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Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan 
rộng khắp toàn cầu đã khiến kinh tế thế giới 
rơi vào khủng hoảng. Là một trong số các địa 

phương có ca bệnh đầu tiên của cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc với 
nền kinh tế có tỷ trọng khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài 
cao đã và đang hội nhập sâu rộng, độ mở lớn, tính tự chủ và 
khả năng chống chịu còn hạn chế do đó đã chịu ảnh hưởng 
nặng bởi đại dịch. 

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết 
liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục 
tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy 
trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời 
sống Nhân dân, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách 

của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó 
khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 
các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân 
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trong tỉnh, năm 2020, kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định, đời 
sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, các hoạt động văn 
hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được 
đảm bảo. Sau đây là một vài nét về tình hình kinh tế - xã hội 
Vĩnh Phúc năm 2020:

Theo số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội của 
tỉnh năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 
2,21%. Trong đó, giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, 
thủy sản tăng 2,88%, đóng góp 0,17 điểm %; khu vực công 
nghiệp - xây dựng tăng 3,92%, đóng góp 1,85 điểm %; khu 
vực dịch vụ tăng 0,32%, đóng góp 0,07 điểm % vào tăng 
trưởng chung của tỉnh. Quy mô GRDP của tỉnh theo giá hiện 
hành đạt 122.600 tỷ đồng, tăng 3,1%; giá trị GRDP bình 
quân đầu người đạt 104,7 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 
triệu đồng so với năm 2019. Tỷ trọng khu vực công nghiệp 
- xây dựng chiếm 61,95%, dịch vụ chiếm 29,82%, nông - 
lâm - thủy sản chiếm 8,23%. Trong năm, toàn tỉnh thành 
lập mới 1.170 doanh nghiệp, số vốn đăng ký trên 8.199 tỷ 
đồng, tăng 3,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,3%. 

Về thu hút đầu tư, kết quả tuy giảm so với cùng kỳ năm 
trước nhưng vẫn vượt kế hoạch đề ra với 129 dự án FDI, DDI 
được cấp mới và tăng vốn, trong đó vốn FDI đạt 666,16 triệu 

USD, bằng 57,49% so với năm 2019 và vượt 21,12% so với 

kế hoạch (550 triệu USD) với 31 dự án cấp mới và 44 dự án 

tăng vốn; vốn DDI đạt 7.468,73 tỷ đồng, bằng 49,54% so 

với năm 2019, vượt 35,8% so với kế hoạch (5.500 tỷ đồng) 

với 44 dự án cấp mới và 10 dự án tăng vốn. Lũy kế đến hết 

năm 2020 toàn tỉnh có 412 dự án FDI còn hiệu lực với tổng 

vốn đầu tư đăng ký là 6,1 tỷ USD và 803 dự án DDI với tổng 

vốn đầu tư là hơn 98,3 nghìn tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 

2020 đạt trên 52.440 tỷ đồng, tăng 2,95% so với năm 2019. 

Do tỉnh thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, nhất là chính sách giảm tiền thuê đất, gia 

hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm lệ phí trước bạ...đã ảnh 

hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương. Tổng 

thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến 28/12/2020 

đạt trên 32.320 tỷ đồng, bằng 91,93% so với dự toán.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được 

quan tâm đầu tư, phát triển; tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Ước cả năm, toàn 

tỉnh giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, trong đó đưa 

1.200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thực 

hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có 

công, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 125,5 tỷ 

đồng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Tổng hợp: Nam Dương
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị 

Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng các 
đại biểu bấm nút khởi động Mạng lưới Logistics thông 

minh ASEAN với dự án đầu tiên “Trung tâm Logistics ICD 
Vĩnh Phúc (SuperPort)”.
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In 2020, Covid-19 pushed the world’s economy 
into a crisis. Vinh Phuc is one of the first 
provinces having Covid-19 cases  in the 

country. The locality has a high proportion of FDI, is in 
the deep integration but still has many limitations, so the 
province has been heavily affected by the pandemic. 

In that context, the Provincial Party Committee, 
People's Council, and Provincial People's Committee have 
drastically instructed all levels and branches to focus on 
implementing "dual goals" - both drastically preventing 
the epidemic and maintaining and developing socio 
- economic activities, ensuring people's life, promptly 
implementing the Government's mechanisms and policies 
to support people and businesses in difficulty, accelerating 
the disbursement of public investment capital, ensuring 
social order and security. Having the efforts of the whole 
province, in 2020, the province's economy is basically 
stable, the material and spiritual life of people, socio - 
cultural activities, political security, social order and safety 
have been still guaranteed. Here are some features of the 
socio - economic situation in Vinh Phuc in 2020:

According to the statistics, the total product in the 
province increased by 2.21%. In which, the added value of 
agriculture, forestry and fishery up 2.88%, contributing 
0.17 % points; industry - construction sector up 3.92%, 
contributed 1.85 % points; the service sector up 0.32%, 
contributing 0.07 % points to the overall growth of the 
province. The scale of the province's GRDP at current 
prices was at 122,600 billion dong, up 3.1%; GRDP 
value per capita reached VND 104.7 million/person/
year, an increase of VND 1.7 million compared to 2019. 
The proportion of industry - construction accounted for 
61.95%, service 29.82 %, agriculture - forestry - fishery 
8.23%. During the year, the province established 1,170 
new businesses, the registered capital was over 8,199 
billion dong, up 3.4% in the number of businesses and 
up 0.3%.

In terms of investment attraction, the results decreased 
compared to the same period of the last year, but still 
exceeded the plan with 129 FDI and DDI projects that had 
capital newly granted or increased, in which: FDI capital 

was USD 666.16 million, equal to 57.49% compared to 2019 
and surpassed 21.12% of the plan (USD 550 million) with 
31 newly licensed projects and 44 capital-raising projects; 
DDI capital was VND 7,468.73 billion, equaling 49.54% 
compared to 2019, 35.8% higher than the plan (VND 5,500 
billion) with 44 newly licensed projects and 10 capital-
raising projects. Until the end of 2020, the whole province 
had 412 valid FDI projects with a total registered investment 
capital of USD 6.1 billion and 803 DDI projects with over VND 
98.3 trillion.

The total retail sales of consumption goods and 
services in 2020 was over VND 52,440 billion, up 2.95% 
compared to 2019. Due to the implementation of policies 
on removing difficulties for production and business, 
especially land rent reduction, special consumption tax 
payment extension, registration fee reduction... have a 
direct impact on local budget revenues. The total State 
budget revenue in the province until 28/12/2020 was over 
VND 32,320 billion, equaling 91.93% of the estimate.

Along with that, the socio - cultural fields were 
continuously invested and developed; political security, 
social order and safety were guaranteed. In the whole 
year, the province created jobs for 20,000 workers, 1,200 
of whom were sent to work abroad for a definite time; 
supported over VND 125.5 billion for social protection 
beneficiaries, poor households…

By Nam Duong

VINH PHUC COMPLETED THE "DUAL GOAL"

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/2021 3FOCUS

Dialogue "Vinh Phuc, a safe and potential investment 
destination in the Covid-19 period"
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Tại thủ đô Paris của Cộng hòa Pháp, trong những 
ngày giáp tết nguyên đán, chị Trần Thanh Ly (quê 
xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc) tất bật cùng ông 

xã dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa và cùng bạn bè người 
Việt tại Pháp chuẩn bị những món ăn truyền thống của Việt 
Nam. Dù ở nước ngoài không có đầy đủ nguyên liệu và điều 
kiện để làm các món ăn theo đúng chuẩn hương vị Tết Việt 
nhưng gia đình chị Thanh Ly và cộng đồng người Việt tại 
Pháp luôn cố gắng khắc phục để chuẩn bị một cái Tết chỉn 
chu nhất. “Đối với những người con xa xứ,  dịp Tết là cơ hội 
để cho con, cháu được sinh ra ở nước ngoài có thời gian 
và cơ hội tiếp xúc với họ hàng, người thân trong gia đình. 
Cũng là dịp để các con hiểu được nét văn hóa truyền thống 
của người Việt” - chị Thanh Ly chia sẻ.

“Tết đến là lòng hướng về 
                              quê hương…”

Đó là  cảm xúc chung của nh iều ngườ i  V iệt  Nam s inh sống và làm v iệc ở  nước ngoà i  mỗ i  d ịp 
Tết  đến xuân về .  Sống ở những miền đất lạ ,  đến d ịp  Tết  Nguyên đán ,  họ vẫn thường phả i  tất tả lo 
toan công v iệc ở  nước sở tạ i .  Thế nhưng ,  dường như đố i  vớ i  tất cả những ngườ i  V iệt  xa quê hương , 
“hương v ị ”  của Tết quê nhà vẫn luôn thấm đẫm trong t im .

