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Đoàn công tác thăm Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam 
tại Vườn Quốc gia Tam Đảo

Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (huyện Tam 
Đảo), đại diện cán bộ Trung tâm chia sẻ những 
thông tin cơ bản về Trung tâm Cứu hộ Gấu và 

một số thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai dự án. 
Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (VBRC) do Tổ chức Động 
vật châu Á (AAF, Hong Kong) tài trợ và vận hành nằm 
trong thung lũng Chắt Dậu, cách khu hành chính của 
Vườn Quốc gia Tam Đảo 1,2km, là Trung tâm cứu hộ gấu 
đầu tiên tại Việt Nam. Hiện Trung tâm đang chăm sóc, 
nuôi dưỡng 185 cá thể gấu. Các cá thể gấu được phục hồi 
sức khỏe và sống trong các khu bán tự nhiên. Trung tâm 
cứu hộ và các cá thể gấu đóng vai trò quan trọng trong 
việc giáo dục ý thức cộng đồng về chấm dứt nạn nuôi gấu 
lấy mật. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã lắng 
nghe những chia sẻ của đại diện cán bộ Trung tâm Cứu 
hộ Gấu và khẳng định sẽ luôn cam kết, đồng hành cùng 

Trung tâm và tổ chức AAF tuyên truyền, giáo dục nhằm 
chấm dứt việc sử dụng gấu lấy mật để bảo tồn và bảo vệ 
loài gấu; đồng thời hỗ trợ các giải quyết các khó khăn cho 
Tổ chức trong quá trình triển khai dự án.

Tại Trung tâm Hy vọng Lập Thạch (huyện Lập Thạch), 
đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các cháu có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang được tổ chức phi chính 
phủ PAMWF (Hàn Quốc) tài trợ, nuôi dưỡng. Với những 
hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các đối tượng bảo 
trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn, trẻ em mồ côi, giúp họ có cuộc sống tốt hơn, hòa 
nhập cộng đồng, tổ chức PAMWF đang đem hy vọng cho 
những mảnh đời bất hạnh, giúp họ có điều kiện thực hiện 
ước mơ và trở thành người có ích cho xã hội. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Sáng ngày 9/3/2021, đoàn công tác của Sở Ngoại vụ do ông Trần Hoài Dương, 
Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn có buổi thăm và làm việc tại Trung tâm Cứu hộ gấu 
Việt Nam và Trung tâm Hy vọng Lập Thạch.
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Mr. Tran Hoai Duong, Deputy Director of Foreign Affairs 
Department presented gifts to Lap Thach Hope Centre

The bears areraised at the Vietnam Bear Rescue Centre

THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS WORKED 
WITH THE VIETNAM BEAR RESCUE CENTRE AND 

LAP THACH HOPE CENTRE

At VBRC (Tam Dao district), the Centre's 
staff shared basic information about 
VBRC, advantages and disadvantages 

in implementing the project. The Centre funded and 
operated by the Asian Animal Foundation (AAF, Hong 
Kong) is located in the Chat Dau valley, 1.2km from the 
administrative area of Tam Dao National Park. This is the 
first bear rescue centre in Vietnam.

At present, the Centre is taking care and nurturing 
185 bears. They are restored the health and lived in semi-
wild areas. The Centre and bears play an important role 
in educating the public about ending bear bile farming. 
At the meeting, the leaders of the Department of Foreign 
Affairs listened to the sharing of VBRC’s representatives 
and affirmed that they would always commit and 
accompany the Center and AAF in order to stop raising 

bears for bile to conserve and protect bears; at the same 
time, support the Centre to solve difficulties in the 
process of project implementation.

At Lap Thach Hope Center (Lap Thach District), 
the delegation visited and encouraged the children 
having extremely difficult circumstances who are 
being sponsored and nurtured by PAMWF (South 
Korea). Through practical activities on supporting social 
protection beneficiaries, people with disabilities, children 
in difficult circumstances, orphans, helping them have a 
better life and integrate into the community, PAMWF 
is giving hope to the unhappy people, helping them to 
have conditions to fulfill their dreams and become useful 
people for the society.

Nguyen Thom

In the morning of March 9th, 2021, the delegation led by Mr. Tran Hoai Duong, 
Deputy Director of the Foreign Affairs Department, visited and worked at the Vietnam 
Bear Rescue Centre (VBRC) and Lap Thach Hope Centre.
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Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo UBND xã Tam Quan, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đảo và đại diện tổ chức PAMWF 
trao tặng chăn cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

TRAO TẶNG CHĂN ẤM 
CHO NGƯỜI NGHÈO XÃ TAM QUAN, 

HUYỆN TAM ĐẢO

Tại chương trình, Tổ chức phi chính phủ PAMWF 
đã trao tặng 100 chiếc chăn ấm với tổng trị giá 
42 triệu đồng cho những đối tượng là người 

nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/
Dioxin thuộc xã Tam Quan, huyện Tam Đảo. Phát biểu 
tại chương trình, ông Trần Hoài Dương, Phó Giám đốc Sở 
Ngoại vụ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ chức PAMWF 
trong thời gian qua đã tài trợ nhiều chương trình, dự án 
thiết thực góp phần đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 
Ông Trần Hoài Dương hy vọng trong thời gian tới, tổ chức 
PAMWF sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng 
thực hiện có hiệu quả các dự án đang triển khai và tài trợ 

thêm nhiều chương trình nhân đạo cho người dân trên 
địa bàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.  

 Tổ chức phi chính phủ PAMWF được thành lập năm 
2006 tại Hàn Quốc và bắt đầu hoạt động tại Vĩnh Phúc 
từ năm 2014. Từ đó đến nay, tổ chức đã triển khai nhiều 
chương trình, dự án nhằm giúp đỡ cho các đối tượng 
bảo trợ xã hội và người dân nghèo trên địa bàn tỉnh 
trong đó nổi bật là hai dự án nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, 
trẻ em có bố mẹ là người khuyết tật không có khả năng 
nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Sao Mai và Trung tâm 
Hy vọng Lập Thạch. 

Tin, ảnh: Thanh Tú

Sáng 17/3/2021, tại Hội trường UBND xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tổ chức 
phi chính phủ PAMWF (Hàn Quốc) phối hợp với Sở Ngoại vụ, UBND xã Tam Quan, Hội 
Chữ thập đỏ huyện Tam Đảo tổ chức trao tặng chăn ấm cho các đối tượng có hoàn cảnh 
khó khăn của địa phương. Tham dự chương trình có ông Trần Hoài Dương, Phó Giám 
đốc Sở Ngoại vụ, Lãnh đạo UBND xã Tam Quan, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đảo và 
cán bộ quản lý dự án của tổ chức PAMWF. 



Các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử 
90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn Khối CQQ tỉnh 

nói riêng. Trong những năm qua, tuổi trẻ Đoàn Khối CQQ 
tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham 
gia thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên 
thiết thực, ý nghĩa như tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”; 
tham gia cải cách hành chính; các hoạt động bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình 
nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi 
nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các 
cấp bộ đoàn trong Khối đã đạt được trong thời gian qua. 
Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong 
Khối phải tiếp tục sáng tạo hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn 
nữa phương thức hoạt động để tập hợp, lôi cuốn được 
thanh niên, sử dụng những mặt tích cực của công nghệ. 
Tập trung xây dựng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về 
tư tưởng, hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các 
cấp không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tiếp 
tục chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên và ĐVTN 
tham gia xây dựng Đảng.

Tại buổi lễ, Đoàn Khối CCQ tỉnh vinh dự được nhận 
Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên 
giai đoạn 2016-2020. Ban Tổ chức cũng đã trao Kỷ niệm 
chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 19 cá 
nhân đã có nhiều cống hiến cho thế hệ trẻ. BTV Đoàn Các 
cơ quan tỉnh đã tuyên dương 28 đồng chí cán bộ, ĐVTN 
tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2021.

Đại diện cho Sở Ngoại vụ, đồng chí Lê Hồng Phong, 
Ủy viên BCH Chi đoàn Sở vinh dự được tuyên dương đoàn 
viên, thanh niên tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2020-2021 vì 
những đóng góp cho công tác đoàn và tinh thần xung kích 
trong hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID–19.

Tin, ảnh: Nam Dương
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Đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên BCH Chi đoàn Sở Ngoại 
vụ nhận danh hiệu đoàn viên, thanh niên tiêu biểu xuất 

sắc giai đoạn 2020-2021

GẶP MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 

TNCS HỒ CHÍ MINH
Ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức lễ 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). 
Tham dự buổi lễ có các đồng chí như: Phạm Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy Khối CCQ tỉnh; Nguyễn Trung Kiên, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn 
Vĩnh Phúc; đại diện một số sở, ngành, đoàn thể; các đồng chí cán bộ, Đoàn viên thanh 
niên (ĐVTN) tiêu biểu được tuyên dương và bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.



Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế 
VCCI, dù là tỉnh đầu tiên có trường hợp dương 
tính với COVID-19 nhưng Vĩnh Phúc không phải 

địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng 
nề bởi dịch bệnh cao nhất.

Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp FDI trên địa bàn chịu 
tác động tiêu cực bởi dịch bệnh tới hoạt động sản xuất 
kinh doanh là 73%, thấp hơn so với bình quân cả nước 
(74,5%). Trong đó, 49% doanh nghiệp bị ảnh hưởng về 
chuỗi cung ứng, 67% doanh nghiệp khó khăn tiếp cận 
khách hàng, 40% doanh nghiệp gặp khó trong quản trị 
lao động và 47% doanh nghiệp bị tác động bởi dòng 
tiền. Với những khó khăn này, 71% doanh nghiệp FDI 
Vĩnh Phúc bị giảm doanh thu trong năm 2020, cao hơn 
đáng kể so với tỷ lệ 62% của khu vực đồng bằng sông 
Hồng. Tuy vậy, mức giảm doanh thu của doanh nghiệp 
tỉnh Vĩnh Phúc chỉ là 27%, thấp hơn so với mức giảm 
trung bình vùng là 34% và cả nước là 33%.

Nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, không để 
gián đoạn sản xuất, doanh nghiệp FDI tại Vĩnh Phúc chủ 
động đẩy mạnh các giải pháp dự trữ hàng hoá, áp dụng 
cách làm mới linh hoạt, tìm kiếm chuỗi cung ứng mới, 

áp dụng tự động hoá và cấp đồ bảo hộ phòng dịch cho 
người lao động… Trong đó, có tới 82% doanh nghiệp 
được khảo sát áp dụng biện pháp cấp đồ bảo hộ phòng 
dịch để duy trì sản xuất.

Khảo sát cũng cho biết, với những giải pháp kịp thời 
của tỉnh Vĩnh Phúc trong phòng chống dịch bệnh, hơn 
86,4% doanh nghiệp FDI trên địa bàn đồng tình với các 
biện pháp chống dịch cũng như hỗ trợ doanh nghiệp của 
địa phương nhằm vượt qua dịch bệnh để duy trì và phục 
hồi sản xuất.

Đức Hiền (Vinhphuc.gov.vn)
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TỶ LỆ DOANH NGHIỆP FDI TẠI VĨNH PHÚC CHỊU 
ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC TỪ DỊCH BỆNH COVID-19 

THẤP HƠN SO VỚI BÌNH QUÂN CẢ NƯỚC

Đây là thông tin được được công bố trong Báo cáo khảo sát tác động của dịch 
bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam tại Đối thoại “Tháo gỡ khó khăn về 
chính sách để doanh nghiệp vượt qua COVID-19” do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp Vĩnh 
Phúc tổ chức sáng 18/3.



DẤU ẤN ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng ta “độc 
lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa 
dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc 

tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối 
tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng 
quốc tế”. Hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước 
đạt nhiều thành tựu, vừa đóng góp cho hòa bình, ổn 
định, phát triển vừa nâng cao vị thế, uy tín nước ta trong 
khu vực và trên thế giới. Cùng xu hướng đó, Quốc hội Việt 
Nam mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực 
diễn biến nhanh, phức tạp nhưng nhờ nắm bắt kịp thời 
và ứng xử linh hoạt tại các diễn đàn nhất là diễn đàn đa 
phương nên quan hệ giữa Quốc hội nước ta với Nghị viện 
các nước tiếp tục được duy trì và thúc đẩy theo đúng định 

hướng chiến lược đối ngoại của đất nước trên cả hai bình 
diện song phương và đa phương.

Trong bốn năm đầu của nhiệm kỳ, hoạt động đối 
ngoại song phương của Quốc hội đã diễn ra rất sôi nổi. 
Sang đến năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19 
nên hoạt động đối ngoại song phương chịu những ảnh 
hưởng nhất định. Trong 4 năm đầu tiên, Quốc hội Việt 
Nam đã tổ chức 98 đoàn ra thăm nước ngoài và đón 
nhận 97 đoàn, tức là gần 200 đoàn. Đối với hoạt động 
song phương, Quốc hội có định hình theo định hướng sự 
phát triển của đất nước. Ví dụ như ưu tiên cho các nước 
láng giềng, các bạn bè truyền thống, các đối tác lớn, các 
đối tác mới, các đối tác cần mở rộng. Chủ tịch Quốc hội 
nước ta đã đi thăm gần hết các nước như các nước bạn 

Trong nhiệm kỳ khóa XIV (2016 – 2021), công tác đối ngoại của Quốc hội đã ghi 
được nhiều dấu ấn, góp phần khẳng định hơn nữa vai trò và trị trí của ngoại giao nghị 
viện trong công tác ngoại giao của Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, 
hợp tác giữa Quốc hội, giữa nhân dân ta với Quốc hội và nhân dân các nước, với các tổ 
chức liên nghị viện khu vực và thế giới.
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bè truyền thống như: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, 
Nga; các nước lớn, các đối tác chiến lược toàn diện như Ấn 
Độ, Nhật Bản; các nước trong khu vực như Myanmar, Thái 
Lan, Singapore; các nước bạn bè Liên Xô cũ; một số nước 
Bắc Âu, Tây Âu,Trung Đông và châu Phi. Quốc hội nước ta 
cũng đón các nước bạn bè truyền thống và Chủ tịch Quốc 
hội các nước lớn như Chủ tịch Quốc hội Lào, Campuchia, 
Cuba, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. 

Thông qua hoạt động đối ngoại song phương, có thể 
thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước ngày càng 
trở nên sâu sắc hơn, nhưng cái lớn nhất là giúp tháo gỡ 
những khó khăn, bất cập. Thứ hai là mở ra hợp tác mới, 
kể cả về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. 

Trong hoạt động quan hệ đa phương, với phương 
châm tích cực và chủ động trong các hoạt động đối ngoại, 
Quốc hội Việt Nam đã tham gia nhiều diễn đàn nghị viện 
đa phương khu vực và thế giới quan trọng, thể hiện hình 
ảnh một đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng 
đồng quốc tế, góp phần quan trọng vào việc thực hiện 
thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của nước ta, 
nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội Việt 
Nam tham gia hầu hết các hoạt động của Liên minh nghị 
viện thế giới (IPU) và các Liên minh nghị viện khu vực. 
Đặc biệt tại Hội nghị Thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc 
hội thế giới lần thứ XI mặc dù đây là lần đầu tiên Chủ tịch 
Quốc hội nước ta dự Hội nghị thượng đỉnh này nhưng với 
uy tín cá nhân và vị thế của Việt Nam nên Chủ tịch Quốc 

hội được mời đồng chủ trì một phiên họp quan trọng.
Quốc hội Việt Nam tích cực đề xuất và tạo dấu ấn 

nhiều chương trình nghị sự thiết thực cho các diễn đàn 
nghị viện khu vực, liên khu vực và toàn cầu, như IPU, 
ASEP, APPF, AIPA, IPU, APF và một số tổ chức liên nghị 
viện khác mà Quốc hội nước ta là thành viên. Tại IPU-137, 
lần đầu tiên đoàn Việt Nam được đề cử báo cáo chính tại 
phiên thảo luận của Ủy ban phát triển bền vững, tài 
chính, thương mại với chủ đề “cam kết phát triển khu 
vực kinh tế tư nhân trong quá trình thực thi chương trình 
phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đặc biệt là phát 
triển năng lượng tái tạo”. 

Bên cạnh đó, dấu ấn quan trọng trong hoạt động đối 
ngoại đa phương của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc 
hội khóa XIV đến nay, Việt Nam vừa hoàn thành xuất 
sắc Năm Chủ tịch AIPA 2020 và tổ chức thành công Đại 
hội đồng AIPA 41 tại Việt Nam trong 3 ngày, mùng 08, 
09 và 10/9/2020. Năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam 
đảm nhận 3 trọng trách quốc tế lớn. Đó là Ủy viên không 
thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trọng trách 
thứ 2 là Chủ tịch ASEAN, và đối với Quốc hội Việt Nam, 
năm 2020, chúng ta giữ vai trò Chủ tịch Năm AIPA 2020 
và tiến hành các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ 
tịch AIPA, cũng như tiến tới Đại hội đồng lần thứ 41.

Các hoạt động, trọng trách lớn như vậy được chúng 
ta đảm nhận trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm thay 
đổi đi tất cả các kế hoạch đã có ban đầu. Trong bối cảnh 
thông thường, các hoạt động trong khuôn khổ AIPA đều 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với 
Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ Siegfried Bracke

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 
điều hành Phiên toàn thể thứ hai. (Ảnh: TTXVN)
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được diễn ra theo hình thức trực tiếp nhưng do đại dịch 
diễn biến phức tạp, cần phải thay đổi các phương án sang 
hình thức mới - họp trực tuyến để thích ứng với tình hình 
mới. Và với sự chuẩn bị chu đáo, linh hoạt và đầy bản lĩnh 
trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam, những đề xuất của 
Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động của AIPA được các 
nghị viện thành viên ủng hộ rất cao.

Có thể nói rằng, Việt Nam đã triển khai một cách đầy 
đủ, hiệu quả tất cả các hoạt động trong khuôn khổ AIPA. 
Năm AIPA 2020 tại Việt Nam và Đại hội đồng AIPA 41 đã 
để lại những dấu ấn mang tính chất lịch sử trong chặng 
đường 43 phát triển của AIPA.

