
LỜI KÊU GỌI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY VĨNH PHÚC

HOÀNG THỊ THÚY LAN GỬI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN,
NHÂN DÂN VÀ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

TỈNH VĨNH PHÚC

Thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các lực lượng vũ trang 
tỉnh Vĩnh Phúc!

Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu; đến nay, đã xuất hiện 
tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ; tác động sâu sắc, toàn diện đến mọi mặt 
đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc. 
Trên thế giới đã có hơn 150 triệu người mắc bệnh, trong đó có hơn 3,2 triệu ca tử 
vong. Tại Việt Nam, đã ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến nhanh, 
phức tạp, với nguy cơ khó lường; trong thời gian ngắn, từ ngày 30/4/2021 đến 
nay, đã có thêm hàng chục ca nhiễm COVID-19; 6/9 huyện, thành phố có ca dương 
tính. Số ca mắc có chiều hướng gia tăng, tại một số huyện, thành phố có người 

bệnh lây lan trong cộng đồng với chủng vi rút biến thể mới gây mối nguy hại lớn cho cộng đồng và sức khỏe, tính 
mạng của Nhân dân trong tỉnh. Tỉnh đã thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Vĩnh Yên từ 00h ngày 7/5/2021.

Trước tình hình dịch bệnh, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực hết mình trong 
công tác phòng, chống dịch với quyết tâm chiến thắng đại dịch. Cả hệ thống chính trị đã quyết liệt vào cuộc, triển 
khai nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương; đảm bảo an sinh xã hội và an toàn cho Nhân dân, bước đầu giành được những thắng 
lợi quan trọng, kiểm soát tốt dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 
Qua đó, thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc chiến chống đại 
dịch lâu dài và gian khó.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy, chính quyền địa phương; 
biểu dương sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành Y tế, lực lượng Công an, quân đội; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ 
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Trươc tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngày 9/5/2021 
đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã có lời kêu gọi gửi 
cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây là lời 
kêu gọi phòng, chống dịch COVID-19 của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan.
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quan truyền thông, các tổ chức, cá nhân... và đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn 
tỉnh trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Tuy nhiên, với diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn, thực hiện 
lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần “coi sức khoẻ và tính mạng của Nhân 
dân là trên hết”, tôi kêu gọi:

Toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong 
ý chí và hành động; phát huy trách nhiệm thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, 
điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của các cấp chính quyền địa phương.

Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao độ, nắm chắc tình hình, kịp thời chủ động xử lý các tình huống phát 
sinh; đề ra các biện pháp hữu hiệu để tiếp tục kiểm soát và ngăn chặn, khống chế thành công dịch bệnh.

Nhân dân trong tỉnh cần bình tĩnh, yên tâm, chấp hành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, của các cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục tích cực tham gia, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch do 
cơ quan chức năng và tỉnh đề ra. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch; là thành viên có 
trách nhiệm với cộng đồng nghiêm túc thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng, 
cơ quan, làng, xóm, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh vì sự an toàn của cá nhân, đơn vị, Nhân dân và của tỉnh 
tạm dừng các công việc chưa thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm 5K, làm tốt phương châm của tỉnh: “Người giữ an 
toàn cho người, nhà giữ an toàn cho nhà, cơ quan giữ an toàn cho cơ quan, làng xóm giữ an toàn cho làng xóm, cho 
địa phương”.

Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp luôn đi đầu, gương mẫu trong tham gia vận động quần chúng, Nhân 
dân tự giác, chấp hành, thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đội ngũ y, bác sĩ đã nghỉ hưu, mọi công dân trong và 
ngoài tỉnh với tinh thần “tương thân, tương ái” chung tay góp sức, đồng lòng cùng các cơ quan chức năng của tỉnh 
Vĩnh Phúc sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Với kinh nghiệm, thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cùng với sự chỉ đạo 
quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương; sự tin tưởng, quyết 
tâm, chung sức, đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc kiên quyết đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh 
COVID-19 đem lại sự an toàn và bình yên cho Nhân dân trong tỉnh.

Thân ái!
Hoàng Thị Thúy Lan

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
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TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19, QUYẾT TÂM DUY TRÌ 

ỔN ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thông tin đến các doanh nghiệp, đại diện sở 
Y tế cho biết: Vĩnh Phúc hiện có 89 ca mắc 
COVID-19, 4 ổ dịch, 7/9 huyện, thành phố có 

người mắc bệnh. Tình hình dịch bệnh trong nước và thế 
giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt ở 
những tỉnh, thành phố lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, 
Thái Nguyên, Hà Nội…

Trước tình hình đó, để bảo vệ thành quả trong phòng 
chống dịch, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào các khu 
công nghiệp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công 
nghiệp tỉnh cho rằng, với trên 12.000 lao động ngoại 
tỉnh đang làm việc tại các khu công nghiệp, Vĩnh Phúc 
cần cho dừng việc di chuyển cơ học số lao động từ các 
địa phương khác vào tỉnh, nhất là từ các tỉnh Bắc Ninh, 
Bắc Giang, Thái Nguyên về Vĩnh Phúc và ngược lại. Cùng 
với đó, tạm dừng xe đưa đón công nhân từ các tỉnh vào 

Vĩnh Phúc và chỉ cho các xe hợp đồng đưa đón công nhân 
nội tỉnh hoạt động. Các chuyên gia ở lại làm việc tại Vĩnh 
Phúc hoặc làm việc online; tạm dừng tuyển lao động mới 
ngoại tỉnh.