 Bữa cơm tất niên do chị Thanh Ly chuẩn bị tại Pháp

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/20214 TIÊU ĐIỂM
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Không chỉ “giữ lửa” Tết Việt, gia đình chị Thanh Ly luôn 
gìn giữ tiếng nói và văn hóa Việt. “Vợ chồng tôi luôn cố 
gắng dạy và nói với con bằng tiếng mẹ đẻ để con có thể 
hàng ngày, hàng giờ không quên cội nguồn dân tộc và khi 
về Việt Nam con có thể nói chuyện, giao tiếp với ông bà, 
họ hàng”.   

Ở thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn 
Quốc, anh Nguyễn Văn Phú (quê xã Phương Khoan, huyện 
Sông Lô) hiện đang làm quản lý cho một công ty con của 
tập đoàn LG Hàn Quốc cho biết: “Thông thường, trước kỳ 
nghỉ Tết, những người Việt đang sinh sống, làm việc ở Hàn 
Quốc lại liên hệ với nhau để lên kế hoạch chuẩn bị hội họp 
dịp năm mới. Thường là lựa chọn nhà của một ai đó rồi 
cùng nhau gói hoặc mua bánh chưng, làm mứt, dưa hành. 
Một con gà với cỗ xôi để thờ cúng, mâm ngũ quả, thêm cặp 
bánh chưng là món không thể thiếu trong ngày này. Mặc 
dù công việc bận rộn và kỳ nghỉ Tết ở Hàn Quốc chỉ vẻn vẹn 
3 ngày nhưng cộng đồng người Việt Nam ở đây đều cùng 
chung một niềm háo hức tổ chức ăn Tết, hướng về gia đình 
và quê hương đất nước”.

Cuộc sống lăn lội hơn 10 năm nơi xứ người là bấy 
nhiêu năm trải nghiệm cái Tết xa nhà. Năm nay, do tình 
hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch trở về Việt Nam 

đoàn tụ cùng gia đành phải gác lại. Dự định gặp mặt cậu 
con trai út được sinh ra khi anh đang ở nước ngoài vẫn 
chưa thực hiện được. “Buồn là điều không tránh khỏi, tôi 
chỉ thấy thương các con không được bố bồng bế, dẫn đi 
chơi vào ngày Tết như chúng bạn. Mong rằng dịch bệnh 
sớm qua đi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 
như chúng tôi sớm được trở về quê hương đoàn tụ với gia 
đình” - Anh Phú bùi ngùi tâm sự.

Tại Cộng hòa Liên bang Nga, bạn Cao Thị Vân Diễm 
(quê xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường) hiện đang theo học 
chương trình Tiến sỹ ngành Nghiên cứu nghệ thuật múa 
tại thành phố Saint Petersburg cho biết: Ở nước Nga, mọi 
người đón năm mới theo lịch dương. Pháo hoa tưng bừng 
rọi sáng cả trời tuyết trắng phau, khắp nơi nhạc rộn rã cũng 
bị nhấn chìm bởi những tiếng hò reo đầy phấn khích đón 
năm mới. Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 
nên các hoạt động chào đón năm mới bị hạn chế do không 
được tụ tập đông người. Tết của Nga qua  đi cũng là thời 
gian cận kề Tết nguyên đán của Việt Nam. Trong khi nhà 

Chị Thanh Ly (áo dài trắng) cùng bạn du xuân 
trên đất Pháp

Anh Phú tham quan gian hàng ẩm thực của cộng đồng 
người Việt Nam tại Hàn Quốc

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/2021 5TIÊU ĐIỂM
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nhà ở Việt Nam tưng bừng chuẩn bị Tết thì với các du học 
sinh ở Nga, đó là những ngày bình thường như bao ngày 
khác. Tuyết vẫn rơi và sinh viên vẫn phải đến trường. Cái Tết 
xa xứ giữa một biển tuyết miên man đầy thông với tùng, 
muốn tìm chút sắc hồng của hoa đào cũng khó. 

Tốt nghiệp Học viện Múa Việt Nam, ngôi trường mà 
Vân Diễm đã thi đỗ với kết quả xuất sắc và được cử đi học 
Thạc sỹ, sau đó là Tiến sỹ tại Liên bang Nga, Vân Diễm 
cho biết: “Được Nhà nước cử đi học tập tại nước ngoài, đó 
không chỉ là niềm tự hào của mỗi cá nhân mà còn là của 
gia đình các du học sinh. Vì vậy, chúng mình luôn xác định 
học tập là nhiệm vụ chính và luôn cố gắng đạt được kết 
quả tốt nhất”. Là một nghiên cứu sinh có nhiều thành tích 
nổi bật, Vân Diễm được mời làm Giám khảo cho hai cuộc 
thi của Hội người Việt Nam tại Nga là “ Hội thi văn nghệ 
cộng đồng người Việt Nam tại Mát - xcơ - va và các vùng 
lân cận năm 2018” và “Hội thi văn nghệ cộng đồng người 

Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2019”. Vân Diễm còn vinh 
dự nhận được bằng khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên 
bang Nga vì những đóng góp tích cực của mình. Bên cạnh 
đó, Vân Diễm cùng các bạn còn tham gia vào các hoạt động 
của Hội người Việt Nam trong thành phố, giúp đỡ con em 
người Việt học tiếng Việt, góp phần giới thiệu hình ảnh của 
Việt Nam đến với các bạn Nga nói riêng và bạn bè quốc tế 
nói chung.

Có thể nói, ngày Tết cổ truyền dân tộc với người Việt xa 
xứ như khoảnh khắc trở về quê hương, trở về nơi chôn rau 
cắt rốn... và dù có đi bất cứ đâu, những người Việt vẫn cố 
tìm một chút bóng dáng quê nhà qua hương vị Tết. Điều 
đặc biệt là lúc nào trong họ cũng luôn cố gắng vươn lên và 
luôn tự hào mình là người Việt Nam.

Thực hiện: Nguyễn Thơm

Vân Diễm tham gia làm Ban Giám khảo Hội thi Văn nghệ 
Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Vân Diễm biểu diễn dancesport tại buổi Liên hoan
Tất niên tại Nga

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/20216 TIÊU ĐIỂM
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Trước khi sang Việt Nam, anh Park Kyung Chan 
làm việc tại Sở Quốc tế - Thương mại tỉnh 
Chungcheongbuk, đây là địa phương có quan hệ 

hợp tác hữu nghị với tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiều năm qua. 
Với niềm đam mê tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, anh 
Park đã được cử sang học tiếng Việt và làm việc tại Vĩnh 
Phúc theo chương trình trao đổi cán bộ giữa tỉnh Vĩnh Phúc 
và tỉnh Chungcheongbuk. Đây là là năm thứ hai anh được 
trải nghiệm văn hóa đón Tết Việt.  

“Người Việt và người Hàn rất giống nhau trong việc 
sum vầy, đoàn tụ gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Thậm 
chí, người Hàn Quốc chúng tôi còn có phần nặng hơn cả 
người Việt, khi một năm có đến hai dịp gia đình quây quần 
bên nhau theo truyền thống, đó là Tết Nguyên đán và Tết 
Trung thu. Tết Việt Nam ăn bánh chưng, bên Hàn Quốc ăn 
Tteokguk (canh bánh gạo) và Tteok (bánh gạo). Tteokguk 
và Tteok là một món ăn truyền thống Hàn Quốc. Trong 
dịp tết của Hàn Quốc, nhà nào cũng nấu Tteokguk và ăn 

Khi người Hàn thưởng thức 
                                                Tết ViệtVớ i  nh iều ngườ i  nước ngoà i  h iện đang sống và làm 

v iệc tạ i  V iệt  Nam,  Tết  Nguyên đán thật khác b iệt  và thú v ị . 
Họ cũng lễ  chùa ,  thưởng thức các món ăn ngày Tết và thực 
h iện nh iều ngh i  thức truyền thống của ngườ i  V iệt  Nam để 
cùng cảm nhận và hòa mình vào không kh í  Tết .  Hãy cùng 
lắng nghe anh Park Kyung Chan ,  cán bộ trao đổ i  của t ỉnh 
Chungcheongbuk ,  Hàn Quốc h iện đang làm v iệc tạ i  Sở Ngoạ i 
vụ V ĩnh Phúc ch ia  sẻ cảm nhận về Tết V iệt .