Các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương đã 
khẳng định bước tiến mới quan trọng của ngoại giao 
nghị viện Việt Nam, thể hiện sự tham gia tích cực, chủ 
động và có trách nhiệm của Quốc hội nước ta tại các diễn 
đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, được bạn bè quốc 
tế ghi nhận, đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế, uy 
tín của Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói 
riêng trong khu vực và trên thế giới...

Song song với hoạt động đối ngoại trên, Ủy ban Đối 
ngoại Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ cũng đã 
phối hợp rất chặt chẽ trong công tác xây dựng pháp luật 
và giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt 
động đối ngoại; trình Quốc hội thông qua Hiệp ước bổ 
sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt 
Nam và Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên 
giới quốc gia Việt Nam - Lào; Nghị định thư về đường 

biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam và Lào, góp 
phần quan trọng xây dựng đường biên giới quốc gia ổn 
định, hòa bình và phát triển. Đặc biệt tại kỳ họp Quốc hội 
lần thứ 4 (tháng 10/2017), Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã 
phối hợp với Bộ Ngoại giao trình Quốc hội dự án Luật sửa 
đổi một số điều của Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN 
Việt Nam ở nước ngoài để quy chuẩn hóa các hoạt động 
của cơ quan đại diện. Luật đã quy định cụ thể về tiêu 
chuẩn Đại sứ, cán bộ cơ quan đại diện; công tác thông 
tin đối ngoại, phối hợp với các đoàn công tác và cụ thể 
hóa một số chính sách quản lý tài chính như tách kinh 
phí hoạt động của bộ phận thương vụ, cải tiến thủ tục 
tạo thuận lợi việc xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cho 
cơ quan đại diện, chính sách cho người đi cùng và chính 
sách về hiếu cho cán bộ cơ quan đại diện. Đạo Luật này đã 
được 100% đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, các 
hoạt động đã thể hiện sự nối tiếp những thành quả hoạt 
động đối ngoại Quốc hội các nhiệm kỳ trước đó và những 
thành tựu hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, hoạt 
động đối ngoại của Quốc hội đã góp phần tăng cường sự 
hiểu biết của bạn bè quốc tế về Việt Nam, phát huy vai trò 
là kênh đối ngoại quan trọng, phát huy lợi thế vừa “nhà 
nước”, vừa “nhân dân”, hoạt động đối ngoại của Quốc hội 
có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung 
trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc 
bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Nguyễn Thơm

Ngày 26/6/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 
và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 

chủ trì Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo ASEAN và AIPA dưới hình thức trực tuyến
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PHÁT HUY 
SỨC MẠNH TUỔI TRẺ 

ĐOÀN TNCS 
HỒ CHÍ MINH

Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, 
Nguyễn Ái Quốc luôn coi trọng việc tập hợp, 
kêu gọi, đào tạo lực lượng thanh niên ưu tú 

tham gia hoạt động cách mạng. Tại Quảng Châu, tháng 
6/1925, Người thành lập “Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên”, ra tờ báo “Thanh niên”, mở nhiều lớp huấn 
luyện cán bộ để tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác-
Lênin, lập tổ chức “Thanh niên cộng sản đoàn” đưa 9 
thanh niên ưu tú vào tổ chức để bồi dưỡng. Cuối năm 
1925 đầu năm 1926, Nguyễn Ái Quốc cử đồng chí Hồ 
Tùng Mậu về Thái Lan để củng cố cơ sở cách mạng của 
bà con Việt Kiều, đồng thời lựa chọn một số thanh niên 
ưu tú là con em Việt Kiều yêu nước đang học tại trường 
Hoa – Anh học hiệu (của một nhà yêu nước người Trung 
Quốc) bí mật đưa sang Quảng Châu đào tạo để chuẩn bị 
cho đội ngũ kế cận cách mạng sau này và chuẩn bị cho 
việc xây dựng Thanh niên cộng sản Đoàn ở trong nước. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 
thứ hai, họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung 
ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương 
trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến 
những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp 
ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay 
các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước 
sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, 
Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn 

cơ sở với khoảng 2.500 đoàn viên (cuối năm 1931) và 
một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, 
huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã 
đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong 
trào thanh niên nước ta; đồng thời, phản ánh công 
lao của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính 
yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. 
Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và 
Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn 
thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần 
thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy 
ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội 
nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và 
quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công 
tác thanh niên) làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hàng 
năm. Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu 
cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi 
tên nhiều lần: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông 
Dương Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Đoàn 
Thanh niên Phản đế Đông Dương, Đoàn Thanh niên cứu 
quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, 
Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Đoàn đã 
xây dựng và hun đúc nên những truyền thống vẻ vang 
của tuổi trẻ Việt Nam: Truyền thống yêu nước nồng 

 Năm 2021 đánh dấu chặng đường 90 năm lịch sử của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh. Dưới sự rèn luyện, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ kính yêu,  tổ chức Đoàn Thanh 
niên Cộng sản ở Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam, từ 
đây những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của mình đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện 
thường xuyên, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng.
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nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp lãnh đạo của 
Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích của dân tộc, nhân dân 
và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích 
cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hy 
sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; truyền 
thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân 
đạo cao cả; truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý 
chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có 
hoài bão lớn.

“Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… 
Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là 
do thanh niên”, lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu 
cũng chính là tâm niệm của mỗi thanh niên, Đảng và 
Nhà nước luôn dành sự quan tâm tin tưởng đặc biệt đối 
với thế hệ trẻ, đó chính là niềm cổ vũ lớn lao, là động 
lực mạnh mẽ để tuổi trẻ tự tin vững bước.

Phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
trong những năm qua, Chi đoàn Sở Ngoại vụ luôn tích 
cực tham gia các hoạt động do Đoàn khối phát động 
cũng như tổ chức nhiều hoạt động phong phú, bổ ích 
tại đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính 
trị được giao và nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng 
môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp. Trong những 
năm qua, Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ luôn giữ vững 
vai trò là cánh tay phải của Đảng bộ Sở Ngoại vụ, trực 
tiếp tham mưu những hoạt động phong trào cho Đảng 
bộ, Công đoàn Sở, bồi dưỡng thanh niên ưu tú để kết 
nạp vào hàng ngũ Đảng. Các hoạt động phong trào 
nâng cao tinh thần thanh niên của các đoàn viên trong 
sở cũng được hưởng ứng nhiệt liệt. Hàng năm Đoàn 
Thanh niên đều đề xuất nhiều hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn như các hoạt động chào mừng ngày Quốc 
tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
26/3, Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu... thu hút sự quan 
tâm và hưởng ứng của tất cả các cán bộ công nhân viên 
trong sở. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Sở cũng tích 
cực phát động  các chương trình thi đấu thể thao nhân 
các ngày lễ kỷ niệm, các hoạt động giao lưu thể thao 
với các đơn vị trong tỉnh, kêu gọi cán bộ cơ quan tích 
cực tham gia các giải thi đấu thể thao trong tỉnh. Các 
hoạt động dọn dẹp, vệ sinh, trồng cây xanh xung quan 
khuôn viên Sở cũng được Chi đoàn đẩy mạnh nhằm góp 
phần xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp. 

Ngoài các hoạt động trong cơ quan, Chi đoàn Sở 
Ngoại vụ tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn 
khối phát động như các hoạt động tình nguyện mùa hè 
xanh, hoạt động hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào 
gặp thiên tai lũ lụt, ...

 Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam nói chung và Sở 
Ngoại vụ nói riêng có thể tự hào về những đóng góp, 
cống hiến của bao thế hệ Đoàn viên thanh niên Việt 
Nam vào công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; đồng thời, đây cũng là động lực để các Đoàn viên 
thanh niên Việt Nam nói chung và Sở Ngoại vụ nói riêng 
tiếp tục thi đua học tập, lao động, phát huy nhiệt huyết, 
sáng tạo của tuổi trẻ, đóng góp cho sự phát triển của 
đất nước.

Thanh Tú

Đoàn viên thanh niên Sở Ngoại vụ giao lưu thể thao 
với cán bộ UBND huyện Sông Lô 

Đoàn thanh niên Sở Ngoại vụ tham gia hoạt động
 trồng cây tại khuôn viên Sở 



Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
xảy ra trên quy mô toàn cầu, dù  không tổ chức 
các đoàn xúc tiến đầu tư ra nước ngoài nhưng 

tỉnh Vĩnh Phúc vẫn tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng 
bá hình ảnh, môi trường đầu tư qua nhiều kênh khác nhau. 
Trong năm, tỉnh tiếp đón và làm việc với 21 đoàn các nhà 
đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn đầu tư nước ngoài với 
86 lượt người đến thăm, làm việc và tìm hiểu môi trường 
đầu tư của tỉnh.

Các sở, ngành đã tích cực hướng dẫn, tư vấn cho nhà 
đầu tư, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính; cung cấp thông tin liên quan 
đến dự án nhà đầu tư quan tâm, thông tin về môi trường 
xúc tiến đầu tư của tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ giải quyết khó 
khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp được giải 
quyết kịp thời thông qua các kênh: Văn bản, Cổng thông 
tin đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền, gặp trực tiếp, 
điện thoại, email và thông qua hệ thống đường dây nóng. 

