thăm chính thức Vĩnh Phúc cũng như 
các đoàn doanh nghiệp lớn Hoa Kỳ đến tìm hiểu xúc tiến 
đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như: Đoàn công tác 
của Đại sứ quán Hoa Kỳ do ông Terry White, Tham tán 
Văn hóa thông tin làm trưởng đoàn (tháng 11/2013 
và tháng 8/2014); Đoàn công tác trường Đại học Bang 
Arizona, Hoa Kỳ do Giáo sư Jonathan Koppell, Hiệu 
trưởng Trường Chương trình khu vực công làm trưởng 
đoàn (tháng 2/2014); Đoàn công tác của trường Đại học 
Portland State, bang Oregon tới thăm và làm việc (tháng 
2/2014 và tháng 11/2016)... Đặc biệt, trong quan hệ hợp 
tác song phương, tỉnh Vĩnh Phúc đã ký biên bản ghi nhớ 
với Đại học Porland  State trong khuôn khổ Sáng kiến 
Việt Nam - Oregon. Từ đó, hai bên đã phối hợp tổ chức 
nhiều sự kiện, hoạt động giới thiệu chính sách, kết nối 
doanh nghiệp để xúc tiến thương mại, đầu tư như Hội 

thảo “Sáng kiến Việt Nam - Oregon”  năm 2015; Tọa đàm 
“Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế” và Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về công 
cụ cảm xúc trí tuệ trong quản lý”(năm 2016)... 

Cùng với thu hút đầu tư, văn hóa cũng là một điểm 
nhấn trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Hoa 
Kỳ. Trong những năm qua đã diễn ra một số hoạt động 
giao lưu văn hóa, đón tiếp các đoàn nghệ thuật của 
Hoa Kỳ tới biểu diễn trên địa bàn tỉnh như: Ban nhạc 
The Amigos đến giao lưu và biểu diễn tại trường Trung 
cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh (tháng 4/2014); Dàn đồng 
ca nam Pacific Boychoir đến thăm, tặng quà và biểu 
diễn âm nhạc tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (tháng 
7/2014); chương trình giao lưu văn hóa giữa ban nhạc 
The Americans và Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (tháng 
12/2019). Đặc biệt, tháng 8/2014, thông qua Quỹ Đại 
sứ bảo tồn văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã 
tài trợ 40.000 USD nhằm tu bổ di tích lịch sử quốc gia 
Đình Cam Giá (xã An Tường,huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc). Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ Hoa 
Kỳ nhằm cung cấp các khoản hỗ trợ dự án bảo tồn những 
di sản văn hóa quan trọng. Việc hỗ trợ tu bổ, bảo tồn công 
trình đình Cam Giá góp phần gìn giữ một trong những di 
sản văn hóa có giá trị kiến trúc, lịch sử và tâm linh của 
tỉnh Vĩnh Phúc và nước Việt Nam, đồng thời là một trong 
những minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác hữu 
nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung và tỉnh Vĩnh 
Phúc với Đại sứ quán Hoa Kỳ nói riêng.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh sự chuyển dịch cơ 
cấu thương mại toàn cầu đã mở ra nhiều cơ hội mới giữa 
hai nước, quan hệ hợp tác phát triển Vĩnh Phúc - Hoa Kỳ 
cũng hứa hẹn sẽ có nhiều bước tiến mới. Với sự tin tưởng 
và động lực mạnh mẽ trong tương lai, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ 
tiếp tục nỗ lực để đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên 
lên tầm cao mới, đẩy mạnh hoạt động hợp tác thu hút 
đầu tư, trao đổi thương mại và giao lưu văn hóa nhằm 
góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam – Hoa Kỳ 
ngày càng phát triển.

Thực hiện: Nguyễn Thơm
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Located in the Northern Key Economic Region and 
the Hanoi Capital Region, having rapid growth, 
Vinh Phuc province is an attractive destination 

for many foreign investors. Accumulated to the end 
of 2020, the province has attracted 412 projects from 
19 countries and territories, with the total investment 
of USD 6.1 billion. In which, investors from the United 
States have 02 projects with USD 15.65 million. In terms 
of trade relations, in 2019, the export value of Vinh 
Phuc province to the United States market reached USD 
459 million, accounting for 4.56% of the total export 
turnover of the province. In the first 6 months of 2020, 

the export value of Vinh Phuc province to the U.S. market 
was USD 193 million, accounting for 4.34% of the 
total export turnover of the province. The main items 
exported to this market are leather footwear, garments, 
equipment, tools, spare parts... In terms of import, in 
2019 Vinh Phuc's turnover from the U.S. market reached 
USD 8.8 million. accounting for 0.09% of the total import 
turnover of the province; in the first 6 months of 2020, 
this value was USD 5.5 million.

The United States is identified as a key market having 
strengths in many fields, especially high technology, 
engineering, environment, health, education - training... 

On the basis of the good relationship of Vietnam and the United States, over the past years, Vinh Phuc 
province has continuously promoted cooperation with U.S. partners in many fields and strengthened to 
realize potential cooperation between the two sides.

VINH PHUC REALIZES THE COOPERATION 
POTENTIALS WITH THE UNITED STATES
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in accordance with the direction of investment attraction 
in the coming time of Vinh Phuc province. Specifically, 
Vinh Phuc province will prioritize to: Development of 
urban technical infrastructure (transportation, smart 
urban areas, drainage, environment); information 
technology, biotechnology, tourism, commerce, 
education and training services, healthcare, logistics; 
investment in clean technology development ...

In order to increase investment attraction from the 
U.S. market, since 2013, the province has organized 04 
missions led by provincial leaders visiting and promoting 
investment in that country; at the same time, received 
many delegations from the United States to Vinh Phuc 
such as: the US Embassy led by Mr. Terry White, Counselor 
of Culture and Information (11/2013 and 8/2014); 
Arizona State University led by Professor Jonathan 
Koppell (02/2014); Portland State University, Oregon 
(02/2014 and 11/2016)... Especially, in the bilateral 
cooperation, Vinh Phuc province signed a memorandum 
of understanding with Porland State University in the 
framework of the Vietnam - Oregon Initiative. Since 
then, the two sides have coordinated to organize many 
events and activities to introduce policies and connect 
businesses to promote trade and investment such 
as the Vietnam - Oregon Initiative workshop 2015; 
seminar on enhancing state management capacity in 
the context of international integration; seminar on 
experience exchange on intellectual emotional tools in 
management (2016) ...

Along with investment attraction, culture is also a 
highlight in the cooperation between Vinh Phuc province 

and the United States. In recent years, many cultural 
exchange activities have been organized as performance 
of American art groups (the Amigos Band in 4/2014, the 
Pacific Boychoir in 7/2014…).

Besides, in 8/2014, through the Ambassador for 
Cultural Preservation, the U.S. Embassy donated USD 
40,000 to restore the national historic site of Cam Gia 
communal house (An Tuong commune, Vinh Tuong 
district, Vinh Phuc province). This is the only program of 
the U.S. Government granting for projects of preserving 
important cultural heritage. This support not only 
contributed to preserve one of the cultural heritages 
with architectural, historical and spiritual values of Vinh 
Phuc province and Vietnam, but also is one of the lively 
evidence  of the friendly cooperation between Vietnam 
and the U.S. in general, Vinh Phuc and the U.S. Embassy 
in particular.

It can be affirmed that the global trade structure 
shift has opened up many new opportunities between 
the two countries, thus Vinh Phuc – U.S. relationship also 
will have many new steps. 

With strong trust and motivation in the future, 
Vinh Phuc will continue to make great efforts to bring 
the mutual cooperation relationship to a new height, 
promote cooperation activities to attract investment, 
trade and cultural exchange in order to further 
strengthen the friendship between Vietnam and the 
United States.

By Nguyen Thom



MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC 
GIỮA TỈNH VĨNH PHÚC VÀ HOA KỲ

Activities of Vinh Phuc and American partners

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp và làm việc  với bà Erin Flynn, 
Phó Hiệu trưởng, Đại học Portland State.

Secretary Hoang Thi Thuy Lan worked with Ms. Erin Flynn, Vice Rector 
of Portland State University.

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.

Chairman Le Duy Thanh worked with Mr. Peter Raymond, General 
Director of ICC Group (the U.S)

Hội thảo trong khuôn khổ Chương trình Sáng kiến Việt Nam 
- Oregon do tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại 
học Portland State, bang Oregon  tổ chức.

 The workshop in the framework of Vietnam - Oregon Initiative 
organized by Vinh Phuc province, Ministry of Foreign Affairs 
and Portland State University.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện trường Đại học Portland 
State tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên.