Đối ngoại Vĩnh Phúc
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vào sáng của mùng 1 tết âm lịch. Nếu bạn ăn xong phần 
Tteokguk của bạn, điều đó có nghĩa bạn già đi một tuổi…” 
- Anh Park cho biết.

Khi được hỏi ấn tượng của anh Park về Tết Việt Nam, 
điều khiến anh dù có đi đâu cũng không thể nào quên đó là 
không khí năm mới ngập tràn khắp phố phường, ngõ xóm 
với hoa đào, quất; những ngôi nhà và phố phường được 
trang hoàng lộng lẫy với cờ, hoa, đèn lồng; nhịp sống vốn 
ồn ào, náo nhiệt bỗng trở nên yên bình, chậm rãi vào ngày 
mùng 1 Tết Âm lịch. Ấn tượng hơn cả là cách mà chính phủ, 
các doanh nghiệp và tất cả mọi người dành sự ưu tiên đặc 
biệt cho Tết. Là người nước ngoài đón Tết tại Việt Nam với 
biết bao điều mới mẻ, bỡ ngỡ nhưng anh Park Kyung Chan 
lại cảm thấy ấm áp, gần gũi như ở quê hương mình. “Vào 
dịp Tết, tôi được mời tham dự tiệc tất niên cùng các đồng 
nghiệp tại Vĩnh Phúc. Tôi cảm động trước tình cảm nồng 
hậu, mến khách của con người Vĩnh Phúc. Các bạn mời tôi 
đến nhà chơi và chiêu đãi tôi những món ăn Việt Nam rất 
ngon. Sau đó, chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng năm mới, 
giao lưu văn nghệ và đi chùa cầu bình an. Đó là những kỷ 
niệm khó quên trong cuộc đời tôi” - anh Park vui vẻ kể lại.

“Vào dịp Tết nguyên đán năm nay, trong khi thế giới 
nói chung và Hàn Quốc nói riêng vẫn còn đang phải chiến 
đấu với dịch bệnh Covid-19 thì ở Việt Nam các bạn đã 
khống chế dịch bệnh rất tốt. Việt Nam thật sự an toàn hơn 
tôi nghĩ. Tôi tin tưởng rằng sau khi dịch bệnh qua đi Việt 
Nam và tỉnh Vĩnh Phúc sẽ là điểm đến lý tưởng cho khách 
du lịch nước ngoài và các nhà đầu tư…”

Dù đã được trải nghiệm đón tết tại miền Bắc Việt Nam 
nhưng anh Park Kyung Chan vẫn muốn tìm hiểu thêm về 
phong tục tập quán Tết truyền thống của Việt Nam tại các 
vùng miền khác nhau. Chia sẻ về dự định đón Tết năm nay, 
anh Park cho biết sẽ cùng bạn bè người Hàn Quốc đang 

sinh sống tại Việt Nam trải nghiệm không khí đón Tết của 
người dân miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

“Tôi mong nhiều bạn người nước ngoài nói chung và 
người Hàn Quốc nói riêng sang Việt Nam có cơ hội thưởng 
thức Tết cổ truyền của Việt Nam.

Chúc mừng năm mới!” 
Thực hiện: Nguyễn Thơm

Anh Park Kyung Chan vãn cảnh chùa Thanh Xuân
tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Anh Park Kyung Chan (ngoài cùng bên tay phải) chụp 
ảnh cùng đồng nghiệp trong chuyến du lịch Hà Giang

Đối ngoại Vĩnh Phúc
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Phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc 
Dũng đã điểm lại những thành tựu chính trị - kinh 
tế - xã hội quan trọng của Việt Nam trong năm 

2020, một năm mà thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch 
Covid-19 gây ra.

Về đối ngoại, Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đã 
thành công trên vai trò "kép" - Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy 
viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
2020–2021; ngoại giao song phương và đa phương tiếp 
tục được tăng cường thông qua các hình thức trực tuyến và 
cả trực tiếp; liên kết kinh tế quốc tế được đẩy mạnh thông 
qua việc hoàn tất và bắt tay vào thực thi các FTA song 
phương và đa phương quan trọng như Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh 
tế toàn diện khu vực (RCEP). Bên cạnh đó, các công tác 
khác như bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong 
thời kỳ đại dịch, phân giới cắm mốc trên đất liền, bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao văn hóa…đều được tăng 
cường và đạt được thành tựu đáng chú ý.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng gửi lời 
chúc mừng năm mới và cảm ơn sâu sắc tới các phóng viên, 
trợ lý báo chí nước ngoài, các tùy viên văn hóa, báo chí các 

cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam đã sát cánh cùng 
Bộ Ngoại giao trong việc quảng bá đất nước, con người Việt 
Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa 
Việt Nam và thế giới. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn và tin 
tưởng rằng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nhận được sự đồng 
hành của đội ngũ phóng viên, trợ lý, tùy viên báo chí nước 
ngoài tại Việt Nam để những thông tin, hình ảnh về Việt 
Nam được truyền tải chân thực, mạnh mẽ và sinh động hơn 
nữa đến với bạn bè quốc tế.

Tại buổi gặp gỡ, nhiều phóng viên, trợ lý của các văn 
phòng báo chí nước ngoài thường trú và tùy viên văn hóa 
báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã 
chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu ấn tượng 
trong năm 2020, cảm ơn sự hợp tác của Bộ Ngoại giao 
trong những năm qua và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục trở 
thành một điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế hậu đại 
dịch, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định và phát triển 
trong khu vực và trên thế giới.

Cũng tại buổi gặp, Tổng công ty chè Việt Nam (Vinatea) 
và công ty KBF đã giới thiệu các sản phẩm chè đặc biệt của 
Việt Nam đến với phóng viên, trợ lý các văn phòng báo chí 
quốc tế thường trú và tùy viên văn hóa, báo chí, đại diện 
các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Đức Thành

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng
phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí quốc tế

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Phát ngôn 
viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng đại diện 
Lãnh đạo các Sở Ngoại vụ địa phương  chụp ảnh 

lưu niệm với các đại diện báo chí nước ngoài

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/2021 9TIN ĐỐI NGOẠI

SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC 
THAM DỰ GẶP GỠ BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Ngày 15/0 1/2021 ,  tạ i  Nhà khách Ch ính phủ ,  Thứ trưởng Ngoạ i  g iao Nguyễn Quốc Dũng đã có buổ i  gặp gỡ thường 
n iên vớ i  phóng v iên ,  t rợ  lý  các văn phòng báo ch í  quốc tế thường trú và tùy v iên văn hóa ,  báo ch í ,  đạ i  d iện các cơ 
quan đạ i  d iện nước ngoà i  tạ i  V iệt  Nam nhân d ịp  năm mới  202 1 .  Sự k iện còn có sự tham g ia  của bà Lê Th ị  Thu Hằng , 
Vụ trưởng Vụ Thông t in  Báo ch í  của Bộ Ngoạ i  g iao ,  Phát ngôn v iên Bộ Ngoạ i  g iao V iệt  Nam và đạ i  d iện Lãnh đạo các 
Sở Ngoạ i  vụ đ ịa  phương .  Về ph ía  Sở Ngoạ i  vụ V ĩnh Phúc ,  có ông Trần Hoà i  Dương ,  Phó G iám đốc Sở tham dự sự k iện .
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Theo thống kê Vĩnh Phúc hiện có 212 dự án đầu 
tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng số 
vốn đăng ký gần 2,3 tỷ USD. Hầu hết các doanh 

nghiệp Hàn Quốc đều chấp hành tốt các chính sách pháp 
luật của Việt Nam, sản xuất kinh doanh hiệu quả, có đóng 
góp quan trọng cho ngân sách, giải quyết việc làm cho 
hàng vạn lao động địa phương. Đặc biệt, trong quá trình 
hoạt động nhiều doanh nghiệp liên tục tăng vốn đầu tư, 
mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, tăng 
thu nhập cho lao động địa phương…

Những kết quả nói trên có đóng góp không nhỏ 
của ông Lee Keun Bae. Trong vai trò là Chủ tịch Hiệp hội 
doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc, ông Lee Keun Bae 
tích cực mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào 

Vĩnh Phúc; phối hợp tổ chức các đoàn công tác xúc tiến 
đầu tư của tỉnh tại Hàn Quốc hàng năm…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh 
Lê Duy Thành đánh giá cao những đóng góp các 
doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và cá nhân ông 
Lee Keun Bae trong việc phát triển kinh tế, xã hội 
của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua.