Đánh giá cao những biện pháp phòng chống dịch của 
tỉnh đã và đang triển khai, hầu hết các doanh nghiệp đều 
khẳng định sẽ luôn ủng hộ và tuân thủ nghiêm các chỉ 
đạo của tỉnh trong công tác phòng chống dịch, nhất là 
việc tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 100% công nhân, 
lao động, chuyên gia trong các khu công nghiệp. Đồng 
thời, các doanh nghiệp mong muốn tỉnh tiếp tục quan 
tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp để ổn định sản xuất kinh 
doanh, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu; 
hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động; 
đi lại làm việc của các chuyên gia, người nước ngoài; lưu 
thông, vận chuyển hàng hóa giữa Vĩnh Phúc với các tỉnh, 
thành phố, nhất là với các địa phương có dịch bệnh.

Chiều 21/5/2021, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì cuộc họp trực tuyến, đối thoại với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về một số biện pháp 
cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì sản xuất kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị



Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng mong muốn 
Vĩnh Phúc sớm triển khai tiêm vắc xin miễn phí cho toàn 
dân; có các hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện cách ly 
y tế đối với các chuyên gia và thực hiện quy định các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh 
nghiệp.

Cảm ơn cộng đồng các doanh nghiệp luôn đồng 
hành, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần đối với công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng 
Thị Thúy Lan bày tỏ chia sẻ với những khó khăn các doanh 
nghiệp gặp phải do dịch bệnh COVID-19; đồng thời đề 
nghị các doanh nghiệp chấp hành tuyệt đối các quy định 
của Chính phủ, của tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng 
chống dịch; chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ 
thể trong công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh 
sản xuất kinh doanh và tỉnh sẽ có biện pháp để kiểm soát 
việc này. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã và đang 
triển khai có thể cao hơn so với quy định chung và sẽ có 
những tác động nhất định đến doanh nghiệp nhưng 
là việc cần làm trong giai đoạn hiện nay để bảo vệ sức 
khỏe người dân và bảo vệ chính hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cũng đưa 
ra những yêu cầu, quy định cụ thể đối với việc đi lại làm 

việc của các chuyên gia, người lao động đang làm việc tại 
Vĩnh Phúc nhưng sinh sống tại các tỉnh khác cũng như 
những lao động người Vĩnh Phúc đang làm việc tại các 
tỉnh khác nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh. 
Các doanh nghiệp cần chịu trách nhiệm trong việc quản 
lý chuyên gia, người quản lý, người lao động của doanh 
nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật và 
yêu cầu của tỉnh trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Về lưu thông hàng hóa, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy 
Lan cho biết, tỉnh sẽ có các buổi làm việc cụ thể với các 
tỉnh, thành phố để tháo gỡ các vướng mắc trong việc 
thông quan hàng hóa. Các xe ra, vào các khu công nghiệp 
phải được phun khử khuẩn. Lái xe, người đi cùng xe chở 
hàng phải có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ban, 
ngành, các địa phương bố trí các trạm phun khử khuẩn 
cho các xe ra, vào khu công nghiệp. Tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp về điện, nước, thông quan hàng 
hóa.

Về các nội dung khác doanh nghiệp đã nêu trong 
cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết, tỉnh 
sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương có hướng 
dẫn cụ thể để các doanh nghiệp thực hiện.

Thanh Tú 
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Tham dự và chủ trì diễn đàn có Phó Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn cùng đại diện lãnh đạo các 

bộ, ban, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả 
nước; các đại sứ tại Việt Nam và đại diện các tổ chức xúc 
tiến thương mại, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và 
hơn 200 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh 
nghiệp có vốn trong nước đang đầu tư tại Việt Nam. Về 
phía tỉnh Vĩnh Phúc, có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng đại diện lãnh 
đạo Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh
phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn 

DIỄN ĐÀN NHỊP CẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2021: 
KẾT NỐI ĐỊA PHƯƠNG - DOANH NGHIỆP, 

NẮM BẮT CƠ HỘI

Chiều ngày 26/4/2021 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã phối hợp tổ chức 
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2021 với chủ đề “Kết nối địa phương - doanh nghiệp,  nắm 
bắt cơ hội mới”. 