Leaders of Vinh Phuc and representatives of Portland State 
University at the MOU signing ceremony.
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Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc và 
Phòng Thương mại Hoa Kỳ  (Amcham).

The MOU signing ceremony between Vinh Phuc and Amcham.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, 
Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu 
tư với các doanh nghiệp thành viên.

The People's Committee of Vinh Phuc, Vietnamese Embassy in the 
United States and the U.S. - ASEAN Business Council held a seminar 
on investment promotion with member enterprises.

Đại diện Quỹ Đại sứ bảo tồn văn hoá, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam 
và đại diện Ban quản lý di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký biên 
bản ghi nhận khoản tài trợ 40.000USD nhằm tu bổ Đình Cam Giá, xã 
An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation, the U.S. Embassy in 
Vietnam and the Relic Management Board (the Department of Culture, 
Sports and Tourism) signed a MOU on granting USD 40,000 to renovate 
Dinh Cam communal house, An Tuong commune , Vinh Tuong district

Toàn cảnh hội thảo xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc tại 
thành phố Oakland, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

The workshop on investment promotion of Vinh Phuc province 
in Oakland city, California.

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thăm và làm việc 
với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

The delegation of Vinh Phuc visited and worked with the 
Embassy of Vietnam in the United States.

Chương trình giao lưu văn hóa giữa ban nhạc The 
Americans và Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

The Pacific Boychoir visited and performed at the 
provincial Social Protection Center.
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Liên minh châu Âu (the European Union, gọi tắt 
là EU) hiện bao gồm 27 nước thành viên: Bỉ, Đức, 
Hà Lan, Luxembourg, Pháp, Italy, Đan Mạch , 

Ireland, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Áo, Phần Lan, 
Thụy Điển, Ba Lan, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Malta, 
Czech, Cyprus, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania và 
Croatia.

Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 
28/11/1990, trong 30 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam 
và EU đã chứng kiến nhiều dấu mốc đáng nhớ. Cụ thể là: 
Sau 6 năm thiết lập quan hệ, năm 1996, Ủy ban châu Âu 

đã thành lập phái đoàn Đại diện thường trực ở Việt Nam. 
Năm 2004, Hội nghị Cấp cao Việt Nam - EU đầu tiên được 
tổ chức tại Hà Nội.

Đáng chú ý, năm 2012, hai bên ký Hiệp định Đối tác 
và Hợp tác toàn diện (PCA). Hiệp định PCA có hiệu lực 
từ ngày 1/10/2016 đã đánh dấu bước tiến quan trọng 
trong quan hệ Việt Nam - EU, tạo cơ sở pháp lý đưa quan 
hệ song phương sang một giai đoạn phát triển mới với 
phạm vi rộng lớn và mức độ sâu sắc hơn.

Đặc biệt, sau một thập kỷ không ngừng nỗ lực, Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định 

Năm 2020 đánh dấu 30 năm Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) chính thức thiết lập quan hệ ngoại 
giao. Trên chặng đường dài 30 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của hai bên nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng 
cường hiểu biết lẫn nhau, quan hệ Việt Nam - EU đã có những bước phát triển nhanh chóng và vững chắc, mở 
ra những triển vọng tươi sáng trong tương lai.

DẤU ẤN 30 NĂM QUAN HỆ 
VIỆT NAM - EU
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Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã được ký ngày 
30/6/2019, trong đó EVFTA chính thức có hiệu lực từ 
ngày 1/8/2020 đã mở ra một chương mới tươi sáng hơn 
trong quan hệ hợp tác song phương.

Các hiệp định này được kỳ vọng sẽ mang đến những 
cơ hội "vàng" để hai bên khai thác hiệu quả tiềm năng 
hợp tác, đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư, phát 
triển bền vững và góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế liên 
khu vực Á - Âu.

Có thể khẳng định quan hệ kinh tế thương mại luôn 
là một trụ cột quan trọng và có dấu ấn lớn trong hợp tác 
Việt Nam - EU. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 
năm, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba, nhà đầu tư lớn tại 
Việt Nam và là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại hàng 
đầu cho Việt Nam. Với thuận lợi là tính bổ sung cao trong 
cấu trúc ngành nghề kinh tế, việc triển khai hiệu quả 
Hiệp định EVFTA góp phần phục hồi tăng trưởng sau đại 
dịch Covid-19, mang lại triển vọng tích cực về mở rộng 
thị trường cho cả Việt Nam và EU, nhất là đối với những 
mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của mỗi bên như nông 
sản, dệt may, giày dép, đồ gỗ, thủy sản của Việt Nam và 
máy móc, thiết bị công nghệ cao của EU.

Chỉ trong mấy tháng đầu thực thi EVFTA, kết quả đã 
cho thấy những tín hiệu đáng khích lệ. Xuất khẩu của Việt 
Nam sang thị trường EU trong tháng 8/2020 đạt 3,25 tỷ 
USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019; trong tháng 
9/2020 đạt 3,1 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 
2019. Về trung và dài hạn, Hiệp định EVFTA được mong 
đợi mang lại những lợi ích kinh tế thiết thực hơn nữa cho 

nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân của cả hai bên. 
Cụ thể, theo tính toán, EVFTA sẽ giúp GDP của Việt Nam 
tăng thêm 4,6% và xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng 
42,7% vào năm 2025; GDP của EU ước tính sẽ tăng thêm 
29,5 tỷ USD và xuất khẩu tăng 29% vào năm 2035. Trong 
thời gian tới, khi Hiệp định EVIPA hoàn tất phê chuẩn và 
có hiệu lực, sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động thương 
mại và đầu tư, mở đường cho luồng vốn chất lượng cao 
của EU vào Việt Nam.

Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Hiệp định khung 
về việc Việt Nam tham gia các hoạt động quản lý khủng 
hoảng của EU (FPA) ký năm 2019, thể hiện cam kết và 
quan tâm chung của Việt Nam và EU về việc gìn giữ hòa 
bình và an ninh trên thế giới, phù hợp với các chủ trương 
của Việt Nam về đóng góp nhiều hơn vào các nỗ lực chung 
của cộng đồng quốc tế. Việt Nam và EU đang ngày càng là 
đối tác quan trọng trên lĩnh vực an ninh quốc phòng. Hai 
bên cũng đã và đang phối hợp chặt chẽ trong việc ứng 
phó với các thách thức an ninh chung trong đó có an ninh 
phi truyền thống như tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển 
và cướp có vũ trang nhằm vào tàu thuyền, tội phạm có tổ 
chức và buôn lậu, phù hợp với luật pháp quốc tế.

EU có lợi ích lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 
Khoảng 40% tổng giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu của 
EU là với châu Á. Trong những năm gần đây, tầm nhìn 
chiến lược về an ninh đối với khu vực cũng ngày càng 
được EU và các nước thành viên chú trọng. Với việc thông 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến 
về triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam-EU (EVFTA), ngày 6/8. (Nguồn: VGP)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao 
của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh, bà Federica 
Mogherini trong chuyến thăm Việt Nam tháng 8/2019. 

(Ảnh: Nguyễn Hồng. Baoquocte.vn)



qua “Chiến lược toàn cầu” (2016), “Chiến lược kết nối 
Á-Âu” (2018), EU và các nước thành viên thể hiện một 
tầm nhìn mạnh mẽ về vai trò và các mối quan hệ đa dạng 
của mình tại khu vực.

Việt Nam và ASEAN, với chủ trương theo đuổi một 
sự hợp tác rộng mở tại khu vực, hoan nghênh và mong 
muốn EU có vai trò và đóng góp ngày càng tích cực cho 
hòa bình, hợp tác và phát triển, thúc đẩy chủ nghĩa đa 
phương, tự do thương mại và một trật tự dựa trên luật 
pháp quốc tế tại châu Á – Thái Bình Dương cũng như tại 
Đông Nam Á. Việt Nam cũng mong muốn quan hệ hợp 
tác ASEAN – EU trên các mặt ngày càng đi vào chiều sâu 
hiệu quả và thực chất.

Trong những năm qua, EU cũng là một trong những 
nhà tài trợ lớn của Việt Nam. Giai đoạn 2014-2020, viện 
trợ không hoàn lại của EU tập trung vào hai lĩnh vực là 
năng lượng và quản trị công. Trong lĩnh vực năng lượng, 
EU đặc biệt chú trọng năng lượng bền vững và sử dụng 
hiệu quả năng lượng. Ngoài ra, trong năm 2020, EU đã 
cung cấp 60.000 Euro viện trợ nhân đạo cho người dân 
bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn 
đang diễn ra tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khoản hỗ trợ đã giúp đỡ trực tiếp 24.000 người tại 
những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề tại khu vực, đồng thời 
hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cung cấp nhu yếu phẩm 
cần thiết cho hộ gia đình chịu ảnh hưởng lớn do thiếu 
nước sạch.