Cảm ơn những đóng góp của Hiệp hội doanh nghiệp 
Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc và cá nhân ông Lee Keun Bae, 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành mong muốn hai bên 
tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp, tăng cường hợp tác 
xúc tiến, thu hút đầu tư trong thời gian tới…

Thiệu Vũ – Theo Baovinhphuc.com.vn

TẶNG BẰNG KHEN CHO CHỦ TỊCH HIỆP HỘI 
DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC TẠI VĨNH PHÚC

Ch iều 14/0 1/2021 ,  đồng ch í  Lê  Duy Thành ,  Phó B í  thư T ỉnh ủy ,  Chủ t ịch UBND t ỉnh đã có buổ i 
gặp mặt trao tặng bằng khen cho ông Lee Keun Bae ,  Chủ t ịch H iệp hộ i  doanh ngh iệp Hàn Quốc tạ i 
V ĩnh Phúc đã có những đóng góp cho công cuộc thu hút đầu tư ,  quảng bá t iềm năng ,  lợ i  thế ,  h ình 
ảnh của t ỉnh V ĩnh Phúc đến những nhà đầu tư Hàn Quốc .

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao bằng khen tặng 
ông Lee Keun Bae. Ảnh: Đức Chung

Đối ngoại Vĩnh Phúc
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Sáng ngày 07/01/2020, Sở Ngoại vụ tổ chức hội 
nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 
Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Ngoại 

vụ, đại diện một số sở, ngành liên quan như: Ban Quản 
lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Công an 
tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và lãnh đạo các 
phòng, trung tâm cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức trong Sở.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động 
năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo 
đó, trong năm 2020, nhằm tập trung thực hiện nhiệm 
vụ phòng chống dịch Covid-19, Sở Ngoại vụ đã chủ động 
tham mưu điều chỉnh các hoạt động đối ngoại để kịp 
thời thích ứng với diễn biến tình hình mới, cụ thể: Thành 
lập các đoàn công tác thăm hỏi, động viên, tháo gỡ khó 
khăn các công ty FDI trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các công 
tác phiên dịch, tham gia lực lượng phòng chống dịch của 
tỉnh; tham mưu thăm hỏi, động viên phòng chống dịch 
Covid-19  đến một số địa phương nước ngoài có quan hệ 
hợp tác với tỉnh; đề xuất hỗ trợ cho các chuyên gia, người 
lao động nước ngoài và thân nhân được phép nhập cảnh 
vào Việt Nam; tham mưu cho tỉnh tiếp đón, làm việc với 
10 đoàn đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đến thăm và làm 
việc tại tỉnh…

Trong công tác xúc tiến viện trợ phi chính phủ, Sở 
cũng chủ động phối hợp với các ngành tích cực triển 
khai công tác vận động, thu hút nguồn vốn viện trợ phi 
Chính phủ từ các tổ chức cá nhân nước ngoài, Việt kiều 
và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị giải ngân 
năm 2020 đạt trên 1 triệu USD. 

Trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến 
phức tạp, để công tác đối ngoại của tỉnh ngày càng phát 
triển góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
và phát triển tỉnh nhà theo mục tiêu chào mừng Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần 
thứ 13, trong năm 2021, Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu 
cho tỉnh duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị 
với các nước, khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác 
với các địa phương nước ngoài; điều chỉnh các kế hoạch 
hoạt động đối ngoại sát với thực tế, lấy ngoại giao kinh 
tế là trọng tâm, tăng cường công tác xúc tiến viện trợ 
phi chính phủ, đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hoá, 
thông tin đối ngoại quảng bá về tỉnh Vĩnh Phúc…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt 
Hưng, Quyền Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương những 
nỗ lực và kết quả đạt được trong năm 2020. Đồng thời, đề 
nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng trau 
dồi đạo đức, rèn luyện, học tập nâng cao nghiệp vụ, bám 
sát phương châm “chủ động - sáng tạo - hiệu quả” nhằm 
nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục 
vụ hiệu quả công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh về lĩnh vực đối ngoại; thực hiện tốt quy chế dân chủ 
đảm bảo tính minh bạch, công bằng; chú trọng giữ gìn 
đoàn kết nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ được giao.

Tại Hội nghị, Sở Ngoại vụ đã trao thưởng cho các tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

SỞ NGOẠI VỤ: 
Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/2021 11TIN ĐỐI NGOẠI

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ 
phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ 
trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 
các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020
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SỞ NGOẠI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN 
NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, từ 
ngày 30-31/12 Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị 
tập huấn nghiệp vụ đối ngoại nhằm trang bị, 

bổ sung kiến thức về Cộng đồng Asean và triển khai 
Quyết định số: 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
đối ngoại của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các 
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020 đánh dấu 05 năm thành lập Cộng đồng 
ASEAN, 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và lần thứ hai 
Việt Nam vinh dự đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN. 
Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn 
Đồng Trung, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Asean giới thiệu về 
ASEAN, khái quát các thành tựu đạt được của ASEAN trên 
các trụ cột An ninh – Chính trị, Kinh tế, Văn hóa – Xã hội 
trong 05 năm vừa qua cũng như những định hướng của 
ASEAN trong thời gian tới;  thông tin về những thành tựu 

nổi bật của ASEAN 2020 và thành công của Việt Nam trên 
cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Cao 
Trần Quốc Hải, Đại sứ, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ đã 
trao đổi một số điểm cần lưu ý trong triển khai Quyết 
định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội 
thảo quốc tế. Trong thời gian qua, việc tổ chức các hội 
nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề 
nếp tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa tuân thủ đúng 
các quy định trong quá trình thực hiện do vậy việc tăng 
cường cập nhật, tập huấn các quy định về quản lý hoạt 
động đối ngoại là việc hết sức cần thiết, giúp các cơ quan, 
đơn vị nắm rõ quy định để triển khai các hoạt động đối 
ngoại hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thanh Tú 

Toàn cảnh hội nghị

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/202112 TIN ĐỐI NGOẠI
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Vượt qua ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, 
Toyota Việt Nam đạt kết quả ấn tượng 

trong năm 2020

Sản lượng năm 2020 của Công ty đạt 43.243 xe, 
đưa sản lượng tích lũy lên 574.092 xe. Về bán 
hàng, Công ty đạt doanh số 72.136 xe và liên 

tục ghi nhận kỷ lục tăng trưởng trong những tháng cuối 
năm, với doanh số cộng dồn lên 695.424 xe.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Toyota Việt Nam đã chào đón 
hơn 1,15 triệu lượt dịch vụ, nâng tổng lượt xe sử dụng 
dịch vụ chính hãng của Toyota lên 13,4 triệu lượt. Bên 
cạnh đó, hàng loạt các chương trình chăm sóc khách 
hàng được Toyota Việt Nam thực hiện nhằm hỗ trợ khách 
hàng trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lũ lụt 
tại miền Trung.

Trong năm 2020, Toyota Việt Nam đóng góp khoảng 
hơn 900 triệu USD vào ngân sách nhà nước và là một 

trong 30 doanh nghiệp được Tổng cục Thuế tuyên dương 
tại Lễ tôn vinh người nộp thuế năm 2020. Công ty tiếp 
tục tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.900 công 
nhân lao động.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota 
Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc 
trong lĩnh vực an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, 
chung tay cùng Chính phủ Việt Nam hỗ trợ người dân 
vượt qua đại dịch Covid-19 và giảm thiểu hậu quả của 
lũ lụt tại miền Trung. Tính đến nay, tổng kinh phí tích 
lũy cho các hoạt động đóng góp xã hội của Công ty 
khoảng 27 triệu USD.

Đức Hiền (Theo Vinhphuc.gov.vn)

Năm 2020 là  một năm đầy khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của d ịch Cov id- 19  song 
Công ty Toyota V iệt  Nam đã không ngừng nỗ lực đạt những kết quả ấn tượng ,  góp phần vào sự 
phát tr iển chung của th ị  t rường và ngành công ngh iệp ô tô V iệt  Nam.