Tỉnh đã triển khai phần mềm “Hệ thống tiếp nhận, giải 
quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân” tới 69 
cơ quan, đơn vị. Việc tiếp nhận thông tin phản ánh của các 
cá nhân, đơn vị được thực hiện bằng 4 hình thức: Tổng đài 
cuộc gọi 1022, tổng đài tin nhắn 8088, thông qua email và 
trực tiếp trên website.

Tỉnh tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, 
nhà đầu tư và duy trì thường xuyên chương trình lãnh đạo 
tỉnh gặp gỡ doanh nhân hằng tuần vào chiều thứ 6, kịp 
thời lắng nghe ý kiến tham vấn, đề xuất của doanh nghiệp 
về cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư. 
Năm 2020, tại chương trình này, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đã tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của 5 doanh nghiệp 
liên quan đến đất đai, xử lý rác thải, hạ tầng giao thông, hệ 
thống giao thông công cộng...

Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư với các cơ quan 
xúc tiến đầu tư ở Trung ương, các tổ chức xúc tiến đầu tư 
trong và ngoài nước được đẩy mạnh. UBND tỉnh cùng các 
cơ quan chuyên môn đã tích cực tham dự các hội nghị, diễn 
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Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021: 
Tiếp cận các nhà đầu tư lớn, đứng đầu 
các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút 

dòng vốn đầu tư mới

Ảnh: Khánh Linh
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đàn, lễ ký kết, các buổi tiếp xúc với nhà đầu tư nước ngoài 
để giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh với 
các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ 
khác nhau.

Năm 2020, tỉnh cấp mới 20 dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 475,766 triệu USD, 
40 lượt dự án tăng vốn với với tổng vốn đầu tư đăng ký 
tăng 201,334 triệu USD. Số dự án đầu tư trực tiếp trong 
nước (DDI) cấp mới đạt 47 dự án với tổng vốn đăng ký 

8.562,34 tỷ đồng, có 13 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn 
đầu tư đăng ký tăng 423,94 tỷ đồng.

Năm 2021, thực hiện công tác thu hút đầu tư với 
phương châm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của 
tỉnh để phát triển sản xuất và dịch vụ, phù hợp với tình 
hình thực tế về bảo đảm phát triển kinh tế xã hội trong 
điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Vĩnh Phúc 
tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
xúc tiến đầu tư. Nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư tại chỗ 
bên cạnh việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xúc tiến và thu hút 
các dự án đầu tư có chọn lọc; kiên trì tìm kiếm và quyết liệt 
để thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự 
án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt 
cho môi trường đầu tư. Hạn chế những dự án có quy mô 
sử dụng đất lớn, giá trị gia tăng thấp; kiên quyết không 
xúc tiến và thu hút những dự án sự dụng quá nhiều năng 
lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Về định hướng thu hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực, 
tỉnh chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn 
lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi 
trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Tăng cường hoạt động 
tiếp cận các nhà đầu tư lớn, đứng đầu các chuỗi cung ứng 
để kịp thời thu hút dòng vốn đầu tư mới. Nâng cao chất 
lượng dự án thu hút đầu tư mới theo hướng gia tăng hàm 
lượng công nghệ, lao động kỹ thuật; ưu tiên thu hút các 
ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: 

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

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



công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp 
sinh học, vật liệu mới và các lĩnh vực tỉnh có lợi thế cạnh 
tranh (cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ 
trợ ô tô, xe máy). Tập trung thu hút đầu tư vào các khu công 
nghiệp đã hoạt động, tăng tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp; 
ưu tiên phát triển trước các khu công nghiệp: Bá Thiện, Bá 
Thiện II, Bình Xuyên II và Thăng Long Vĩnh Phúc. Mở rộng 
địa bàn và hình thức thu hút đầu tư nước ngoài vào những 
thị trường giàu tiềm năng và các công ty đa quốc gia; xác 
định thị trường trọng điểm gồm các quốc gia thuộc liên 
minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc; chú trọng thu 
hút đầu tư từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực 
công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 sẽ tập trung 
vào các hoạt động: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị 
trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu 
phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục 
dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục 
vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, 
giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội 
đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực xúc tiến 
đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư và hoạt động 
hợp tác về xúc tiến đầu tư. Dư kiến trong năm nay, tỉnh sẽ 
tổ chức 3 đoàn công tác đi xúc tiến đầu từ tại Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong 
trường hợp dịch COVID – 19 chưa được kiểm soát, các đoàn 
xúc tiến đầu tư nước ngoài sẽ tổ chức theo hình thức trực 
tuyến. Hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ không tổ chức quy 

mô lớn, đối tượng chung chung mà tổ chức theo nhóm, 
hội thảo, cung cấp thông tin trực tiếp đến các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp tỉnh cần thu hút đầu tư.

UBND tỉnh đã đưa ra 11 giải pháp thực hiện chương 
trình xúc tiến đầu tư năm 2021. Trong đó có việc rà soát các 
quy hoạch của tỉnh, quy định, cơ chế, chính sách, ưu đãi, 
hỗ trợ đầu tư để cập nhật, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp 
với quy định mới; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ 
sơ, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm 
xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. 
Cam kết và thực hiện đúng các cam kết với các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp đủ và 
chất lượng về điện, các dịch vụ thiết yếu đến chân hàng rào 
các khu, cụm công nghiệp, dự án; hỗ trợ và tạo điều kiện tối 
đa cho các doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, 
thay đổi phương án sản xuất kinh doanh. Xây dựng đội ngũ 
cán bộ am hiểu và tâm huyết với hoạt động xúc tiến đầu 
tư, tạo đột phá trong công tác cán bộ làm hoạt động xúc 
tiến đầu tư và trực tiếp giải quyết thủ tục đầu tư. Chủ động 
mời gọi nhà đầu tư, chăm sóc thật tốt nhà đầu tư từ khâu 
nghiên cứu tìm hiểu môi trườngđến khi thực hiện thủ tục 
đầu tư và trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án. 
Tập trung đôn đốc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 
và thủ tục về đầu tư khu công nghiệp để sớm có nhiều mặt 
bằng sạch cho nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn, tìm kiếm địa 
điểm đầu tư.

Hải Vân (Theo vinhphuc.gov.vn)
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INVESTMENT PROMOTION PROGRAM IN 2021: REACH 
LARGE INVESTORS, LEAD SUPPLY CHAINS TO PROMPTLY 

ATTRACT NEW INVESTMENT CAPITAL FLOWS

In 2020, in the difficult context of COVID-19, 
although without any overseas investment 
promotion missions, Vinh Phuc still had 

promotion activities to promote the province’s image and 
investing environment through many different channels. 
During the year, the province welcomed and worked 
with 21 delegations of foreign investors, businesses, and 
investment advisory organizations.

The local departments and branches actively 
instructed and advised investors about the order, 
procedures and composition of documents for the 
implementation of administrative procedures; provided 
information related to the project and the investment 
promotion environment of the province to investors. 
At the same time, supported to solve difficulties and 
problems of foreign direct investment (FDI) enterprises 
in the area.

Problems and difficulties of enterprises were 
promptly resolved through the following channels: 
Documentation, Business - Government Dialogue Portal, 
face-to-face meetings, phone, email and hotline. The 
province deployed the software "The system to receive 
and resolve complaints, petitions of organizations and 
individuals" to 69 agencies and units. The reception of 
feedback from individuals and units was done in 4 forms: 
1022 call center, 8088SMS switchboard, via email and 
directly on the website.

The province organized dialogue conferences with 
businesses, investors and maintained a regular program 
of provincial leaders meeting with entrepreneurs every 

Friday afternoon, promptly listened to the advice and 
suggestions of businesses about mechanisms and policies 
to improve the investment environment. In 2020, at this 
program, the Department of Planning and Investment 
received the complaints and recommendations from 5 
businesses related to land, waste treatment, transport 
infrastructure, public transport system...

The cooperation in investment promotion with 
Central investment promotion agencies, domestic 
and foreign investment promotion organizations was 
strengthened. The provincial People's Committee and 
specialized agencies actively attended conferences, 
forums, signing ceremonies, and meetings with foreign 
investors to introduce the province's investment and 
business environment to businesses from many different 
countries and territories.

In 2020, the province granted 20 new FDI projects 
with a total registered investment capital of USD 
475,766 million, 40 times of increasing capital 
projects with a total registered investment capital of 
USD 201,334 million. The number of newly licensed 
domestic direct investment (DDI) projects reached 
47 projects with the total registered capital of VND 
8,562.34 billion, there were 13 times of projects 
increasing capital with a total registered investment 
capital increased VND 423.94 billion.