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác giữa hai bên trong các 
lĩnh vực y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp, tư pháp… 
cũng phát triển tốt đẹp. EU đã viện trợ cho Việt Nam 
nhiều chương trình, dự án để tăng cường năng lực cung 
cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng, ban 
hành và triển khai thực hiện các chính sách, chiến lược, 
kế hoạch y tế ở cấp quốc gia và tại địa phương, như các 
dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe 
người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, 
nâng cao năng lực ngành y tế.

Ở chiều ngược lại, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây 
ra những ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn thế giới, dù 
cũng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng Việt Nam sẵn 
sàng chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ y tế, tặng khẩu trang cho 
các nước bạn, như: Pháp, Ðức, Italia, Tây Ban Nha...; đồng 
thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước làm 
việc, chữa bệnh ở Việt Nam. Ðây là thông điệp ý nghĩa về 
tình đoàn kết Việt Nam gửi đến các nước EU trong cuộc 
chiến cam go với đại dịch.

Có thể khẳng định, với những nền tảng vững chắc 
sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa 
Việt Nam và EU trong trong tương lai sẽ tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ, sâu sắc và hiệu quả, đóng góp thiết thực 
cho hòa bình, ổn định, phát triển của hai bên cũng như 
của hai khu vực Á-Âu và thế giới.

Tổng hợp: Nam Dương
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Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng trong 
năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến 
thăm tới Indonesia và Tổng thống Indonesia 

Sukarno đã thăm chính thức Việt Nam, đặt nền móng 
vững chắc cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Trên tinh 
thần cùng hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ, mối quan hệ Việt 
Nam – Indonesia đã ngày càng được củng cố và phát 
triển, với đỉnh cao là quan hệ giữa hai nước được nâng 
lên tầm đối tác chiến lược vào năm 2013 và Việt Nam trở 
thành đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia tại Đông 
Nam Á. Kể từ đó, quan hệ Việt Nam - Indonesia đã ngày 
càng phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực như: chính 
trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh...

Mối quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng tin 
cậy và gần gũi, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên 
trao đổi đoàn cấp cao. Gần đây nhất có thể kể đến chuyến 
thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng vào tháng 8/2017 và chuyến thăm cấp Nhà nước 
tới Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào 

tháng 9/2018. Từ đầu năm 2020, trước tình hình phức 
tạp của đại dịch COVID-19, lãnh đạo hai nước đã chủ 
động trao đổi kinh nghiệm ứng phó đại dịch và các biện 
pháp thúc đẩy trao đổi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp 
phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống cho 
người dân giai đoạn hậu đại dịch.

Các cơ chế hợp tác như Ủy ban hợp tác song phương 
cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Ðối thoại an ninh cấp Thứ 
trưởng… được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Về lĩnh vực kinh tế - thương mại, quan hệ hợp tác giữa 
Việt Nam và Indonesia có những bước phát triển nhảy vọt 
với kim ngạch thương mại song phương tăng từ 3,3 tỷ USD 
năm 2010 lên 9,1 tỷ USD năm 2019. Trong 5 năm gần đây, 
tốc độ tăng trưởng thương mại song phương Việt Nam- 
Indonesia luôn đạt mưc 12%/ năm. Indonesia là một trong 
những nước đầu tiên trong khối ASEAN đầu tư trực tiếp vào 
Việt Nam. Indonesia hiện đứng thứ 5 trong ASEAN và thứ 
28/130 quốc gia và vũng lãnh thổ đầu từ vào Việt Nam, với 
74 dự án trị giá 556 triệu USD.

Việt Nam và Indonesia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/12/1955. 65 năm qua là 
minh chứng rõ nét cho quan hệ hữu nghị bền chặt và ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng trên nhiều 
lĩnh vực giữa hai quốc gia. 

Việt Nam – Indonesia:
65 NĂM TIẾP NỐI LỊCH SỬ, XÂY DỰNG TƯƠNG LAI



Hợp tác trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng giữa 
hai nước không ngừng được tăng cường thông qua đẩy 
mạnh hợp tác giữa các quân chủng hải quân, không 
quân, cảnh sát biển, hợp tác đào tạo cán bộ, hoạt động 
gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, chống khủng bố... 
Hợp tác về giáo dục, văn hóa, thể thao được quan tâm 
thúc đẩy. Hàng năm, Indonesia cung cấp cho Việt Nam 
một số học bổng ngắn, trung và dài hạn trong các lĩnh 
vực như giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ… Hợp tác về du 
lịch, giao lưu nhân dân; hợp tác giữa các địa phương của 
hai nước ngày càng gắn kết nhờ việc thiết lập thêm nhiều 
đường bay mới giữa hai nước. 

Ngoài hợp tác song phương, quan hệ Đối tác Chiến 
lược và hợp tác giữa hai nước còn phát triển mạnh mẽ 
trong các khuôn khổ đa phương. Hai nước tích cực phối 
hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các thể chế, diễn đàn 
khu vực và quốc tế, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam 
là Chủ tịch ASEAN và hai nước cùng đảm nhiệm trọng 

trách Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên 
hợp quốc. Việt Nam và Indonesia đã đóng góp tích cực 
cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết và 
phát triển, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề an ninh 
khu vực, thúc đẩy quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương- 
Thái Bình Dương, thể hiện vai trò chủ đạo của ASEAN 
trong duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và 
trên thế giới.

65 năm qua, bất chấp những thay đổi khó lường của 
tình hình khu vực và thế giới, Việt Nam và Indonesia luôn 
giữ được tình hữu nghị truyền thống bền chặt, gắn bó. 
Hai nước đã và đang phát huy mạnh mẽ mối quan hệ 
đối tác chiến lược trên cả bình diện song phương và đa 
phương. Tuy nhiên, dự địa và tiềm năng hợp tác giữa hai 
nước còn rất dồi dào, phong phú đòi hỏi hai bên cần tiếp 
tục khai thác và tận dụng để đưa quan hệ hai nước ngày 
càng phát triển hơn nữa. 

Tổng hợp: Thanh Tú

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước 
Cộng hòa Indonesia (tháng 8/2017)

Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo và 
phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam 

(tháng 9/2018)
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Ngoại giao văn hóa thực chất là hoạt động trong 
quan hệ quốc tế nhằm trao đổi các giá trị văn 
hóa giữa các quốc gia, dân tộc để mang tới sự 

hiểu biết lẫn nhau và làm tiền đề cho việc giải quyết các 
nội dung nhiệm vụ công tác khác như chính trị, kinh tế, 
quốc phòng, an ninh. Trong chính sách ngoại giao của 
bất cứ các quốc gia nào trên thế giới, ngoại giao văn 
hóa luôn được coi là một trong những nhiệm vụ cơ bản, 
không thể thiếu, một trong những nội dung chính yếu 
góp phần mang lại sức mạnh cho dân tộc cũng như  bản 
sắc nền ngoại giao của quốc gia.

  Đảng và Nhà nước Việt Nam ngày càng nhận thức rõ 
và sâu sắc hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa 
và ngoại giao văn hóa trong quá trình xây dựng và phát 
triển đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 do Thủ 
tướng Chính phủ ban hành theo quyết định số 208/2011/
QĐ-TTg, ngày 14/2/2011 nêu quan điểm: “Ngoại giao văn 
hóa cùng với ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị 
là ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Việt 
Nam. Ba trụ cột này gắn bó, tác động lẫn nhau, góp phần 
thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 
Ngoại giao chính trị có vai trò định hướng, ngoại giao 
kinh tế là nền tảng vật chất và ngoại giao văn hóa là nền 
tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại”. 

Thực hiện đường lối của Đảng và chính sách đối ngoại 
của Nhà nước ta, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc 
luôn quan tâm, tích cực chỉ đạo, triển khai các hoạt động 
ngoại giao văn hóa. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và 
UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo, ban 

hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện 
theo Kế hoạch 1262/KH-UBND ngày 9/3/2016 của UBND 
tỉnh về việc triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên 
địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác 
định phát triển văn hóa, trong đó có công tác ngoại giao 
văn hóa là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển 
bền vững; đồng thời chủ động gắn công tác ngoại giao 
văn hóa với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương và của tỉnh.