Công ty Toyota Việt Nam được tuyên dương tại Lễ tôn vinh người nộp thuế năm 2020

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/2021 13TIN ĐỐI NGOẠI



Xuân
Tân Sửu  2021Đối ngoại Vĩnh Phúc

Số 117/202114 KINH TẾ - XÃ HỘI VĨNH PHÚC

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn 
còn ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống của con 
người trên phạm vi toàn cầu, chính quyền và 

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm tập trung mọi nguồn 
lực để phục hồi, phát triển kinh tế; tạo môi trường đầu tư 
– kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; tiếp tục đảm bảo 
an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, từ đó nâng cao hơn 
nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong 
tỉnh. Để đạt được mục tiêu trên, ngày 29/12/2020, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 
205/KH-UBND về Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 
trong đó đề ra các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Các chỉ tiêu về kinh tế:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP – giá so sánh 
năm 2010 tăng 8,5 – 9%, trong đó: Ngành nông, lâm 
nghiệp và thủy sản tăng 1,5%; ngành công nghiệp – xây 
dựng tăng 11,1%; các ngành dịch vụ tăng 8,5% và thuế 
sản phẩm trừ nợ cấp tăng 6,6% so với năm 2020.

- Cơ cấu kinh tế: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy 
sản chiếm 8,13%; ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 
62,65%; các ngành dịch vụ chiếm 29,23%.

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30 
- 35% GRDP theo giá hiện hành.

- Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 30,7 
nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 27,1 nghìn tỷ đồng.

- Phấn đấu thu hút đạt 400 triệu USD vốn FDI và 
5.5000 tỷ đồng vốn DDI.

2. Các chỉ tiêu về xã hội:

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 
chiều) còn dưới 1%.

- Giải quyết việc làm mới cho khoảng 16 – 17 nghìn 
lao động.

- Tỷ lệ qua đào tạo phấn đấu đạt 77,2%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: cân nặng 
theo tuổi còn dưới 8,6%, chiều cao theo tuổi còn dưới 15%.

- Số bác sỹ/vạn dân: 13,9 bác sỹ/ vạn dân; tỷ lệ 
giường bệnh/ vạn dân đạt 39 giường/ vạn dân.

- Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH 
đạt 35%; lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp đạt 32,38%; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 
93,5%/ dân số.

3. Các chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt ổn định 25%.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý 
khu vực đô thị đạt khoảng 95,5%; khu vực nông thôn đạt 
khoảng 75,5%.

- Tỷ lệ dân số đô thị loại IV được cấp nước sạch từ hệ 
thống cấp nước tập trung đạt 90%. Tỷ lệ hộ ở khu vực 
nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/
BYT đạt 63,2%.

Tổng hợp: Ngọc Vân

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH VĨNH PHÚC 

NĂM 2021
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Số 117/2021 15VINH PHUC'S SOCIO - ECONOMIC SITUATION

In 2021, in the context that the Covid-19 
epidemic still has a profound impact 
on people's lives on a global scale, the 

government and people of Vinh Phuc province are 
determined to concentrate all resources for the 
economic recovery and development; create a favorable 
and open investment environment; continue to ensure 
social security and national security, thereby further 
improving the material and spiritual life of the people 
in the province. In order to achieve the above goals, on 
December 29th, 2020, the People's Committee of Vinh 
Phuc province issued Plan No. 205/KH-UBND on the socio 
- economic development in 2021, as follows:

1. Economic indicators:

- GRDP - the comparative price in 2010, increases 
8.5-9%, in which: the agriculture, forestry and fishery 
sector up 1.5%; industry - construction up 11.1%; service 
industries up 8.5% and product tax minus subsidies up 
6.6% compared to 2020.

- Economic structure: Agriculture, forestry and 
fisheries accounts for 8.13%; industry - construction for 
62.65%; the service sector for 29.23%.

- Social investment capital mobilization accounts for 
30-35% of GRDP at the current price.

- Total state budget revenue strives to reach VND 30.7 
trillion, in which domestic revenue is VND 27.1 trillion.

- Strive to attract USD 400 million of FDI and VND 
5.500 billion of DDI capital.

2. The social indicators:

- The rate of poor households (according to the poverty 
line with multi-dimensional approach) is below 1%.

- Create new jobs for about 16 - 17 thousand 
employees.

- The rate of trained people strives to reach 77.2%.

- The rate of malnourished children under 5 years 
old: weight for age is below 8.6%, height for age is 
below 15%.

- Number of doctors/10,000 people: 13.9 
doctors/10,000 people; the rate of hospital beds/10,000 
people will reach 39 beds / 10,000 people.

- The labor force in the age group participating in 
social insurance reaches 35%; the labor force in the age 
group participating in unemployment insurance reaches 
32.38%; the rate of participation in health insurance 
reaches 93.5%/population.

3. Environmental indicators:

- The forest coverage rate is stable at 25%.

- The rate of daily-life solid waste collected and 
treated in urban areas is about 95.5%; about 75.5% in 
rural areas.

- The rate of urban population of grade IV having clean 
water from a centralized water supply system reaches 
90%. The proportion of households in rural areas using 
clean water according to the standard 02/BYT is 63.2%.

By Ngoc Van

THE SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT 
INDICATORS OF VINH PHUC PROVINCE 

IN 2021
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Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 xảy ra với quy 
mô toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt 
động kinh tế trong nước. Là một tỉnh phát triển 

mạnh về công nghiệp, Vĩnh Phúc cũng trực tiếp bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi 
Vĩnh Phúc là tâm dịch của cả nước, đã ảnh hưởng lớn đến 
hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp, 
nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư không thể thực hiện 
theo kế hoạch. Tuy vậy, với những giải pháp linh hoạt, 
đồng bộ, kịp thời, Vĩnh Phúc đã thực hiện được “mục tiêu 
kép” vừa ngăn chặn thành công dịch bệnh Covid-19 vừa 
đảm bảo phục hồi phát triển kinh tế, hoạt động thu hút 
đầu tư tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, vượt 
kế hoạch đề ra. 

Hội thảo xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc 
năm 2020 với chủ đề “Vĩnh Phúc điểm đến đầu tư 

tiềm năng và an toàn”

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/202116 KINH TẾ - XÃ HỘI VĨNH PHÚC

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, 
THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC

ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Ảnh: Khánh Linh
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Lũy kế đến hết năm 2020, thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh đạt 666,16 triệu USD, 
bằng 57,49% so với năm 2019 và vượt 21,12% so với kế 
hoạch (550 triệu USD) với 31 dự án cấp mới và 44 lượt 
dự án tăng vốn; vốn đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) 
đạt 7.468,73 tỷ đồng, bằng 49,54% so với năm 2019, vượt 
35,8% so với kế hoạch (5.500 tỷ đồng) với 44 dự án cấp mới 
và 10 dự án tăng vốn. 

Lũy kế đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 412 dự án FDI 
còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,1 tỷ USD và 
803 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là hơn 98,3 nghìn tỷ 
đồng. Hiện nay có 19 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án 
đầu tư vào tỉnh, trong đó Hàn Quốc có số lượng nhà đầu 
tư lớn nhất, sau đó là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), 
Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Italia…

Để đạt được những kết quả nêu trên, ngay từ đầu 
năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình 
xúc tiến đầu tư năm 2020, triển khai các nhiệm vụ, giải 
pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh năm 2020, trong đó tiếp tục tập 
trung các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tiếp 
cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp 
cận quỹ đất sạch…Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công 
trực tuyến, triển khai thực hiện các quy định về việc hỗ 
trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục, giới thiệu địa điểm, hỗ trợ 
các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư để các 
dự án này sớm được triển khai hoạt động. Các thủ tục 
hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh được đơn giản hóa; thời hạn cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp giảm xuống dưới 03 ngày làm 
việc (trước đây là 05 ngày) theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp; thời gian cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư giảm 30-50% thời gian so với 
quy định của Luật Đầu tư…

Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh 
nghiệp được Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết 
kịp thời qua nhiều hình thức như: Gửi văn bản, trao đổi 
qua Cổng Thông tin đối thoại Doanh nghiệp – Chính 
quyền, Hệ thống đường dây nóng, tổ chức các Đoàn công 
tác thăm nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ 
chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư 
trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các biện pháp nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh, tỉnh cũng tích cực vận dụng linh hoạt nhiều 
hình thức để quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư vào tỉnh. 
Trong năm 2020, tỉnh đã đón tiếp và làm việc với 21 
đoàn các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn 
đầu tư…Tổ chức thành công 05 hội nghị xúc tiến đầu tư. 
Mặc dù không tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư ra nước ngoài 
do tình hình dịch Covid-19, nhưng Vĩnh Phúc đã tranh 
thủ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của 
tỉnh thông qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Đại sứ quán 
các nước tại Việt Nam. Năm 2020, Vĩnh Phúc đã tiếp đón 
10 Đoàn Đại sứ quán các nước, gửi các tài liệu như tờ gấp, 
sách xúc tiến đầu tư đến nhiều Đại sứ quán, các tổ chức 
quốc tế tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, để tận dụng thời cơ và nắm bắt cơ 
hội để đón các nhà đầu tư, nhất là khi Việt Nam là điểm 
đến an toàn, khống chế tốt dịch bệnh Covid-19, Vĩnh Phúc 
sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động cải thiện môi trường 
đầu tư, nâng cấp hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tăng 
lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động xúc 
tiến đầu tư, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập 
trung vào các đối tác tiềm năng, các ngành công nghiệp 
có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. 
Cùng với đó, tận dụng tốt làn sóng chuyển dịch đầu tư 
từ khu vực Đông Bắc Á vào ASEAN, trong đó có Việt Nam 
để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh 
nghiệm, tài chính. 