In 2021, to carry out investment attraction with the 
motto of maximizing the potentials and strengths of the 
province to develop production and services, in line with 
the actual situation of ensuring the socio - economic 
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development. Under the influence of the COVID-19 
epidemic, Vinh Phuc continued to innovate and improve 
the quality and efficiency of investment promotion. 
Improve the quality of on-the-spot investment 
promotion in addition to enhance activities to support 
business development, improve the business investment 
environment, enhance provincial competitiveness. 
Promote and attract selective investment projects; 
persistently seek and drastically to attract large investors 
with economic potential, large-scale projects, with 
quality, efficiency, that can create good effects for the 
investment environment. Limit projects with large scale 
of land use, low added value; determine not to promote 
and attract projects that use too much energy, and have 
risk of environmental pollution.

Regarding the orientation to attract investment by 
sectors and fields, the province actively attracted and 
cooperated with foreign investment selectively, taking 
quality, efficiency, technology and environmental 
protection as the main evaluation criteria. Increase 
the access to big investors and lead supply chains 
to promptly attract new investment flows. Improve 
the quality of projects to attract new investment in 
the direction of increasing the content of technology 
and technical labor; have priority on attracting the 
industries that are ahead of the industrial revolution 
4.0 such as: ICT industry, digital, nanotechnology, bio-
industry, new materials and the fields of the province 
with competitive advantage (mechanical, production 
of construction materials, supporting industries for cars 
and motorcycles). Focus on investment attraction to 
industrial parks that were already in operation, increase 
the occupancy rate of industrial parks; prioritize the 
development of industrial parks: Ba Thien, Ba Thien II, 
Binh Xuyen II and Thang Long Vinh Phuc. Expand the 
location and forms of attracting foreign investment 
into potential markets and multinational companies; 
identify key markets including countries in the European 
Union, the United States, Japan, and South Korea; attach 
importance to investment attraction from small and 
medium enterprises in the fields of supporting industries 
and high-tech industries.

The investment promotion program of 2021 will 
focus on the following activities: Research and assess 

potentials, markets, trends and investment partners; 
build databases serving investment promotion 
activities; set up a list of projects calling for investment; 
publish printings and documents for investment 
promotion activities; propagate, promote, introduce 
the environment, policies, investment potentials and 
opportunities; training, organize trainings and capacity 
building for investment promotion; support businesses, 
investors and investment promotion cooperation. It is 
expected that in this year, the province will organize 
3 missions of investment promotion to South Korea, 
Japan, Singapore, Spain and Portugal. If  COVID-19 is 
uncontrolled, foreign investment promotion missions 
will be organized online. Investment promotion activities 
will be carried out without large scale, with general 
objects of groups, seminars, information provision 
directly to investors and enterprises.

The provincial People's Committee has launched 
11 solutions to implement the 2021investment 
promotion program, including: review the province’s 
plannings, regulations, mechanisms, policies, incentives 
and investment support in accordance with the new 
regulations; minimize the time for handling dossiers, 
publicizing on the mass media in order to build an open 
and transparent investment environment. Commit and 
strictly comply with the commitments to investors 
and businesses in the province in sufficient and quality 
provision of electricity, essential services to the fences of 
industrial parks, clusters and projects; support and create 
maximum conditions for businesses when they expand 
their production of change production plans. Build the 
staff knowledgeable and enthusiastic in investment 
promotion activities, creating a breakthrough in staff 
working in investment promotion activities and directly 
handling investment procedures. Proactively invite 
investors, take good care of them from research to 
understand the environment to the implementation 
of investment procedures and throughout the 
implementation of their projects. Focus on speeding up 
the work of compensation, site clearance and investment 
procedures for industrial parks so as to soon have more 
clean premises for investors to easily choose and search 
for investment locations.

Hai Van (vinhphuc.gov.vn)



Nằm trong vùng Tohoku, Nhật Bản, tỉnh Akita 
có diện tích hơn 11,6 nghìn km2 (đứng thứ 6 
cả nước) và dân số khoảng 1,1 triệu người. Thủ 

phủ của tỉnh là thành phố Akita.  Akita được biết đến với vẻ 
đẹp ngoạn mục của tự nhiên nhiều hơn là cuộc sống thành 
thị. Bên cạnh đó, Akita còn là tỉnh dẫn đầu của Nhật Bản 
về phát triển công nghiệp, với các ngành sản xuất chính 
là phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử, máy tự động, sản xuất 
máy và máy dệt, trong đó, sản xuất linh kiện điện tử chiếm 
khoảng 30% giá trị xuất khẩu và có lực lượng lao động 

đông nhất. Về sản xuất nông nghiệp, Akita là điểm sáng 
trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với 
nhiều loại gạo đặc sản, nổi tiếng.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Vĩnh Phúc và Nhật Bản từ 
nhiều năm qua đã tạo cơ hội gắn kết và thúc đẩy quan 
hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Akita. Bắt 
đầu từ chuyến thăm, xúc tiến đầu tư đầu tiên của lãnh 
đạo tỉnh Vĩnh Phúc đến Akita tháng 5/2012, đến nay, 
hai tỉnh đã triển khai một số hoạt động trao đổi đoàn 
ở các cấp như: Đoàn của Hội nhà báo tỉnh Akita đến tìm 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA 
TỈNH VĨNH PHÚC VÀ TỈNH AKITA - NHẬT BẢN
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Cùng với sự phát triển của mối quan 
hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - 
Nhật Bản, trong những năm qua, quan hệ 
hợp tác giữa Vĩnh Phúc và các địa phương, 
tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản cũng phát 
triển nhanh chóng, đặc biệt là quan hệ giữa 
tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Akita, Nhật Bản.



hiểu, đưa tin tuyên truyền về tiềm năng lợi thế phát triển 
kinh tế, xã hội, chính sách, môi trường đầu tư của tỉnh; 
đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Akita do Tỉnh trưởng Norihisa 
Satake dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc... 
Sau nhiều hoạt động trao đổi đoàn và thông tin, hai tỉnh 
nhận thấy những hướng đi chung và cơ hội hợp tác cùng 
phát triển. Ngày 16/3/2015, trong chuyến công tác của 
lãnh đạo tỉnhVĩnh Phúc tại Akita, hai tỉnh đã ký kết bản 
ghi nhớ hợp tác về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị 
toàn diện. Thỏa thuận được coi là bước tiến quan trọng 
để xây dựng mối quan hệ hữu nghị tin tưởng, làm nền 
móng cho các hoạt động hợp tác toàn diện. Hai tỉnh xác 
định một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm như: Trao đổi 
đoàn lãnh đạo cấp cao; xây dựng và triển khai chương 
trình trao đổi đào tạo cán bộ giữa hai bên; đẩy mạnh 
các hoạt động giao lưu văn hóa; thông tin, tuyên truyền 
quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu 
tư và các chính sách ưu đãi đến nhân dân và cộng đồng 
doanh nghiệp ở mỗi tỉnh. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp hai tỉnh trong việc thực hiện mở 
rộng quan hệ thương mại, mở rộng đầu tư, tìm nguồn 
nhân lực, đào tạo kỹ sư nông nghiệp, cải tiến kỹ thuật 
trong sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp, tổ 
chức triển lãm và tiếp xúc thương mại giữa các bên.

Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ, hai tỉnh đã tiến hành 
các hoạt động tìm hiểu hợp tác, đầu tư như: Đoàn cán 
bộ, doanh nghiệp tỉnh Akita, Nhật Bản do ông Hidefumi 
Nakashima, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Akita làm Trưởng đoàn 

đến thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư hợp tác trong tái 
chế rác thải nông nghiệp và dự án phát điện sử dụng 
năng lượng sinh khối tại Vĩnh Phúc (tháng 7/2017);  Đoàn 
công tác của tỉnh Akita và Công ty TNHH Okuyama Boring 
Akita  (tháng 9/2019). Đặc biệt trong chuyến công tác do 
ông Kenetsu Saito, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến thương mại 
tỉnh Akita làm trưởng đoàn (tháng 11/ 2019), Hiệp hội 
Xúc tiến thương mại tỉnh Akita và Hội doanh nghiệp tỉnh 
Vĩnh Phúc đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư.Theo 
đó, hai bên sẽ cùng nhau tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
các doanh nghiệp hai tỉnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm 
trên mọi lĩnh vực nhất là lĩnh vực điện, điện tử hay năng 
lượng công nghiệp và đưa nông sản Vĩnh Phúc đến với 
thị trường Nhật Bản. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
diễn biến ngày càng phức tạp, một số hoạt động hợp tác 
và trao đổi đoàn giữa hai tỉnh bị ảnh hưởng không nhỏ 
nhưng hai bên vẫn tích trực trao đổi thông tin trực tuyến.

Nhìn lại chặng đường 6 năm qua, có thể khẳng định 
với xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay, việc xây dựng 
và thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Vĩnh Phúc và 
Akita là cơ sở quan trọng để tăng cường tình cảm đoàn 
kết, hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh và mở rộng hoạt 
động hợp tác đầu tư toàn diện trên nhiều lĩnh vực; từ đó 
góp phần vào sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối 
quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nói chung 
và mối quan hệ Vĩnh Phúc - Nhật Bản nói riêng.

Nguyễn Thơm 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Vĩnh Phúc 
và tỉnh Akita ngày 16/3/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp và làm việc 
với ông Kenetsu Saito, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến 

thương mại tỉnh Akita
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Along with the development of the comprehensive Vietnam - Japan strategic partnership, over the 
past years, the cooperation between Vinh Phuc and Japanese localities, organizations and enterprises 
has also developed rapidly. especially the relationship between Vinh Phuc and Akita Prefecture, Japan.