Năm 2020, mặc dù bối cảnh đại dịch covid-19 có 
nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến các hoạt 
động đối ngoại nhưng tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ 
động triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa dưới các 
hình thức khác nhau, xây dựng hình ảnh một Vĩnh Phúc 
năng động, là điểm đến tiềm năng và an toàn cho du 
khách và các nhà đầu tư. Hoạt động ngoại giao văn hóa 
gắn kết với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế 
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Là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, ngoại giao văn hóa được coi là một lĩnh 
vực quan trọng trong chính sách đối ngoại, được triển khai sâu rộng ở nhiều cấp độ và địa bàn trong cả nước. 
Những năm qua, Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã vận dụng sáng tạo, khéo léo sức lan tỏa 
mạnh mẽ của văn hóa trong việc làm sâu sắc và thắt chặt hơn các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa Việt 
Nam với các nước, giữa Vĩnh Phúc với các địa phương của nhiều quốc gia, góp phần thúc đẩy quá trình hội 
nhập quốc tế sâu rộng của tỉnh, của đất nước.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGOẠI GIAO VĂN HÓA 
TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Bà Marinela Petkova, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
Bun-ga-ri tại Việt Nam và các đại biểu giao lưu tại buổi 

gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam -Bun-ga-ri



thông qua chương trình tiếp đón và làm việc với các đoàn 
khách nước ngoài. Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tổ 
chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các vị Đại sứ, Trưởng đại 
diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam như Hàn Quốc, 
Thái Lan, Bun-ga-ri, In-đô-nê-si-a, Đức, Séc, Nga... Tại 
các buổi tiếp và làm việc, tỉnh đã đề xuất các nội dung về 
hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, 
giáo dục - đào tạo, thu hút đầu tư, quảng bá địa phương, 
kết nối hợp tác hữu nghị với các địa phương có điều kiện 
phù hợp với tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2020, tỉnh cũng đã tổ 
chức thành công một số sự kiện giao lưu văn hoá như: 
giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản nhân ngày Lễ tạ ơn 
người lao động Nhật Bản; giao lưu kỷ niệm 45 năm quan 
hệ Việt Nam - Đức (1975-2020); giao lưu kỷ niệm 70 năm 
quan hệ Việt - Nga (1950-2020); 70 năm quan  hệ Việt – 
Séc (1950-2020); chương trình Ngày quốc tế Yoga... Tổ 
chức chương trình Lễ hội đường phố tại Trung tâm Quảng 
trường Hồ Chí Minh với chủ đề “Vĩnh Phúc mùa xuân 
về” chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 70 năm thành lập 
tỉnh (12/02/1950-12/02/2020); tổ chức các Hội diễn văn 
nghệ chào mừng Đại hội đảng các cấp; tổ chức hội nghị 
triển khai Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc 
thiểu số Việt Nam đến năm 2020” nhằm giới thiệu các giá 
trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số...

Các hoạt động trên đã góp phần giữ gìn và tôn vinh 
các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời, góp 
phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người 
dân, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết văn 
hóa, nghệ thuật giữa Vĩnh Phúc với nhân dân các nước 
trên thế giới.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với Hội người Việt 
Nam, Hội đồng hương Vĩnh Phúc ở các nước, tích cực tăng 
cường trao đổi thông tin hai chiều; chủ động giới thiệu 
văn hóa, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để cộng 
đồng người Vĩnh Phúc ở nước ngoài hướng về quê hương, 
trở thành đại sứ văn hóa của Vĩnh Phúc tại các nước trên 
thế giới. Đồng thời, khuyến khích bà con, doanh nhân 
kiều bào tích cực góp phần xây dựng quê hương Vĩnh 
Phúc ngày càng phát triển.

Có thể khẳng định, các hoạt động giới thiệu văn hóa, 
lịch sử và quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc cũng như các sự 
kiện giao lưu văn hóa nước ngoài tại tỉnh đã mở rộng và 
làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại, cơ hội giao lưu hợp 
tác, nâng cao vị thế và tạo môi trường thuận lợi cho Vĩnh 
Phúc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, công tác ngoại giao 
văn hóa của tỉnh vẫn còn tập trung vào các hoạt động 
quảng bá tại chỗ, chưa đẩy mạnh việc giới thiệu và quảng 
bá văn hóa địa phương ra nước ngoài, nguồn nhân lực có 
trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu của công 
tác ngoại giao văn hóa. 

Trước xu thế hội nhập quốc tế đa phương, cần có sự 
chung tay, phối hợp của tất cả các cấp, các ngành để “đưa 
văn hóa Việt Nam ra thế giới và đưa văn hóa thế giới đến 
Việt Nam”, thực hiện thắng lợi mục tiêu đối ngoại chung, 
nâng cao vị thế của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam 
nói chung trên trường quốc tế.

Thực hiện: Nguyễn Thơm
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Chương trình biểu diễn Ngày quốc tế Yoga  lần thứ 6 tại 
quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên

Tiết mục giao lưu nhân buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm 
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Séc
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Trong năm vừa qua, công tác tuyên truyền về 
biển, đảo trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể triển 

khai tích cực và khá toàn diện. Căn cứ hướng dẫn của 
cơ quan Trung ương và của tỉnh, các địa phương đơn vị 
đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 
công tác tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ, điều kiện thực tế của đơn vị mình. Nội dung tuyên 
truyền tập trung vào phổ biến đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn 
đề có liên quan tới biển, đảo, trong đó đi sâu vào các nội 
dung như: Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 
tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam 
ở biển Đông; Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam 
đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính 

phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám (khóa XII) về 
“Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Quyết định số 
930/QĐ-TTg  ngày 28/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về 
“Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát 
triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020”; 
tình hình, diễn biến trên biển Đông và quan điểm, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải 
quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; các công ước, 
thỏa thuận quốc tế liên quan đến biển, đảo như Công 
ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên 
bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); các 
hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa 
học, biến đổi khí hậu; đấu tranh phản bác những quan 
điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan 

Biển đảo là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và ngày càng có vị trí quan trọng trong phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nhận thức đươc ý nghĩa quan trọng đó, 
mặc dù là tỉnh không có biển nhưng Vĩnh Phúc luôn quan tâm triển khai các hoạt động hướng về biển, đảo 
quê hương, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo nhằm nâng cao nhận 
thức của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam.

Tổng kết công tác tuyên truyền 
biển, đảo năm 2020



hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên biển 
Đông... Các nội dung tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng 
viên, các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc về 
tình hình biển, đảo và những chính sách của Đảng, Nhà 
nước ta trong giải quyết các vấn đề biển, đảo; qua đó, 
nâng cao nhận thức và phát huy đúng đắn trách nhiệm 
của mỗi cá nhân trong công tác giữ gìn chủ quyền biển 
đảo quê hương, đóng góp vào nhiệm vụ giữ vững an ninh 
chính trị, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Công tác tuyên truyền biển, đảo đã huy động và có 
sự phối hợp của các lực lượng, các cơ quan, đoàn thể 
trong toàn tỉnh; trong đó đội ngũ báo cáo viên và các cơ 
quan báo chí đóng vai trò là lực lượng chủ chốt thực hiện 
nhiệm vụ tuyên truyền. Trong năm 2020, Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc đã phát sóng 84 tin, bài trên 
sóng phát thanh; 66 tin, phóng sự và phim tài liệu về 
biển đảo, 24 chương trình ca nhạc về điển bảo quê hương 
trên sóng truyền hình và nhiều tin, bài trên chuyên trang 
“Biển Đảo”. Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp 
điện tử tỉnh cũng đã xây dựng những chuyên mục riêng 
về chủ quyền biển, đảo đăng tải  hàng trăm tin, bài, hình 
ảnh về chủ đề biển, đảo; Bản tin đối ngoại và Cổng thông 
tin của Sở Ngoại vụ thường xuyên cập nhật các thông tin 
về tình hình biển Đông; phản ảnh dư luận quốc tế, các 
nhà nghiên cứu, luật gia nước ngoài đồng tình, ủng hộ 
Việt Nam trong vấn đề biển Đông; các sở ban, ngành, 
đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố 
trong tỉnh cũng tích cực tuyên truyền về biển, đảo thông 
qua Cổng thông tin điện tử thành phần và Bản tin của 
đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về biển, đảo còn 
được lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân thông 
qua các hình thức tuyên truyền qua pa-nô, băng-rôn, áp 
phích nhân các sự kiện: Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, 
Ngày Đại dương Thế giới; đưa nội dung tuyên truyền biển 
đảo vào các hội thi, hội diễn văn nghệ, các chương trình 
văn nghệ phục hội nghị; trưng bày tài liệu tuyên truyền 
về biển, đảo tại các hội chợ, triển lãm, hệ thống thư viện 
thư viện của các địa phương, các trường học; lồng ghép 
nội dung tuyên truyền về biển, đảo vào các chương trình 
giáo dục, chương trình sinh hoạt ngoại khóa của học 
sinh, sinh viên…