Thanh Tú

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ông Marko 

Walde, Chủ tịch Phòng Công nghiệp - Thương mại Đức 
tại Việt Nam

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/2021 17KINH TẾ - XÃ HỘI VĨNH PHÚC

Ảnh: Khánh Linh
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Hoạt động đối ngoại Vĩnh Phúc
năm 2020 qua ảnh

Foreign activities of Vinh Phuc in 2020

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/202118  SỰ KIỆN ĐỐI NGOẠI NỔI BẬT 2020

• Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa 
ngài Vítězslav Grepl, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Cộng hòa Séc tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.

• Secretary Hoang Thi Thuy Lan welcomed Mr. Vitězslav 
Grepl, Ambassador of the Czech Republic in Vietnam.

• Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp và làm 
việc với ngài Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn 

quyền Cộng hòa Hàn Quốc nhân dịp Đại sứ 
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.

• Secretary Hoang Thi Thuy Lan worked with Mr. Park 
Noh-wan, Ambassador of the Republic of Korea.

• Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tặng hoa 
bà Lianys Torres, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam nhân dịp 

Đại sứ thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.
• Chairman Le Duy Thanh and Ms. Lianys 

Torres, Ambassador of Cuba in Vietnam.

• Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp ngài 
Tha-ni Xẻng-rat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.
• Chairman Le Duy Thanh received Mr. Tha-ni 
Xeng-rat, Ambassador of Thailand in Vietnam.
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Số 117/2021 19 DIPLOMATIC EVENTS 2020

• Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp ngài 
Tan Weiming, Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam.

• Chairman of Vinh Phuc worked with 
Mr. Tan Weiming, Deputy Ambassador 

of Singapore to Vietnam.

•Đoàn công tác của Đại sứ quán Bun-ga-ri do bà Marinela 
Petkova, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bun-ga-ri tại Việt Nam 
làm trưởng đoàn thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
• The delegation of the Bulgarian Embassy led by Ambassador 

Marinela Petkova visited and worked with the leaders 
of Vinh Phuc province

• Đoàn công tác Đại sứ quán CHLB Đức do ngài 
Guido Hildner, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB 
Đức tại Việt Nam làm trưởng đoàn thăm và làm việc 

với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
• The delegation of the German Embassy led by 

Ambassador Guido Hildner visited Vinh Phuc.

• Đoàn công tác Đại sứ Indonesia do ngài
Ibnu Hadi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước 

Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam thăm và làm việc 
tại tỉnh Vĩnh Phúc.

• Indonesian Ambassador Ibnu Hadi worked 
in Vinh Phuc province.
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Số 117/202120  SỰ KIỆN ĐỐI NGOẠI NỔI BẬT 2020

II. Ngoại giao kinh tế/ Economic diplomacy

• 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 (Singapore).

• Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and the delegates 
witnessed the ceremony of awarding the investment 
decision of Vinh Phuc province to T&T Group 

(Singapore).

• Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng 
Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ trao Giấy 
chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 

Công ty TNHH Toto Việt Nam (Nhật Bản).

• Japanese Prime Minister and Vietnamese Prime 
Minister witnessed the ceremony of awarding the 
Investment Certificate of Vinh Phuc to Toto Vietnam 

Company Limited (Japan).

• 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 tại Hội thảo “Vĩnh Phúc điểm đến 

đầu tư an toàn và tiềm năng” .

• The MOU signing ceremony KCCI and the Department 
of Planning and Investment of Vinh Phuc province at 
the workshop "Vinh Phuc - The safe and potential 

investment destination".

• Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp và làm việc 
với ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng Công 

nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam.

• Chairman Le Duy Thanh received and worked with 
Mr. Marko Walde, Head of the German Chamber of 

Commerce and Industry in Vietnam.

• Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do Chủ tịch UBND 
tỉnh Lê Duy Thành làm trưởng đoàn tham dự chương 

trình Gặp gỡ Nhật Bản 2020.

• The delegation of Vinh Phuc led by Chairman Le Duy 
Thanh attended the event “Meet Japan 2020”.
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III. Ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân/
     Cultural diplomacy and people's diplomacy

• Chương trình Xuân Quê hương Vĩnh Phúc 
năm 2020.

• Vinh Phuc Hometown Spring Program 2020.

• Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận khẩu trang y tế 
phòng chống Covid-19 do Cộng đồng người 

Việt Nam tại Ba Lan trao tặng.
• Vinh Phuc province received medical masks 
for Covid-19 prevention from the Vietnamese 

community in Poland.

• Chương trình Ngày quốc tế Yoga
 tại Vĩnh Phúc.
• International Day of Yoga in Vinh Phuc.
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Số 117/202122  SỰ KIỆN ĐỐI NGOẠI NỔI BẬT 2020

• Các em lưu học sinh Lào biểu diễn tại 
chương trình gặp mặt giao lưu học sinh Lào 
nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào.
• Lao students performed at the cultural 
exchange program on the occasion of Laos’ 

National Day.

04

• Chương trình giao lưu gặp mặt kỷ niệm 70 năm 
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Séc.

• The exchange program at the 70th 
anniversary of Vietnam - Czech diplomatic 

establishment.

• Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tham dự Liên hoan 
ẩm thực quốc tế 2020.

• Vinh Phuc Department of Foreign Affairs 
participated in the International Food 

Festival 2020.
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• Giao lưu hữu nghị Việt Nam – Cu ba nhân 
kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công trại lính 

Moncada.
• Vietnam - Cuba friendship exchange at the 
67 anniversary of the attack on Moncada 

barracks.
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Mâm cơm ngày  
                 Tết của người Việt

Tết Nguyên đán là  d ịp  lễ  quan trọng nhất trong văn hóa của ngườ i  V iệt  Nam.  Tết  là  d ịp  để 
g ia  đ ình sum họp ,  con cháu thể h iện lòng thành k ính tr i  ân lên ông bà ,  Tổ  t iên ,  để vu i  vẻ  hưởng thụ 
sau một năm làm v iệc vất vả và cùng nhau đón một mùa xuân mớ i  an khang ,  th ịnh vượng .  Vào d ịp 
Tết ,  ngườ i  V iệt  dù g iàu hay nghèo cũng chuẩn b ị  bữa cơm th ịnh soạn vớ i  những món ăn cổ truyền 
để cúng Tổ t iên và thể h iện ước muốn cho một năm mới  ấm no ,  đủ đầy ,  may mắn .  Do đặc đ iểm kh í 
hậu ,  khẩu v ị  khác nhau g iữa các vùng miền ,  ẩm thực ngày Tết của ngườ i  V iệt  ở  ba miền Bắc -T rung 
-  Nam cũng mang những phong v ị  rất  r iêng và đa dạng .  

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/2021 23NGOẠI GIAO VĂN HÓA
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MÂM CƠM NGÀY TẾT Ở MIỀN BẮC

Mâm cỗ Tết miền Bắc rất tinh tế, là sự phối hợp hài hòa 
của các món ăn, giữa món nước và món khô, giữa thịt và rau. 
Đầu tiên là bánh chưng xanh được gói bằng gạo nếp thơm 
dẻo, đậu xanh, thịt mỡ béo ngậy và hạt tiêu thơm nồng. 
Bánh chưng xanh thường ăn với dưa hành, vừa làm tăng 
hương vị, lại “chống” ngán. Kế đến là thịt đông – món ăn khá 
lạ lùng: vốn nguội lạnh, lại ăn trong tiết trời lạnh giá. 