PROMOTE THE COOPERATION BETWEEN 
VINH PHUC AND AKITA (JAPAN)

Located in the Tohoku region of Japan, Akita 
Prefecture covers an area of more than 11.6 
thousand km2 (ranked the 6th place in the 

country) and has a population of about 1.1 million people. 
The capital of the province is Akita city. Akita is more 
known for its breathtaking beauty in nature than for city 
life. In addition, Akita is also Japan's leading province in 
industrial development, with the main manufacturing 
industries of auto parts, electronic components, auto 
machines, machine manufacturing and textile machinery, 
in which, manufacturing electronic components accounts 
for about 30% of export value and has the largest 
workforce. In terms of agricultural production, Akita is a 
bright spot in hi-tech agricultural development, with a 
variety of specialty and famous rice.

The good relationship between Vinh Phuc and Japan 
for many years has created the opportunity to link up 
and promote friendly cooperation between the province 

and Akita Prefecture. Since the first visit and investment 
promotion of Vinh Phuc province to Akita in 5/2012, the two 
localities have implemented many delegation exchange 
activities at all levels such as: the Union of Journalists of 
Akita came to learn and propagate about the potential 
advantages of socio - economic development, investment 
policy and environment of the province; the senior 
leadership delegation of Akita led by Governor Norihisa 
Satake visited and worked in Vinh Phuc... After delegation 
and information exchanging, the two provinces found 
common directions and opportunities for cooperation for 
mutual development. On 16/3/2015, during the business 
trip of Vinh Phuc’s leaders to Akita, the two sides signed 
a memorandum of understanding on strengthening 
comprehensive friendship. The agreement is considered an 
important step towards building a relationship of trust and 
friendship, as a foundation for comprehensive cooperation 
activities.



The two provinces have identified a number of key 
areas of cooperation such as: exchange high-level leader 
delegations; formulate and implement a training exchange 
program between the two sides; promote cultural 
exchange activities; provide information, propagate and 
advertise the image, potentials, advantages, investment 
environment and preferential policies to the people and 
business community in each province. In particular, create 
favorable conditions for enterprises of the two provinces 
to expand commercial relations, expand investment, find 
human resources, train agricultural engineers, improve 
production techniques and processing agricultural 
products, organize exhibitions and commercial contact 
between the parties.

After signing the MOU, the two provinces conducted 
cooperation and investment exploration activities such as: 
the delegation of officials and enterprises of Akita led by 
Mr. Hidefumi Nakashima, Deputy Governor of Akita visited 
and surveyed the investing environment for cooperation in 
agricultural waste recycling and biomass power generation 
projects in Vinh Phuc (7/2017); the delegation of Akita 
Prefecture and Okuyama Boring Akita Co., ltd (9/2019). 
Especially during the business trip led by Mr. Kenetsu Saito, 
Chairman of Akita Trade Promotion Association (11/2019), 

Akita Trade Promotion Association and Vinh Phuc Business 
Association signed the MOU on investment cooperation. 
Accordingly, the two sides will together create the most 
favorable conditions for enterprises of the two provinces 
to cooperate, share experiences in all fields, especially 
in the fields of electricity, electronics or industrial 
energy and bring Vinh Phuc agricultural products to the 
Japanese market. In the context of Covid-19, a number of 
cooperation activities and delegation exchanges between 
the two provinces were affected significantly, but the two 
sides were still actively exchanging information online.

In the past 6 years, it can be affirmed that with the 
current trend of international integration, the building 
and establishment of a friendly cooperation relationship 
between Vinh Phuc and Akita is an important foundation 
to enhance the solidarity and friendship between 
the people of the two provinces and comprehensive 
investment cooperation expansion in many fields; thereby 
contributing to the increasingly development of the 
Vietnam - Japan strategic partnership in general and Vinh 
Phuc - Japan relationship in particular.

Nguyen Thom 
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The delegation of Akita Prefecture (Japan) and Okuyama 
Borinh Akita Co., Ltd. worked with Vinh Phuc province

The Akita'sdelegation visited the model of growing 
red-flesh dragon fruit in Lap Thach district, 

Vinh Phuc province



Năm 2007, Tập đoàn Piaggio & C.s.p.A sang 
tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại tỉnh 
Vĩnh Phúc. Nhận thấy những tiềm năng, lợi 

thế của tỉnh cũng như nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 
tích cực từ  tỉnh, Tập đoàn đã quyết định đầu tư dự án 
sản xuất dòng xe máy tay ga cao cấp tại tỉnh Vĩnh Phúc. 
Dự án ban đầu có quy mô diện tích gần 9 ha, vốn đầu tư 
45 triệu USD, công suất 100.000 xe/năm đi vào sản xuất 
từ năm 2008. Sau 14 năm có mặt tại Vĩnh Phúc, Công ty 
Piaggio Việt Nam đã không ngừng mở rộng quy mô, tăng 
công suất hoạt động, cung cấp các sản phẩm xe máy tay 
ga đẳng cấp, trang bị công nghệ tiên tiến phục vụ thị 
trường trong nước và xuất khẩu đi các nước trong khu 
vực. Với hơn 900 nhân viên, PVN là nhà máy sản xuất lớn 
thứ 3 của Tập đoàn, sau Pontedera ở tỉnh Pisa của Ý và 
Baramati (ở bang Maharashtra, nhà máy sản xuất của chi 
nhánh của Piaggio tại Ấn Độ).

Tổ hợp nhà máy tại Việt Nam hiện được coi là đại bản 
doanh của Piaggio tại khu vực châu Á, bao gồm nhà máy 

lắp ráp công suất 300.000 xe/năm, nhà máy động cơ, 
trung tâm nghiên cứu duy nhất của khu vực, góp phần 
phát triển cho tập đoàn với 7 thị trường chính ở châu Á 
là Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Phillipines, Thái Lan, 
Đài Loan và Việt Nam. Tại Việt Nam, Piaggio đã và đang 
đem đến cho người tiêu dùng Việt những dòng sản phẩm 
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CÔNG TY PIAGGIO VIỆT NAM:
BIỂU TƯỢNG SINH ĐỘNG CỦA MỐI 

QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - ITALIA
Việt Nam và Italia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/3/1973. Kể từ 

ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ Đối tác chiến lược (21/01/2013), quan hệ 
Việt Nam - Italia phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn 
hóa giáo dục và hợp tác địa phương. Một trong những biểu tượng sinh động và thực 
chất cho mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Italia ngày một phát triển là sự hiện diện của 
Công ty Piaggio Việt Nam(PVN) - công ty sản xuất xe tay ga thuộc Tập đoàn Piaggio 
& C.S.p.A, Italia tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Thủ tướng Cộng hòa Italia thăm 
Nhà máy Piaggio Việt Nam năm 2014 



thời trang, đẳng cấp của thương hiệu Vespa, Piaggio với 
công nghệ tiên tiến và thiết kế vượt trội.  Với những nỗ 
lực không ngừng, Piggio Việt Nam đã đạt cột mốc xuất 
xưởng 500.000 xe vào năm 2015, 1 triệu xe vào năm 
2019. Năm 2020, mặc dù gặp những khó khăn do dịch 
bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu gây thiếu hụt 
nguồn cung nguyên liệu, nhưng với sự chủ động, linh 
hoạt thay đổi chiến lược kinh doanh cùng với những 
biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh 
của Trung ương và của tỉnh, sản lượng xe sản xuất và 
xuất khẩu của Piaggio Việt Nam năm 2020 vẫn đạt trên 
147.000 chiếc, phá kỷ lục 120.000 chiếc của năm 2019, 
thị trường xuất khẩu được mở rộng không chỉ trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn ra một số nước châu 
Âu; doanh thu, lợi nhuận tăng trên 10% so với năm trước 
và bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 900 cán bộ, công 
nhân lao động. Năm 2020, Piaggio Việt Nam là nhà máy 
duy nhất của Tập đoàn Piaggio trên toàn cầu vẫn duy 
trì hoạt động ổn định, thậm chí ngay trong thời gian cả 
nước thực hiện cách ly xã hội.

Để đạt được những thành quả như vậy là nhờ vào 
chiến lược phát triển đúng đắn lấy con người làm trung 
tâm,  lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm động lực của 
PVN. Tập đoàn Piaggio áp dụng chương trình quản lý 
và phát triển nhân tài Piaggio Way nhằm phát triển tài 
năng toàn cầu giúp đào tạo những cá nhân tiềm năng 
trở thành những nhân viên ưu tú nhất. Những nhân tài 
đến từ khắp nơi trên thế giới được đào tạo, phát triển 

tư duy, khả năng làm việc tiêu chuẩn quốc tế, cũng như 
khả năng lãnh đạo trong một môi trường đa văn hóa và 
sự can đảm để đương đầu với những thử thách mới. Bên 
cạnh đó, chương trình luân chuyển nhân viên quốc tế 
cũng tạo điều kiện cho nhân viên được cọ xát, phát triển 
sự nghiệp và tham gia vào các dự án ở khắp nơi trên thế 
giới với các vị trí công việc với những thử thách, cơ hội 
mới, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nhân 
viên trong môi trường làm việc mang tính toàn cầu.