Ngoài các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, các 
địa phương, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội cũng 
thường xuyên có các hoạt động thiết thực chăm lo, động 

viên, giúp đỡ các gia đình có người thân đang làm nhiệm 
vụ bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Từ đó, giúp các 
cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, vững tay súng, bảo vệ 
chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đồng thời 
khơi gợi trong mỗi người dân đặc biệt là thế hệ trẻ về tình 
yêu Tổ quốc, sự sẻ chia, trách nhiệm đối với công tác giữ 
gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế và khu 
vực tiếp tục có nhiều biến động khó lường; vấn đề tranh 
chấp chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực và 
trên thế giới diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng đến chủ 
quyền biển, đảo của Việt Nam. Vì vậy, việc tăng cường 
công tác tuyên truyền nhằm đấu tranh bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo là hết sức cần thiết. Để đạt được mục tiêu đó, 
tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia 
phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, mặt 
trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền biển, đảo gắn 
với công tác giữ vững quốc phòng - an ninh và thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục 
đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tuyên 
truyền với phương châm “tích cực, chủ động, sáng tạo, 
kịp thời”, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận 
trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững mặt trận 
tư tưởng của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức, hành động của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức 
chính trị xã hội và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Tổng hợp: Thanh Tú 
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Tài liệu tuyên truyền về biển, đảo được trưng bày tại 
Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân 

70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc 



1. ASEAN - Brazil thúc đẩy hợp tác thương 
mại đầu tư, Việt Nam trở thành đối tác lớn nhất 
trong khối:

Ngày 17/12, tại thủ đô Brasilia của Brazil đã diễn ra 
cuộc họp trực tuyến giữa Hội đồng các nước ASEAN tại 
Brasilia (ACB) với Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu 
tư Brazil (APEXBRASIL). Cuộc họp đã thảo luận về cơ hội 
hợp tác thương mại, đầu tư cũng như các cách thức duy 
trì, phát triển quan hệ kinh tế giữa các nước thành viên 
ASEAN và Brazil.

Tham dự Hội nghị có: Chủ tịch cơ quan APEXBRASIL 
ông Sergio Segovia, Đại sứ các nước ASEAN tại Brazil. Về 
phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim 
Hoa đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng ACB.

Trong năm 2020, APEXBRASIL đã thực hiện các kết 
nối giao thương với các doanh nghiệp trong khu vực 
ASEAN, tổ chức các hội thảo trực tuyến về thực phẩm, đồ 
uống và công nghệ thông tin.

Năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương 
giữa Việt Nam và Brazil đạt gần 5 tỷ USD. Việt Nam đã trở 
thành đối tác lớn nhất trong khối ASEAN của Brazil và 
nước này cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt 
Nam tại Mỹ Latinh. 

2. Hội nghị đối thoại xã hội ba bên khu vực 
ASEAN lần thứ 11:

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội phối hợp với Hội đồng Công đoàn Dịch vụ ASEAN 
(ASETUC) tổ chức Hội nghị đối thoại xã hội ba bên khu 
vực ASEAN lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến với chủ 

đề "Xây dựng lại một ASEAN gắn kết và chủ động thích 
ứng sau đại dịch Covid-19".

Thông qua đó, có thể thấy rằng ASEAN đã cùng nhau 
ứng phó với các tác động của đại dịch bằng cách thực 
hiện các biện pháp nhằm duy trì sức khỏe và sinh kế của 
người dân và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế.

3. Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 8:
Ngày 15/12, Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 

8 (EAMF-8) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến kết hợp 
trực tiếp, với sự tham dự của đại diện các nước ASEAN và 
8 nước đối tác, đại diện Đại sứ quán các nước tại Hà Nội, 
nhiều học giả và chuyên gia về biển có uy tín trong nước 
và quốc tế, cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của 
Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của không gian biển đối với an ninh, ổn định, phát 
triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia, theo đó chia sẻ 

TIN TỨC ASEAN THÁNG 12/2020
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sự cần thiết phải tăng cường hợp tác về biển; đồng thời 
đề cập những lĩnh vực ưu tiên như: bảo đảm an ninh, an 
toàn và tự do hàng hải, ngăn ngừa sự cố, xây dựng lòng 
tin và môi trường thuận lợi cho việc giải quyết các tranh 
chấp biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển cũng như bảo 
vệ môi trường, xử lý rác thải nhựa và chống đánh bắt cá 
trái phép… Trước tình hình nhiều quốc gia đang xây 
dựng và triển khai chiến lược, sáng kiến riêng về hợp tác 
biển, các đại biểu cho rằng, cần thúc đẩy sự gắn kết giữa 
các chiến lược, sáng kiến này cũng như bảo đảm hài hòa, 
bổ trợ cho các chiến lược, kế hoạch của khu vực.

Theo đó, nhiều đối tác khẳng định ủng hộ các mục 
tiêu, định hướng hợp tác nêu trong Tài liệu Quan điểm 
của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), 
trong đó xác định hợp tác và an ninh biển là một lĩnh 
vực trọng tâm, mong muốn gắn kết chiến lược của mình 
với AOIP.

4. ASEAN và Nhật Bản nhất trí triển khai dự án 
tăng cường năng lực an ninh mạng:

Ngày 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN 
và Nhật Bản đã nhất trí triển khai dự án tăng cường năng 
lực an ninh mạng trong bối cảnh thế giới ngày càng phụ 
thuộc vào hình thức liên lạc trực tuyến kể từ khi đại dịch 
Covid-19 bùng phát. Tham dự Hội nghị có quan chức 
quốc phòng của 10 quốc gia ASEAN và 8 quốc gia đối tác, 
trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi 
Nobuo cho biết dự án sẽ giúp tăng cường kết nối giữa 
giới chức quốc phòng các nước và nâng cao năng lực ứng 
phó với các sự cố mạng của Nhật Bản và ASEAN nhằm đối 

phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tăng. Dự 
án này được xây dựng năm 2016 và sửa đổi năm 2019, 
theo đó, giới chức quốc phòng các nước ASEAN sẽ tham 
gia các buổi hội thảo thường niên do các chuyên gia an 
ninh mạng Nhật Bản đóng vai trò hướng dẫn. 

5. Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch CPR cho 
Brunei

Ngày 8/12, tại cuộc họp lần thứ 18 Ủy ban các đại 
diện thường trực tại ASEAN (CPR) trong năm 2020 diễn 
ra theo hình thức trực tuyến, Việt Nam đã chuyển giao 
chức Chủ tịch CPR cho Brunei. Dự Hội nghị có Tổng Thư ký 
ASEAN Dato Lim Jock Hoi.

Tại Lễ chuyển giao, Tổng Thư ký ASEAN đã chúc mừng 
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 
2020 và Chủ tịch CPR trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành 
hành trên toàn thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, 
CPR đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ 
hiệu quả Hội đồng Cộng đồng ASEAN và các bộ ngành 
chuyên ngành của ASEAN; phối hợp đàm phán, hoàn tất 
nhiều văn kiện, trong đó  có 11 Tuyên bố chung trong 
các khuôn khổ hợp tác song phương của ASEAN với từng 
đối tác bên ngoài (ASEAN+1), hợp tác giữa ASEAN và 
ba quốc gia Đông Bắc Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung 
Quốc (ASEAN+3) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS); 11 Kế 
hoạch hành động/Kế hoạch hợp tác của ASEAN và giữa 
ASEAN với các đối tác.

Đại sứ Trần Đức Bình - Trưởng Phái đoàn Thường trực 
Việt Nam tại ASEAN cảm ơn các Phái đoàn Thường trực 
tại ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và Ban Thư ký ASEAN đã 
tích cực hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai và 



hoàn thành các nhiệm vụ, hoạt động của CPR trong năm 
2020; đồng thời, chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Phái 
đoàn Brunei, trên cương vị Chủ tịch CPR năm 2021, sẽ 
tiếp tục dẫn dắt CPR triển khai tốt các nhiệm vụ và ưu 
tiên của năm ASEAN 2021, giữ vững đà hợp tác và liên 
kết khu vực, thúc đẩy liên kết nội khối, đẩy mạnh hợp 
tác đa phương, tăng cường hợp tác với các đối tác, tiếp 
tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao vị 
thế ASEAN ở khu vực và quốc tế, đồng thời tiếp tục hỗ 
trợ tăng cường năng lực thể chế của Ban Thư ký ASEAN.