Ngoài ra, mâm cơm ngày Tết của người miền Bắc còn 
có đĩa xôi ăn với gà luộc rắc lá chanh, giò lụa, giò xào, nem 
rán, kèm đĩa nộm nhiều rau củ để bữa cỗ thêm ngon miệng. 
Món nước cũng không kém phần phong phú: giò heo hầm 
với măng lưỡi lợn, bóng nấu thập cẩm, miến nấu lòng gà, 
bát mọc nước. Có nhà còn chuẩn bị thêm nồi cá chép hoặc cá 
trắm kho riềng, nồi thịt bò kho quế cho mâm cỗ thêm đậm 
đà hương vị.

MÂM CƠM NGÀY TẾT Ở MIỀN TRUNG

Người miền Trung chuộng sự cầu kỳ tỉ mỉ nên món ăn 
ngày Tết cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Mâm cơm của người 
miền Trung được tạo nên bởi các món bánh tét, nem chua, 
tôm chua, thịt ngâm mắm, chả bò. Cũng được làm từ nguyên 
liệu là gạo nếp, thịt, hạt tiêu, đậu xanh nhưng không giống 
như bánh chưng được gói bằng lá dong, bánh tét được gói 
bằng lá chuối và có hình trụ. Bánh tét miền Trung thường 

được ăn kèm với dưa món (củ cải, cà rốt, dưa leo ngâm trong 
nước mắm đường). Mâm cơm Tết của người miền Trung có 
nhiều món nguội như tôm chua, thịt ngâm mắm, chả bò. Tết 
ở miền Trung còn có món bò nấu thưng, thịt nạc rim và đặc 
biệt là món giò heo hon, giò heo ướp nghệ tươi giã nát, nấu 
liu riu đến khi mềm, cho thêm đậu phộng đã bóc vỏ, vừa béo 
vừa thơm, ăn với xôi trắng rất hợp.

MÂM CƠM NGÀY TẾT Ở MIỀN NAM 

Món ăn ngày Tết ở miền Nam vô cùng phong phú. Bánh 
tét không chỉ có nhân thịt heo đậu xanh mà còn biến tấu 
thành nhiều kiểu như bánh tét chay (chỉ có đậu đen, dừa 
nạo trộn với nếp); bánh tét ngọt (nhân đậu xanh hay nhân 
chuối); bánh tét nhân thập cẩm (tôm khô, trứng muối, lạp 
xưởng, nấm đông cô…), đặc biệt là bánh tét lá cẩm, lá gấc, 
bánh tét ngũ sắc. Ngoài ra, Tết ở miền Nam không thể thiếu 
nồi thịt kho tàu. Thịt phải là miếng ba chỉ ăn mới không khô, 
kho với trứng vịt và nước dừa xiêm, miếng thịt mềm rục mà 
không nát, ăn kèm với dưa giá cải chua. Khổ qua hầm thịt 
cũng là món đặc trưng ngày Tết của người miền Nam. Người 
ta ăn khổ qua với mong ước mọi điều khó khăn vất vả của 
năm cũ qua đi năm mới sẽ gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, 
nem bì, lòng heo khìa, giò heo nhồi, lạp xưởng tươi, gỏi gà xé 
phay trộn củ hành, củ kiệu chua, tôm khô kiệu chua cũng là 
những món ăn thường có trong mâm cỗ ngày Tết của người 
miền Nam. Nếu ngán những món nhiều thịt mỡ, người ta 
còn làm cá lóc nướng hay hấp, cuốn với bánh tráng, vừa bổ 
sung thêm rau xanh, vừa dễ ăn.

Ngày nay, do sự giao thoa về văn hóa, mâm cỗ Tết mỗi 
miền có thể thêm sự góp mặt của món ăn mới, biến hóa hơn 
tùy theo sở thích của gia đình. Tuy nhiên, dù có thay đổi và 
hiện đại đến đâu, các món ăn cổ truyền đặc trưng mang linh 
hồn của ngày Tết chắc chắn sẽ luôn hiện diện trong mâm 
cỗ Tết của người Việt, tượng trưng cho những nét văn hóa 
truyền thống tốt đẹp sẽ luôn nguyên vẹn trong trái tim, tinh 
thần và nếp sống của mỗi người dân Việt Nam. 

Tổng hợp: Thanh Tú 

Các món ăn ngày Tết ở miền Bắc

Nem chua - Món ăn phổ biến 
trong mâm cỗ ngày Tết ở miền Trung

Bánh tét miền Nam có nhiều biến tấu đa dạng, phong phú

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 117/202124 NGOẠI GIAO VĂN HÓA
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Năm 2020 là một năm đặc biệt đối với thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với thế 
giới, năm 2020, đại dịch Covid-19 không chỉ 

gây ra thảm họa y tế mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới đời 
sống của con người trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt kinh 
tế thế giới đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Đối với 
Việt Nam, bên cạnh việc phải hứng chịu những ảnh 
hưởng nặng nề của đại dịch, đây còn là năm Việt Nam 
đảm nhận những vai trò quan trọng do khu vực và quốc 
tế phân công: Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều 
thay đổi, vượt qua những thách thức và nguy cơ, Việt 
Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò dẫn dắt ASEAN trong 
năm 2020 với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. 

Thứ nhất, đoàn kết, thống nhất ASEAN được phát 
huy nhằm duy trì đà hợp tác liên kết khu vực và xây dựng 

Cộng đồng, ứng phó chủ động, hữu hiệu với các thách 
thức nảy sinh. Với những thành quả cụ thể như sau:

Lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua Tuyên bố Hà 
Nội về Tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, tiến 
hành kiểm điểm triển khai Hiến chương ASEAN; đánh giá 
giữa kỳ thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; đề 
cao bản sắc, nhận diện về cộng đồng ASEAN; gắn hợp 
tác tiểu vùng với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; 
hoàn tất đàm phán và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn 
diện Khu vực (RCEP), gồm 10 nước thành viên ASEAN 
và 05 quốc gia Nhật Bản, New Zealand, Australia, Trung 
Quốc, Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến thiết thực ứng phó 
chung với Covid-19 đã được đưa ra như Quỹ ASEAN ứng 
phó Covid-19, Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN, Khung 
chiến lược ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn 
cấp, Khung phục hồi tổng thể ASEAN.

Thứ hai, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, nâng 
cao vai trò, vị thế quốc tế của ASEAN, tăng cường quan hệ 
đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững. Trong đó, đã 
thông qua Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 
về Tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định ở Đông 
Nam Á nhân kỷ niệm 53 năm thành lập Hiệp hội; xem xét 
Vương quốc Anh là Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN, 
Pháp và Italy được công nhận là Đối tác phát triển; mở 
rộng Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) với việc tham 
gia của Cuba, Colombia và Nam Phi.

THÀNH TỰU ASEAN - DẤU ẤN VIỆT NAM 

 Lễ khởi động Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020. 
Ảnh: VGP/Quang Hiếu (Nguồn: Asean2020.vn)
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Thứ ba, tiếng nói và vai trò của ASEAN đối với các vấn 
đề hệ trọng, ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh khu vực 
và quốc tế tiếp tục được khẳng định rõ nét với việc củng 
cố, khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN trong 
vấn đề Biển Đông. Củng cố, khẳng định công khai lập 
trường nguyên tắc của ASEAN trong vấn đề Biển Đông tại 
các Hội nghị cũng như phản ánh trong các văn kiện chủ 
chốt của các Cấp cao ASEAN 36, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN lần thứ 53 và Cấp cao ASEAN 37. Trong đó, 
có nội dung quan trọng đã được đưa ra: UNCLOS (Công 
ước Liên hợp quốc về luật biển)1982 là cơ sở xác định các 
quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng như khuôn 
khổ điều chỉnh các hoạt động trên biển, cũng như yêu 
cầu COC phải phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 
1982. Ngoài ra, thúc đẩy nhiều đề xuất, chương trình 
hợp tác mới về hỗ trợ tiểu vùng Mê Công được các đối 
tác như Hoa Kỳ, Australia, New Zealand ... quan tâm. Về 
những vấn để xảy ra trong khu vực và trên thế giới, các 
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra 08 Tuyên bố về những 
vấn đề, vụ việc cụ thể. Đồng thời, ASEAN đã khéo léo xử 
lý các vấn đề liên quan đến Triều Tiên, việc xin gia nhập 
ASEAN của Timor Leste… 

Những thành tựu mà ASEAN đã đạt được trong năm 
2020 không chỉ là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực chung 
của cả Cộng đồng mà còn thể hiện vai trò dẫn dắt của Việt 
Nam trên cương vị Chủ tịch.