Bên cạnh đó, chính sách khen thưởng dựa trên các 
tiêu chí đánh giá về năng lực, sự công bằng và tính 
xứng đáng, được chia sẻ minh bạch với các cá nhân 
trong suốt quá trình lao động đã tạo động lực để nhân 
viên Công ty không ngừng cố gắng nâng cao trình độ 
của bản thân và gắn bó lâu dài với nơi làm việc. Với 
những chính sách ưu việt như vậy, năm 2020, Piaggio 
Việt Nam tiếp tục vinh dự nằm trong danh sách 66 trên 
tổng 308 các công ty tại Việt Nam được vinh danh và 
nhận Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 
2020 do HR Asia – tạp chí hàng đầu về Nhân sự khu vực 
châu Á - tổ chức và bầu chọn.

Trong thời gian tới, Piaggio Việt Nam sẽ tiếp tục mở 
rộng quy mô sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đưa 
nhà máy ở Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất động 
cơ, xe máy lớn nhất của Piaggio trên toàn cầu. Với những 
thành công đã đạt được trong sản xuất kinh doanh tại 
Việt Nam, Piaggio được coi là “huyền thoại Ý trên đất 
Việt”, là một biểu tượng đánh dấu mốc quan trọng cho 
quan hợp tác kinh tế Việt Nam – Italia , đồng thời đã góp 
phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược 
giữa hai nước Việt Nam và Italia ngày càng phát triển. 

Thanh Tú
Dây chuyền sản xuất xe máy Piaggio 

tại Nhà máy Piaggio Bình Xuyên 
Ảnh: Thế Hùng (baovinhphuc.com.vn)
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SOỌNG CÔ
Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 tại Vĩnh Phúc

Người dân tộc Sán Dìu tại Vĩnh Phúc có khoảng 
trên 34.000 người, cư trú rải rác quanh chân 
núi Tam Đảo, tại một số xã của các huyện: Bình 

Xuyên, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch và thành phố 
Phúc Yên. Người Sán Dìu có tiếng nói, chữ viết riêng và 
bản sắc dân tộc rất độc đáo, đa dạng, trong đó phải kể 
đến hát Soọng Cô đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. 
Đây là làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán 

Dìu, không chỉ được lưu giữ hàng trăm năm trong kho 
tàng văn hoá, văn nghệ dân gian của tỉnh Vĩnh Phúc mà 
còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc 
gia vào năm 2019.

 Theo tiếng Sán Dìu, Soọng có nghĩa là xướng, còn 
Cô nghĩa là ca. Với lời ca và giai điệu ngọt ngào, sâu 
lắng, Soọng Cô truyền tải những tâm tư, tình cảm và ước 
muốn của người Sán Dìu trong đời sống thường ngày. 
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Sẹng Thao mạo kẹn thao pha phát
Sẻng Lỷ mạo kẻn lỷ pha hoi
Sẹng Lay mạo kẹn lay thén thi
Sam chạc thai cô nả lói

Trên đây là một làn điệu Soọng Cô của người dân tộc Sán Dìu sống tại Vĩnh 
Phúc. Đây là loại hình trình diễn dân gian đặc sắc được hình thành từ trong lao động, 
sản xuất, sinh hoạt và được người Sán Dìu gìn giữ cho đến ngày nay.

Lễ đón bằng chứng nhận Soọng Cô của người dân tộc Sán Dìu tại Vĩnh Phúc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
(Ảnh: internet)
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Hát Soọng Cô chủ yếu là phần đối đáp giao duyên, sau 
đó là phần hát trong đám cưới. Soọng Cô được hát theo 
sách, có bài bản sẵn. Người đi hát phải thuộc sách hát, họ 
dẫn câu hát trong sách ra để hát đố, người đáp cũng trích 
ra những câu hợp cảnh hợp tình để hát đáp câu hỏi. Họ 
hát những câu hát nói về tình yêu lứa đôi, thiên nhiên, ca 
ngợi tình nghĩa thuỷ chung vợ chồng, ca ngợi công lao 
ông bà, cha mẹ, răn dạy con người sống có đức, có nhân, 
có hiếu… khi cất lên nghe thật dặt dìu, réo rắt, lúc ngân 
cao, lúc trầm ấm làm say đắm lòng người. 

 Những câu hát Soọng Cô không bị giới hạn bởi thời 
gian, không gian, hoàn cảnh. Người ta có thể hát Soọng 
Cô trong một đêm hay nhiều đêm, hát trong nhà, hát khi 
đi làm nương hay trong các lễ hội, bên suối, trên rừng, 
dưới nương.... Môi trường diễn xướng của Soọng Cô là 
lối hát có tính cộng đồng được thể hiện qua đối đáp giữa 
chủ và khách, giữa làng này với làng kia, giữa nam và nữ. 
Không gian diễn xướng được mở rộng phạm vi liên thôn, 
liên xã, liên huyện và thậm chí là liên tỉnh. Vì vậy, hát 
Sọong Cô đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu 
trong đời sống của đồng bào dân tộc Sán Dìu. 

Hiện nay, số nghệ nhân người Sán Dìu còn nắm giữ 
và thực hành di sản Soọng Cô không còn nhiều, chủ yếu ở 
độ tuổi trung niên và người già. Do vậy, công tác bảo tồn 

và phát triển Soọng Cô được sự quan tâm của các cấp, các 
ngành trong tỉnh. Nhiều câu lạc bộ Soọng Cô được thành 
lập và thường xuyên tổ chức các các lớp truyền dạy, giao 
lưu nhằm tạo môi trường, không gian cho các hội viên và 
nghệ nhân thực hành, biểu diễn, đồng thời, truyền dạy 
cho thế hệ trẻ nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ làn điệu 
dân ca vô cùng đặc sắc này.

Vân Ly

Người dân tộc Sán Dìu biểu diễn hát Soọng Cô 
tại Lễ hội Tây Thiên



TRANG PHỤC ĐỐI NGOẠI:
KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ 

COMPLE CARAVAT

Lựa chọn trang phục thích hợp khi tham gia hoạt 
động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng bởi trang phục 
không phù hợp có thể gây ra những bất lợi trong 
giao tiếp.

Đối với một hoạt động chính thức, chủ nhà cần 
thống nhất trước trang phục thích hợp và ghi 
rõ trên giấy mời. Mặt khác, khách mời khi đi 

tham dự các hoạt động phải theo quy định chung về 
trang phục được ghi trên giấy mời, tránh lạc lõng, thất lễ.

Khi tham gia các hoạt động đối ngoại, trang phục 
phải lịch sự, trang nhã, không lòe loẹt nhiều màu, là ủi 
cẩn thận, phù hợp với quy định, văn hóa sở tại.

Nam giới tham dự các hoạt động đối ngoại phải đi 
giầy, không đi dép; giầy phải đánh xi; không nên dùng 
tất trắng với giầy đen, không đi giầy thể thao khi mặc 
comple caravat.

Nữ nên mặc áo dài khi đi dự những buổi lễ long 
trọng, dự tiệc và có túi xách tay. Áo dài nên may lịch sự, 
phù hợp với lứa tuổi.

Những cụm từ về trang phục thường được ghi trong 
giấy mời

National dress: Quốc phục
Lounge suit: Comple lễ phục
Business suit/attire: Comple công sở
Formal: Trang phục chính thức
Informal: Trang phục không chính thức
Semi-formal: Trang phục bán chính thức
Black tie: Trang phục chính thức với caravat/ nơ đen
White tie: Trang phục chính thức với caravat/nơ trắng
Uniform: Quân phục/đồng phục
Smart casual: Thường phục lịch sự
Casual: Thường phục
Các hình thức trang phục
Quốc phục là trang phục đặc trưng của mỗi quốc gia, 

được sử dụng trong các đại lễ, các lễ hội truyền thống 
hoặc những dịp đặc biệt của quốc gia đó. Thuật ngữ này 
trong giấy mời nghĩa là các khách nước ngoài được đề 
nghị mang trang phục dân tộc riêng của nước họ.

Lễ phục là trang phục dành cho những sự kiện đặc 
biệt có tính chất lễ nghi.

Bộ lễ phục áo “đuôi tôm” hay “chim cánh cụt” (dress-
coat, tailcoat, white tie) là trang phục có tính chất lễ nghi 
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được sử dụng ở nhiều nước. Một số nước quy định mặc áo 
đuôi tôm trong Lễ trình Quốc thư hoặc đại lễ do Nguyên 
thủ Quốc gia mời.

Trang phục này có hai loại, gồm bộ mặc ban ngày 
(trước 18h) và bộ mặc buổi tối (sau 18h).

Trang phục ban ngày (cut away hoặc morning coat) 
đối với nam, gồm áo vest màu xám (khi dự lễ hội, tiệc...) 
hoặc đen (khi dự lễ tang trọng thể), thân sau dài trùm 
hông, quần kẻ sọc xám hoặc trắng; đối với nữ là váy ngắn 
kèm găng tay, mũ và áo khoác nếu trời lạnh.