6. Việt Nam làm Chủ tịch của Hội đồng Ủy thác 
Quỹ ASEAN năm 2021:

Ngày 8/12, Cuộc họp lần thứ 45 của Hội đồng Ủy thác 
Quỹ ASEAN (AF BOT) đã được tổ chức theo hình thức trực 
tuyến. Về phía Việt Nam, tham dự Hội nghị có Đại sứ Trần 
Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, Chủ tịch 
Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN.

Trong năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng 
phát gây nhiều khó khăn nhưng Quỹ ASEAN đã triển 

khai và tổ chức thành công tất cả các chương trình, sáng 
kiến thuộc bốn lĩnh vực chính Giáo dục, Nghệ thuật và 
Văn hoá, Truyền thông, Xây dựng Cộng đồng, trong đó 
nổi bật là các dự án: Cuộc thi Tìm hiểu khoa học dữ liệu 
ASEAN (ADSE), Chương trình Giả lập mô hình hội nghị 
ASEAN (AF MAM) lần thứ 6, Chương trình sáng tạo số 
ASEAN (ADIP), Học bổng Khoa học và Kỹ Thuật ASEAN, 
các chương trình hoạt động, các cuộc thi dành cho thanh 
niên ASEAN; đồng thời, tiếp tục đa dạng hoá đối tác và 
nguồn tài chính cho triển khai các hoạt động như Quỹ 
Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc (AKCF), Tổ chức Hợp tác 
Phát triển Đức (GIZ), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID), chương trình hợp tác ASEAN - Na Uy, Microsoft, 
Google...

Tại Hội nghị, Đại sứ Trần Đức Bình đã nhận bàn giao 
vai trò Chủ tịch của Hội đồng Ủy thác Quỹ ASEAN năm 
2021 từ Đại sứ Thái Lan, Chủ tịch của Hội đồng Ủy thác 
Quỹ ASEAN năm 2020. Trong năm 2021, với vai trò là 
Chủ tịch Hội đồng Ủy thác Quỹ ASEAN, Việt Nam và Quỹ 
ASEAN sẽ tiếp tục tập trung vào các mục tiêu chiến lược 
như tăng cường nhận thức về ASEAN; tăng cường năng 
lực tổ chức, nâng cao hình ảnh, thương hiệu của tổ chức 
và đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn tài trợ ngân sách cho 
Quỹ; triển khai các dự án và kế hoạch của Quỹ nhằm phục 
vụ cho những ưu tiên của ASEAN, nhất là các chương 
trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nước thành viên 
trong các lĩnh vực giảm nhẹ tác động của Covid-19, khoa 
học công nghệ, sáng tạo, đổi mới, phát triển nguồn nhân 
lực trẻ, đào tạo, tập huấn cho thanh niên, sinh viên.

Tổng hợp: Vân Ly
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5. Y tế

- Đào tạo cán bộ y tế: Hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế 
thông qua chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp 
và nghiệp vụ; cấp học bổng đào tạo cán bộ y tế trong và 
ngoài nước.

- Phát triển hạ tầng cơ sở y tế: nâng cấp, xây dựng, 
cung cấp trang thiết bị, chuyển giao công nghệ…cho 
các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện và 
các trạm y tế cấp xã.

- Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia về y tế: các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, 
hỗ trợ và điều trị cho người có HIV/AIDS, phòng, chống và 
giảm tác hại của ma túy, tuyên truyền về nguy cơ và hiểm 
họa, tuyên truyền sử dụng các biện pháp tránh thai an 
toàn; các hoạt động dân số như: kế hoạch hóa gia đình, 
kiểm soát tỷ lệ sinh, tuyên truyền nâng cao nhận thức 
về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tử 
vong mẹ và tử vong trẻ em.

- Hỗ trợ các chương trình phòng chống suy dinh 
dưỡng, đặc biệt là phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, 
trẻ em và cận thị học đường ở trẻ em, hỗ trợ cải thiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm.

- Hỗ trợ các hoạt động phục hồi chức năng cho người 
khuyết tật.

- Hỗ trợ các hoạt động  khám chữa bệnh từ thiện và 
nhân đạo được tổ chức và quản lý chuyên ngành tại các 
trường học và tại cộng đồng ở các vùng nông thôn, miền 
núi, vùng dân tộc thiểu số.

- Hỗ trợ huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho các 
tình nguyện viên tại cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, 
trường học.

- Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình nghiên cứu 
thử nghiệm lâm sàng, các bệnh truyền nhiễm, trao đổi 
kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong ứng phó và 
ngăn chặn các dịch bệnh trên diện rộng.

- Hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực cho các trung 
tâm kiểm soát dịch bệnh tuyến tỉnh và tuyến huyện.

- Hỗ trợ xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án 
điện tử cho bệnh nhân.

- Hỗ trợ thành lập Quỹ ủng hộ cho bệnh nhân đặc 
biệt khó khăn và bệnh nhân không nơi nương tựa tại các 
bệnh viện.

6. Văn hóa, thể thao và du lịch

- Hỗ trợ bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị các 
di tích lịch sử - văn hóa và văn hóa phi vật thể, văn hóa 
dân gian, văn  hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

- Tăng cường, phát triển phong trào, hoạt động thể 
thao của toàn dân, thể dục thể thao trường học, hỗ trợ 
trang thiết bị thể thao cho cộng đồng, thể thao cho 
người khuyết tật ở các khu vực khó khăn, vùng nông 
thôn, miền núi.

- Hỗ trợ phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh, du 
lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

7. Khắc phục hậu quả chiến tranh

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan 
đến thời chiến đặc biệt là dữ liệu về các liệt sỹ còn mất 
tích trong chiến tranh.

- Hỗ trợ tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến 
tranh, thiên tai, thảm họa.

- Hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, 
nạn nhân bom mìn và vật liệu nổ.

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN TRONG CÔNG TÁC 
VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2020-2025
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- Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và tái định cư tại 
các vùng bị ô nhiễm bởi vật liệu chưa nổ và chất độc hóa 
học tồn lưu.

8. Tăng cường năng lực quản lý và phát triển 
nguồn lực

- Hỗ trợ đào tạo năng lực quản lý, ngoại ngữ, chuyên 
ngành ở trong và ngoài nước cho đội ngũ cán bộ quản lý 
địa phương.

- Tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
vừa và nhỏ, các đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh, các 
doanh nghiệp xã hội. 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực nhận thức về giới, vì sự 
tiến bộ của phụ nữ. 

Về định hướng theo địa bàn:
Ưu tiên các huyện miền núi nơi có đồng bào dân tộc 

thiểu số sinh sống. Nội dung ưu tiên cụ thể cần được xác 
định theo tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Đối với khu vực nông thôn và miền núi:

- Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng 
hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống thông 
tin liên lạc, trường học, trạm xá... đặc biệt ở một số huyện 
miền núi, vùng sâu vùng xa, nhiều đồng bào dân tộc 
thiểu số như Sông Lô, Tam Đảo, Lập Thạch và Tam Dương.

- Tổ chức đào tạo dạy nghề, tạo cơ hội việc làm cho 
lao động nông thôn, hỗ trợ các chương trình tài chính vi 
mô, hỗ trợ các Hợp tác xã.

- Hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, tạo đầu ra cho 
sản phẩm, giúp nông dân chuyển đổi mô hình, tập 
quán trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, sản xuất, kinh 
doanh cho phù hợp với tính chất và điều kiện đặc thù 
của từng địa phương.

- Tạo chuyển biến về vệ sinh môi trường và quy trình 
xử lý rác thải nông thôn.

- Trợ giúp người nghèo và người có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn.

- Tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân số 
như kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát tỉ lệ sinh, chăm sóc 
sức khỏe sinh sản...

- Hỗ trợ xây dựng kiên cố hóa hệ thống trường 
học, ưu tiên tập trung cho mầm non, mẫu giáo, tiểu 
học đồng thời hỗ trợ phát triển giáo dục thông qua các 
khóa đào tạo, tập huấn đội ngũ giáo viên đặc biệt ở các 
huyện vùng sâu vùng xa và khu vực có đồng bào dân 
tộc thiểu số sinh sống.

- Phát triển mô hình phòng chống tệ nạn xã hội dựa 
vào cộng đồng.

- Bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo tồn động vật 
hoang dã và đa dạng sinh học, bảo tồn các di sản văn hóa 
và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với Khu vực đô thị:

- Tập trung hỗ trợ đào tạo dạy nghề gắn với việc làm. 
Tìm hiểu thị trường, đào tạo đúng nhu cầu của xã hội và 
của tỉnh.

- Phát triển ngành, nghề thủ công và hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Nâng cao đời sống công nhân tại các khu công 
nghiệp đặc biệt là đời sống của công nhân nhập cư.

- Tập trung phát triển hạ tầng dân cư như hệ thống 
nước sạch, xử lý rác thải tại các khu vực dân cư cũng như 
trong các khu công nghiệp...

- Phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

- Hỗ trợ cải thiện đời sống công nhân, lao động nghèo 
tại các khu công nghiệp.

- Trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (Trẻ 
em mồ côi, không nơi nương tựa, người khuyết tật, người 
cao tuổi, người bị xâm hại, bị mua bán...)

- Bảo vệ và cải thiện môi trường giao thông đô thị.

BBT (hết)



5. Medical

- Trainmedical workers: Support through sharing 
experiences, exchanging methods and skills; provide 
scholarships to train domestic and foreign health 
workers.

- Develop medical infrastructure: upgrade, build, 
provide equipment; transfer technology... to provincial 
hospitals, district and commune medical centers.

- Support the implementation of national targets 
on medical: HIV/AIDS prevention and control activities, 
support and treatment for people infected with HIV/
AIDS, drug harm prevention and reduction; propagandize 
about risks and dangers, on the use of safe contraceptive 
methods; Birth control activities: family planning, 
birth control, raising awareness about reproduction, 
reproductive health care, reduction of maternal and 
child mortality.

- Support programs for malnutrition prevention, 
especially prevention of maternal and child malnutrition 
and eye sight reduction in children, and support to 
improve food safety.

- Support rehabilitation activities for people with 
disabilities.

- Support charity and humanitarian medical 
examination and treatment activities specifically 
organized and managed at schools and in communities 
in rural, mountainous and ethnic minority areas.

- Support for initial first aid training for volunteers in 
residential communities, businesses, and schools.

- Support the implementation of research programs 

on clinical trials, infectious diseases, exchange of 
experiences and technology transfer in response to and 
prevention of epidemics on a large scale.

- Support in constructing and raising capacity for 
provincial and district disease control centers.

- Support to develop software to manage electronic 
medical records for patients;

- Support the establishment of Funds for patients 
with special difficulties and homeless patients in 
hospitals.

6. Culture, sports and tourism

- Support to preserve, research and promote the 
value of historical - cultural and intangible cultural relics, 
folklore and traditional culture of ethnic minorities.

- Popularize sports activities at schools, support 
sports equipment for the community, for people with 
disabilities in disadvantaged and rural or mountainous 
areas.

- Support for sustainable, green and agricultural 
tourism; and community based tourism.

7. Overcoming the consequences of war

- Support in building a database system related to 
wartime, especially data on martyrs who are still missing 
in the war.

- Support to find information on relatives lost due to 
wars, natural disasters or disasters.

- Support for victims of Agent Orange/dioxin; of 
mines and explosives.

- Support for socio-economic development and 

PRIORITY CATEGORY PRIORITIES IN FOREIGN 
NON-GOVERNMENTAL AID MOBILIZATON 

VINH PHUC PROVINCE 2020 - 2025
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resettlement in areas polluted by unexploded ordnance 
and residual toxic chemicals.

8. Strengthening capacity in management 
and developing resources

- Support for training in managing ability, foreign 
languages, majors domestically and abroad for local 
management staff.

- Organize training for micro, small and medium 
companies, service providers, and social enterprises.

- Support to improve gender awareness, the 
advancement of women.

In terms of orientation by locality

Priority is given to mountainous districts where 
ethnic minorities live. Specific targeted content should 
be determined according to the actual situation of each 
locality.

For rural and mountainous areas:

- Support for socio-economic development, 
investment in construction of traffic infrastructure, 
irrigation works, communication systems, schools, 
clinics... especially in some mountainous districts and 
regions. There are many ethnic minorities, such as Sông 
Lô, Tam Đảo, Lập Thạch and Tam Dương. 

- Organize vocational training in order to create job 
opportunities for rural workers; support microfinance 
programs; support cooperatives.

- Supportin finance, in transferring technology, 
in creating output for products, in helping farmers to 
convert models and practices of cultivation, husbandry, 
processing, production and running business to suit the 
nature and conditions. characteristics of each locality.

- Make changes in environmental sanitation and 

rural waste treatment processes;

- Help the poor and people in extremely difficult 
circumstances.

- Raise the effectiveness of reproduction issues, 
such as family planning, birth rate control, reproductive 
health care ...

- Support the construction of the solidification of 
the school system, with priority given to preschool, 
kindergarten and primary school and support the 
development of education through training courses and 
training for specialized teachers in remote areas.

- Develop community-based models in social issues 
prevention.

- Protect and improve the environment, preserve 
wildlife and biodiversity, preserve cultural heritages and 
respond to climate change.

For urban areas:

- Focus on supporting vocational training in 
association with employment. Research for the right 
needsn in market.

- Developindustrial handicrafts and supporting small 
and medium business.

- Improve living conditions for workers in industrial 
zones, especially those coming from remote areas.

- Focus on developing residential infrastructure such 
as clean water system, waste treatment.

- Deal with HIV/AIDS and social issues.

- Help people in difficult circumstances (orphans, 
helpless, disabled, elderly, abused, trafficked ...)

- Protect and improve the urban traffic environment.

BBT (The end)
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Món cá thính được ra đời từ truyền thống cần 
cù, tiết kiệm của những người dân Vĩnh 
Phúc từ xa xưa. Khi mùa nước lên, nước từ 

hai con sông Lô, sông Đáy tràn vào đồng ruộng. Cá theo 

dòng nước tràn vào đồng chiêm – nơi có nguồn thức ăn 

phong phú. Khi đầm hồ cạn nước, cá xuất hiện nhiều 

không thể ăn hết. Do thời xưa không có phương tiện bảo 

quản, người dân đã nghĩ ra cách muối chua cá để ăn lâu 

dài qua mùa vụ mới. Không ngờ cá muối lên lại vừa chua 

ngọt vừa béo ngậy, thơm ngon kỳ lạ. Từ đó người dân 

vùng Lập Thạch xưa (huyện Lập Thạch và Sông Lô bây 

giờ) muối cá thính hàng năm và đến hiện nay, nó đã trở 

thành món ăn đặc sắc của miền quê này.

Là một món ăn dân dã nhưng cá thính lại có quá trình 
chế biến rất cầu kỳ, tinh tế. Nguyên liệu làm cá thính là 
bất cứ loại cá nào nhưng quen thuộc và ngon nhất vẫn là 
cá mè, cá trắm, cá chép. Cá bắt buộc phải tươi ngon, chắc, 
nhiều thịt. Cá được sơ chế qua, bỏ lòng, để nguyên con 
hoặc cắt khúc với cá to; trên mình cá được khía vài đường 
nhỏ cho cá dễ ngấm muối. 

Một nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình chế 
biến là thính, được làm từ ngô, gạo nếp hoặc đậu tương. 
Thính được rang vàng, giã nhỏ, giần lấy hạt thính li ti để 
bám vào thịt cá mà không bết vào cá. 

Công đoạn chế biến cá thính rất cầu kỳ, đòi hỏi sự 
khéo léo và tỉ mỉ của người làm cá. Phải giàu kinh nghiệm 

VỀ VĨNH PHÚC
THƯỞNG THỨC 

ĐẶC SẢN 
CÁ THÍNH LẬP THẠCH

Mùa đông là thời điểm lý tưởng để thưởng thức  vị mằn mặn, chua thơm, béo ngậy của món cá thính Lập 
Thạch, một trong những món ngon đặc trưng của Vĩnh Phúc. Món ăn tuy đơn sơ, dân dã nhưng chứa đựng 
trong nó bao giá trị tốt đẹp của người dân miền Trung du phía Bắc. 



như các bà, các mẹ vùng Lập Thạch xưa mới tạo ra những 

miếng cá tròn vị nhất. Cá ướp muối một ngày một đêm, 

muối được nhồi cả vào bụng cá. Sau đó lấy cá ra ép cho 

chảy hết nước rồi để se thịt lại. Xát thính quanh miếng thịt 

cá, nhồi vào bụng cá rồi xếp vào hũ. Mỗi lớp cá được cách 

bởi một lớp thính nâu vàng. Sau cùng, người ta xếp lớp 

thính trên cùng dày nhất và bao kín miệng hũ, lót rơm dày. 