Trước hết, dấu ấn của Việt Nam đã thể hiện qua chủ 
đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” mà Việt Nam đã đưa 
ra ngay từ đầu năm Chủ tịch nhằm xây dựng một Cộng 
đồng ASEAN gắn kết, phát triển và chủ động thích ứng 

với các yếu tố tác động bên ngoài. Chủ đề này đã được 
Việt Nam thực hiện xuyên suốt quá trình giữ cương vị 
Chủ tịch ASEAN 2020.

Ngay từ những ngày đầu của năm 2020, dịch Covid 
bùng phát trên diện rộng, ảnh hưởng đến mọi mặt của 
đời sống. Chủ động và nhạy bén trước tình hình, Việt 
Nam đã biến thách thức thành cơ hội để phát huy tốt 
nhất vai trò của mình bằng cách thức mới, đó là áp 
dụng công nghệ số trong các sự kiện của ASEAN, từ đó 
tăng cường quan hệ nội khối và hợp tác đa phương mặc 
dù các nước đều đóng cửa biên giới. Đây là lần đầu tiên 
các hội nghị của ASEAN được tổ chức dưới hình thức 
trực tuyến. Vượt qua những rào cản không gian và thời 
gian, sự biến đổi linh hoạt các hoạt động ASEAN trên 
nền tảng số không chỉ giúp ASEAN duy trì thông tin, 
tăng cường phối hợp, mà còn đưa ra nhiều quyết sách 
quan trọng với khu vực, cả về hợp tác chung và phòng, 
chống dịch COVID-19 nói riêng.

Trong năm Chủ tịch, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng 
kiến, ưu tiên và trở thành tài sản chung của Cộng đồng; 
đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh Cộng đồng ASEAN 
và Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và được bạn bè 
quốc tế ghi nhận. Nhiều sự kiện, hội nghị lớn trên hầu 
hết các lĩnh vực (an ninh, quốc phòng, ngoại giao, kinh 
tế, y tế, giáo dục, công nghệ, văn hóa…) đã được tổ chức 
thành công. Qua đó, đã thể hiện được vai trò và hình ảnh 
năng động, tích cực, có trách nhiệm của nước Chủ tịch.  

Thông qua những kết quả đã đạt được trong năm 
2020, có thể khẳng định Việt Nam đã hoàn thành xuất 
sắc vai trò Chủ tịch của mình với các năng lực dẫn dắt 

Lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực – 
RCEP. (Nguồn: baoquocte.vn)

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 dưới hình thức
 trực tuyến
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Ngày 30/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 
Phúc đã ban hành Quyết định số 43/2020/ QĐ-UBND 
về việc Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng và 
quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, đối tượng được xét, cho phép sử dụng 
thẻ ABTC là doanh nhân Việt Nam đang làm việc 
tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh 

nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh theo đúng quy 
định của pháp luật; là cán bộ, công chức, viên chức đang 
làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ tham 
dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác 
của APEC.

Đối với doanh nghiệp có doanh nhân đề nghị được sử 
dụng thẻ ABTC phải đáp ứng có năng lực sản xuất kinh 
doanh và đã thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, 
thương mại, đầu tư, dịch vụ với đối tác của các nước hoặc 
vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ 
ABTC; phải là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa trở lên, 
có kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm gần nhất trước 
thời điểm nộp hồ sơ phải đạt tối thiểu 05 (năm) tỷ đồng 
(Đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu), hoặc 

doanh thu tối thiểu 03 (ba) tỷ đồng (Đối với các doanh 
nghiệp không hoạt động xuất nhập khẩu); đồng thời, 
phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thương 
mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm và các nội dung 
khác mà pháp luật có quy định.

Doanh nhân của các doanh nghiệp sử dụng thẻ ABTC 
phải trên 18 tuổi, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành 
vi dân sự; làm việc tối thiểu 12 tháng tại doanh nghiệp đó, 
có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 5 năm 
và có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh với đối 
tác nước ngoài, hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia 
chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu 
mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu trình Chủ 
tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh việc xét, cho phép doanh nhân 
hoặc cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thẻ ABTC.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021.

Để xem đầy đủ nội dung của Quy chế này, xin vui 
lòng truy cập website của Sở Ngoại vụ:  http://songv.
vinhphuc.gov.vn/ 

Tổng hợp: Ngọc Vân

VĨNH PHÚC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, 
CHO PHÉP SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI 
CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

sau: (1) Duy trì đoàn kết ASEAN, giữ được sức mạnh tự 
cường, lấy thách thức là mẫu số chung gắn kết nhu cầu 
hợp tác cả trong ASEAN và với các Đối tác; (2) Đưa ra được 
các trọng tâm đúng và trúng nhu cầu của ASEAN và các 
Đối tác, khôn khéo lồng ghép lợi ích của Việt Nam; và 
(3) Xử lý khéo léo các khác biệt, cả trong ASEAN và điều 
hoà được các nước lớn. Các nước trên thế giới đều đánh 
giá cao năng lực và những kết quả đạt được trên cương 
vị Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Tạp chí Diplomat 
ngày 01/11/2020 đã có bài viết về Năm Chủ tịch ASEAN 
của Việt Nam với tiêu đề “Ngoại giao quyến rũ của Việt 
Nam”, trong đó có đoạn viết: Việt Nam đã có những sáng 
tạo đáng ngạc nhiên trong các mối quan hệ ngoại giao và 
tận dụng tốt nhất tình hình để mang lại lợi ích cho không 
chỉ Việt Nam mà cả Cộng đồng ASEAN.

Ngày 11/12/2020, tại Hội nghị tổng kết năm Việt 
Nam Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã khẳng định: Thành công toàn diện, vang dội 
của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 là một đỉnh cao thắng 
lợi của đường lối đối ngoại đa phương của Đảng, tiếp 
thêm sinh khí mới để Việt Nam tự tin và chủ động tiếp 
tục tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Việt 
Nam đã đưa thành công con tàu ASEAN 2020 vượt qua 
vùng biển động, dông bão dữ dội của đại dịch COVID-19, 
bị chao đảo bởi tình hình thương mại, kinh tế suy giảm 
mạnh, cạnh tranh địa chiến lược quốc tế diễn ra gay gắt 
tại khu vực… và có thể thấy rằng hiện nay, Việt Nam đã 
trở thành một chỗ dựa vững chắc, tin cậy trong ASEAN.

Thực hiện: Vân Ly
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On December 30th, 2020, the People's 
Committee of Vinh Phuc province issued Decision No. 
43/2020/QĐ-UBND promulgating the Regulation on 
consideration, use permission and management 
of APEC business travel cards (ABTC) in Vinh Phuc 
province.

Accordingly, the subjects considered and 
allowed to use ABTCs are: Vietnamese 
businessmen working in state-owned 

enterprises or enterprises established in the province in 
accordance with the law; cadres, civil servants and public 
employees working in Vinh Phuc who are responsible for 
attending meetings, conferences, seminars and other 
activities of APEC.

Enterprises having businessmen requesting for 
ABTCs must meet production - business capabilities; 
have conducted business, trade, investment and service 
cooperation activities with partners of the member 
countries or territories participating in the ABTC card 
program; must be a small and medium-sized enterprise 
with import-export turnover in the most recent year 
before the time of submission of the application 
must reach at least 5 (five) billion dong (For import-

export enterprises), or a minimum turnover of VND 03 
(three) billion (For enterprises not engaged in import 
and export); at the same time, comply well with the 
provisions of law on commerce, tax, customs, labor, 
insurance and other matters that are regulated by law.

Entrepreneurs of enterprises using ABTCs must 
be over 18 years old, have no restriction or loss of civil 
act capacity; have worked for at least 12 months at 
that enterprise, have an ordinary passport with a valid 
validity of at least 5 years; have signed and cooperated 
with foreign partners of member countries or territories 
participating in the APEC business travel card program.

The People's Committee of the province assigns the 
Department of Foreign Affairs to be the focal point to 
receive, verify dossiers and advise the Chairman of the 
Provincial People's Committee to consider and allow 
business people or officials, officials to use ABTC card.

This Decision takes effect from January 15th, 2021.

To view the full contents of the Regulation, please 
visit the website of the Department of Foreign Affairs: 
http://songv.vinhphuc.gov.vn/ 

By Ngoc Van
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