Trang phục buổi tối (white tie hay trang phục dạ hội, 
trang phục nghi lễ) đối với nam, áo như trang phục ban 
ngày, song không trùm hông, màu đen, caravat và gile 
màu trắng, quần đen; đối với nữ là váy dài và găng tay 
ngắn nếu tay áo dài, găng tay dài nếu tay áo ngắn.

Bộ lễ phục "smoking" hay "black tie" đối với nam 
thường được sử dụng trong các sự kiện buổi tối, là áo vest 
màu đen hoặc xánh sẫm có ve áo bằng lụa đồng màu, 
đơn hoặc đan chéo. Nếu là ve áo đơn sẽ đi kèm gile màu 
đen, sơ mi cổ đứng thắt nơ đen hoặc xanh thẫm cùng 
màu áo vest.

Nếu giấy mời ghi “caravat đen mùa hè” là bộ trang 
phục smoking với áo vest màu trắng, caravat đen. Đối với 
nữ, trang phục thường là váy ngắn, trừ khi trên giấy mời 
ghi rõ “áo smoking, váy dài”, “áo smoking, váy lửng”, hoặc 
“trang phục caravat đen, váy dài”, “trang phục caravat 
đen, váy lửng”.

Trang phục làm việc chính thức

Trang phục làm việc chính thức (lounge suit, 
bussiness suit, bussiness attire) là trang phục thông 
dụng đối với hầu hết các hoạt động. Đối với nam giới, đó 
chính là bộ comple hoặc áo vest sẫm màu đi kèm với áo 
sơ mi màu sáng và caravat, đôi khi có thể đi kèm áo gile; 
đối với nữ giới, đó là bộ váy, áo vest (short dress) hay bộ 
áo vest với quần (comple).

Ở nhiều nước trong đó có Việt Nam, comple sẫm màu 
được coi như lễ phục trong các sự kiện chính thức.

Thường phục lịch sự

Thường phục lịch sự (casual, smart, smart as usual) 
là trang phục công sở lịch sự. Smart là comple không cần 
đeo caravat, quần hoặc váy và áo vest có thể khác màu.

Cơ quan đại diện cần tham khảo thông lệ/quy 
định trang phục tại nước sở tại để tránh các tình 
huống bất ngờ.

Quang Hiếu (baoquocte.vn)
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 Khi tham gia các hoạt động đối ngoại, trang phục phải lịch 
sự, trang nhã, không lòe loẹt nhiều màu, là ủi cẩn thận, 

phù hợp với quy định, văn hóa sở tại. Trong ảnh là Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bà María Del Pilar 
Méndez Jiménez, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha 

tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Nguồn: TTXVN)
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Nghị định thư gồm 372 trang theo đúng thể lệ 
quy định của Việt Nam về điều ước quốc tế và 
542 trang bằng tiếng Trung Quốc, được chia 

thành 05 phần, cụ thể như sau:

Phần I (Quy định chung) gồm 06 điều (Điều 1 đến 
Điều 6) giới thiệu về cơ sở pháp lý, kỹ thuật của công tác 
phân giới cắm mốc; các khái niệm; quy định cách thức 
mô tả đường biên giới; chất liệu mốc giới, phân công cắm 
mốc, các loại mốc giới...

Phần II (Mô tả hướng đi của đường biên giới và vị trí 
mốc giới) gồm Điều 7 mô tả chi tiết và thống nhất đối với 
đường biên giới, theo hướng đại thể từ Tây sang Đông, 
lần lượt theo số hiệu mốc giới (từ mốc giới số 01 đến 
1378) từ điểm khởi đầu đường biên giới đến điểm kết 

thúc đường biên giới. Đây là phần quan trọng nhất của 
Nghị định thư phân giới cắm mốc. 

Phần III gồm 03 Điều (từ Điều 8 đến Điều 10) quy 
định việc kiểm tra, bảo vệ hướng đi của đường biên giới, 
mốc giới, đường thông tầm nhìn biên giới. Trong đó cần 
lưu ý: cứ 10 năm hai bên sẽ tiến hành kiểm tra liên hợp 
đường biên giới một lần (thời hạn này có thể thay đổi 
nếu cả hai nước đồng ý).

Phần IV (Khu vực tàu thuyền đi lại tự do) gồm 01 Điều 
(Điều 11) quy định phạm vi, điều kiện đi lại tự do của tàu 
thuyền của hai nước.

Phần V (Điều khoản cuối cùng) gồm 02 điều (Điều 12 
và Điều 13) quy định về hiệu lực, trình tự và thủ tục để 
Nghị định thư có hiệu lực. Trong đó, cần lưu ý: Nghị định 

Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được ký ngày 18/11/2009 
tại Bắc Kinh và chính thức có hiệu lực từ ngày 14/7/2010. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng của 
hai nước, tạo điều kiện cho các địa phương biên giới hai bên mở rộng hợp tác kinh tế, tăng cường giao lưu 
hữu nghị, đồng thời góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên 
tầm cao mới.

GIỚI THIỆU  NGHỊ ĐỊNH 
THƯ PHÂN GIỚI CẮM MỐC BIÊN GIỚI 

TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
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thư này sẽ trở thành Phụ lục của “Hiệp ước biên giới trên 
đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”; bản đồ biên giới 
sẽ thay thế bản đồ đính kèm “Hiệp ước biên giới trên đất 
liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”

Nghị định thư còn bao gồm một số phụ lục sau:

- Bản đồ biên giới: 

Bản đồ biên giới gồm 35 mảnh Việt - Trung văn và 
35 mảnh Trung - Việt văn, đánh số đại thể từ Tây sang 
Đông, được thành lập tỷ lệ 1/50.000, hệ thống tọa độ 
mặt phẳng, thể hiện dải địa hình cách đường biên giới 
từ 03 - 05 km về hai phía. Nội dung bản đồ bao gồm: 
cơ sở toán học, dân cư, mạng lưới đường sá, hệ thống 
thủy hệ, dáng đất và chất đất, thực vật, đường biên giới 
và các mốc giới. Bản đồ được thành lập theo ảnh hàng 
không bay chụp năm 1996 - 1998, được lưu giữ ở hai 
dạng (file số và file giấy). Bản đồ biên giới in 5 màu, 
trong đó màu đỏ thể hiện đường biên giới, các mốc giới 
và số hiệu của nó.

- Bảng đăng ký mốc giới: thống kê loại hình mốc, vật 
liệu làm mốc, thời gian cắm mốc, mô tả vị trí cắm mốc, 
tọa độ vuông góc và địa lý của mốc, chiều cao mốc và độ 
cao mặt đất mốc, vị trí và khoảng cách giữa các mốc, sơ 
đồ vị trí mốc của từng cột mốc. 

- Bảng tọa độ độ cao mốc giới: thống kê tọa độ, góc 
phương vị, khoảng cách với các mốc liền kề, độ cao mốc, 
khoảng cách đến đường biên giới của tất cả các mốc.

- Bảng kê sự quy thuộc của các cồn bãi: thống kê tên 
các cồn bãi, nước quy thuộc, tọa độ tâm các cồn bãi trên 
sông suối biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Có thể nói rằng Nghị định thư phân giới cắm mốc 
biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc là văn kiện 
đầy đủ, đồng bộ, hiện đại và hoàn thiện hơn so với các 
Hiệp ước và Nghị định thư phân giới cắm mốc mà trước 
đây Việt Nam ký với các nước láng giềng. Nghị định thư 
phân giới cắm mốc cùng với Hiệp ước Biên giới trên đất 
liền giữa Việt Nam- Trung Quốc được ký ngày 30/12/1999 
và Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về 
cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất 
liền Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 18/11/2019 đã trở 
thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh về đường biên giới giữa hai 
nước, từ đó tạo cơ sở vững chắc cho công tác quản lý biên 
giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp 
tác và phát triển.

Đề tìm hiểu thông tin đầy đủ về Nghị định thư xin vui 
lòng truy cập Cổng Thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tỉnh 
Vĩnh Phúc: http://songv.vinhphuc.gov.vn.

Ngọc Vân



Ngày 25/2/2021, Sở Ngoại vụ ban hành Kế 
hoạch số 67/KH-SNgV về việc truyền thông 
về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Kế hoạch nhằm tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các 
văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành 
Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh 
với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 
tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục 
tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; kết hợp hình thức truyền thông với 
ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin, 
tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Đồng thời tập 

trung nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, thái 
độ giao tiếp, phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức; qua đó nâng cao mức 
độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, trong năm 2021, Sở Ngoại vụ sẽ tăng cường 
thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của 
công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục 
hành chính và mục đích, ý nghĩa công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính bằng các biện pháp như làm tờ rơi, video 
hướng dẫn thủ tục hành chính, viết tin, bài đăng tải lên 
các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin Đối ngoại, 
Cổng thông tin   giao tiếp điện tử về thực tế cách làm hay, 
điểm sáng trong cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; 
niêm yết công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận 
phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định 
hành chính tại bộ phận một cửa và trên Cổng thông tin - 
giao tiếp điện tử của Sở….

Nguyễn Thơm

SỞ NGOẠI VỤ BAN HÀNH KẾ HOẠCH 
TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 
TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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