Trong suốt quá trình ủ cá, luôn phải theo dõi để thêm nước 

nếu cạn hoặc đổ bỏ nước. Sau 3 - 4 tháng, cá đã đạt đến vị 

thơm ngon nhất là lúc gỡ ra để dùng. 

Cá thính ăn ngon nhất khi được nướng trên than hồng, 

nguyên vị mà không bị cứng. Từng thớ thịt thấm đẫm vị 

thơm, chua ngọt, béo ngậy và đậm vị muối là hoàn hảo.

Trong mâm cơm của người dân vùng quê Lập Thạch 

xưa không thể thiếu đĩa cá thính. Ngày nay, ngoài là món 

ăn thường ngày, cá thính còn trở thành quà tặng ý nghĩa 

cho những người bạn ngoại tỉnh đến thăm Vĩnh Phúc. 

Không chỉ mang giá trị ẩm thực, món cá thính còn thể 

hiện sự giao thoa hoàn hảo giữa sự trù phú , ngọt lành 

của đồng ruộng, thiên nhiên cùng sự mộc mạc, chăm chỉ 

của người nông dân phía Bắc và sự cầu kỳ, chu đáo của 

các mẹ, các chị. Nếm vị chua ngon, béo ngậy của món ăn 

đó, ta như cảm nhận được cả tâm hồn của những người 

dân Vĩnh Phúc chân chất, thân thương. 

Tổng hợp: Thanh Tú 

Cá được sơ chế, làm sạch trước khi đem muối với thính 

Từng miếng cá thính nướng lên thơm phức, giòn rụm
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GIẤU DƯA CHUỘT MUỐI TRONG CÂY THÔNG

Vào ngày lễ Giáng sinh, nhiều người Mỹ đã đặt 
những quả dưa chuột muối vào trong cây thông Noel. 
Truyền thống này không biết được bắt nguồn từ đâu và 

từ khi nào, nhưng khi đứa trẻ đầu tiên tìm ra quả dưa 
được giấu bên trong cây thông, chúng sẽ được nhận 
thêm một món quà.

Trang web Why Christmas đã chia sẻ hai câu chuyện 
liên quan đến nguồn gốc về truyền thống này. Câu 
chuyện thứ nhất kể rằng, trước kia, hai cậu bé đã bị một 
chủ nhà trọ độc ác giết hại và bỏ xác vào thùng dưa chuột 
muối. Tuy nhiên, khi Thánh Nicholas đi qua, hai cậu bé 
bỗng hồi sinh một cách kỳ lạ.

Một giả thiết khác lại cho rằng, truyền thống này bắt 
nguồn từ câu chuyện xảy ra trong cuộc Nội chiến tại Mỹ. 
Khi đó, một người lính gốc Đức bị cầm tù, trước khi chết, 
anh ta đã xin một quả dưa chuột muối. Một người cai 
ngục thương hại nên đã mang đến cho anh ta. Tuy nhiên, 
sau khi ăn xong, anh ta thoát chết một cách kỳ diệu.

Tuy không biết tính xác thực của hai câu chuyện cũng 
như nguồn gốc của truyền thống này, nhưng phong tục 
được cho là kỳ lạ này đã tồn tại nhiều năm nay ở Mỹ. 

Bạn đã từng nghe

TRUYỀN THỐNG ĐÓN GIÁNG SINH 
KỲ LẠ Ở MỸ?5

Mỗi quốc gia sẽ có một truyền thống đón Giáng sinh khác nhau, vậy bạn đã từng 
nghe về 5 truyền thống được coi là kỳ lạ trong ngày lễ này ở Mỹ?

Truyền thống giấu dưa chua trong cây thông Noel tại Mỹ. 
(Nguồn: Getty Images)

34  NHÌN RA THẾ GIỚIĐối ngoại Vĩnh Phúc
Số 116/2020



DÙNG BỎNG NGÔ LÀM VẬT TRANG TRÍ

Nếu những cây thông Noel bắt nguồn từ Đức vào thế 
kỷ XVI, thì việc trang trí bằng bỏng ngô lại bắt nguồn 
từ nước Mỹ. Trang trí Giáng sinh phụ thuộc vào sự sáng 
tạo của mỗi người, nhưng người ta thường trang trí cây 
thông Noel, vòng nguyệt quế bằng các loại trái cây, các 
loại hạt, bỏng ngô...  

Việc dùng bỏng ngô, một món ăn nhẹ trong các rạp 
chiếu phim, để trang trí cây thông Noel khiến nhiều 
người khó hiểu. 

UỐNG COCKTAIL TRỨNG EGGNOG

Eggnog ra đời ở Anh vào thế kỷ XVII, khi ấy là loại 
thức uống dành riêng cho giới thượng lưu. Đến thế kỷ 
XIX, eggnog du nhập vào châu Mỹ, được biến tấu với 
rượu, trở thành thức uống phổ biến ở châu lục này, nhất 
là vào dịp Giáng sinh.

Eggnog là hỗn hợp từ lòng đỏ trứng trộn với đường, 
sữa, có hoặc không kem, kèm thêm một loại rượu yêu 
thích như Rhum, Whisky hay Sherry… Loại thức uống 
vừa bổ dưỡng, vừa ấm bụng như eggnog rất phù hợp với 
thời tiết mùa Đông lạnh lẽo như đêm Giáng sinh ở Mỹ.

Tuy nhiên, với những người không thể uống trứng, 
thậm chí còn được trộn thêm cả rượu, thì đây lại là một 
thức uống kém hấp dẫn. 

NHỮNG ÔNG GIÀ NOEL SAY XỈN

Nguồn gốc những ông già Noel say xỉn được cho là 
bắt nguồn từ chương trình nghệ thuật tại Đan Mạch 
những năm 70 của thế kỷ XX, sau đó du nhập vào San 
Francisco và trở thành một phần trong truyền thống 
Giáng sinh tại Mỹ.

Người ta cũng cho rằng, SantaCon - sự kiện những 
ông già Noel say xỉn được bắt nguồn từ sự kiện Santarchy 
ở thành phố San Francisco vào năm 1994. Mục đích ban 
đầu của sự kiện này không phải để say xỉn mà là một hình 
thức kịch đường phố, phản đối chủ nghĩa tiêu dùng của 
người Mỹ vào mùa Giáng sinh. Lễ hội những năm sau đó 
lan rộng sang Portland, Los Angeles và đến New York vào 

Dùng bỏng ngô làm vật trang trí cây thông và vòng 
nguyệt quế nhân dịp Noel. (Nguồn: Shutterstock)

Uống Eggnog vào đêm dịp Giáng sinh sẽ giúp xua đi mùa 
Đông lạnh lẽo tại Mỹ. (Nguồn: Shutterstock)

Những ông già Noel say xỉn được bắt nguồn từ một 
chương trình nghệ thuật tại Đan Mạch. (Nguồn: Reuters)
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năm 1998. Hơn 200 ông già Noel đã tuần hành dọc theo 
Đại lộ 5, Manhattan trong những bộ quần áo giá chỉ 12 
USD và hát thánh ca.

Qua nhiều năm, Santarchy nhanh chóng biến thể 
thành SantaCon. Lễ hội này bắt đầu tự định hình những 
văn hóa riêng của mình. Các nhân vật tổ chức sự kiện 
trong và ngoài nước Mỹ biến sự kiện thành một cuộc 
"marathon" từ quán bar này sang quán bar khác.

Sự kiện SantaCon lớn nhất tại New York được quảng 
cáo là một sự kiện từ thiện. Theo Newsweek, ban tổ chức 
yêu cầu những người tham gia quyên góp và thu được 
hơn 400.000 USD. Số tiền này được gửi đến các tổ chức từ 
thiện của thành phố như City Harvest, The Secret Sandy 
Claus Project và The Food Bank for New York City.

ĐỐT LỬA GIÁNG SINH DỌC SÔNG MISSISSIPPI

Truyền thống này xuất hiện tại bang Louisiana, miền 
Nam nước Mỹ. Ngọn lửa đốt từ đống củi hình cây thông 
Noel đặt ngay bên cạnh dòng sông Mississipi. 

Theo Insider, truyền thống này do những người 
Canada gốc Pháp tại Louisiana khởi tạo nên.  Họ cho rằng, 
ngọn lửa sẽ giúp những ông già Noel tìm thấy đường đi 
trong bóng tối. Truyền thống này cũng giúp người dân 
bang Louisiana có một đêm Giáng sinh bình dị và ấm áp. 

Theo: baoquocte.vn

Ngọn lửa giúp ông già Noel tìm được đường đi trong 
bóng tối. (Nguồn: Getty Images)
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