Ban Tổ chức trao Kỷ niệm chương cho các địa phương tiêu biểu về thu hút và thực hiện hiệu quả các nguồn đầu tư FDI



Khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi 
Thanh Sơn nhấn mạnh: Diễn đàn Nhịp cầu phát triển 
Việt Nam năm 2021 là một trong chuỗi hoạt động do Bộ 
Ngoại giao tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối, cập nhật và 
trao đổi thông tin, tăng cường mối liên kết giữa các bên 
liên quan, mở rộng hợp tác, nhận diện cơ hội đầu tư mới; 
tạo sức mạnh cộng hưởng cùng vượt qua thách thức, 
hướng tới mục tiêu thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đã 
trải qua 33 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) và đang đứng trước cơ hội đón làn sóng thu hút FDI 
lần thứ 4 với những “đại bàng” công nghệ hứa hẹn nhiều 
tiềm năng.

Hoan nghênh Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan 
đã tổ chức diễn dàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Bình Minh chỉ rõ các nhóm giải pháp để thu hút dòng 
vốn FDI, bao gồm: Giữ vững môi trường ổn định; cải 
thiện chất lượng thể chế, pháp luật, nâng cao năng lực 
quản trị nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp trong 
nước liên doanh, liên kết với doanh nghiệp nước ngoài; 
hoàn thiện chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; ưu tiên 
thu hút đầu tư cho các lĩnh vực phát triển hạ tầng thông 
minh; khuyến khích đầu tư cho giáo dục, đào tạo, y tế 
và phát triển con người.

Với chủ đề “Kết nối địa phương - doanh nghiệp, nắm 
bắt cơ hội mới”, 3 nội dung trọng tâm được thảo luận tại 
diễn đàn, gồm: Nhận diện bối cảnh và đánh giá cơ hội 
dịch chuyển đầu tư; xác định chiến lược thu hút đầu tư, 
đón dòng vốn dịch chuyển mới phù hợp với chủ trương 
quy hoạch phát triển và tiềm năng, lợi thế của các địa 
phương; những sáng kiến và giải pháp thực tiễn đã được 
các địa phương triển khai nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp vượt qua thách thức, hoạt động có hiệu 
quả và tăng cường mở rộng quy mô đầu tư.

Tại phiên thảo luận của diễn đàn với chủ đề "Kết nối 
địa phương – doanh nghiệp, nắm bắt cơ hội mới", Chủ 
tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết: Từ khi tái lập đến 

nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã nhất quán chủ trương phát triển 
lấy công nghiệp làm nền tảng, trong đó, thu hút đầu tư 
FDI là một trong những trọng tâm để cung cấp nguồn 
lực, khoa học công nghệ, kinh nghiệm trong sản xuất, tạo 
ra tăng trưởng bứt phá cho tỉnh. Đồng chí Lê Duy Thành 
chia sẻ một số bài học trong thu hút vốn đầu tư FDI của 
Vĩnh Phúc thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh đến chiến 
lược thu hút đầu tư FDI của tỉnh trong thời gian tới trên 
cơ sở cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và 
nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 
Khẳng định cam kết của tỉnh trong việc nỗ lực đáp ứng 
những yêu cầu của các doanh nghiệp FDI khi đến đầu tư 
tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng 
chỉ rõ những mục tiêu xúc tiến đầu tư của Vĩnh Phúc trong 
bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 và những định hướng, đổi 
mới phương thức kết nối giữa chính quyền địa phương 
với doanh nghiệp. 

Ngay sau diễn đàn nhịp cầu phát triển 2021, Tạp chí 
Kinh tế Việt Nam đã tổ chức chương trình Gala kỷ niệm 
20 năm chương trình Rồng Vàng nhằm công bố và vinh 
danh top 10 doanh nghiệp FDI phát triển bền vững và 
top 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2020. Gala 20 
năm chương trình Rồng Vàng đã ghi dấu mốc một hành 
trình hai thập kỷ đồng hành sát cánh với cộng đồng 
doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Tại Gala lần này, Vĩnh Phúc vinh dự có 3 doanh nghiệp 
FDI được vinh danh, trong đó Công ty Toyota Việt Nam lọt 
top 10 doanh nghiệp FDI phát triển bền vững; Công ty 
Piaggio Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam nằm trong 
top 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2020.

Cũng nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm 
chương cho đại diện các Đại sứ quán dẫn đầu về nguồn 
vốn và số lượng dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 
trao tặng Kỷ niệm chương cho các tỉnh, thành phố có kết 
quả thu hút đầu tư ấn tượng và có nhiều dự án FDI triển 
khai hiệu quả, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc.

Trần Công Dung
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In the afternoon of April 26, 2021 in Hanoi, 
the Ministry of Foreign Affairs and Viet Nam 
Economic Times collaborated to organize the 
Connections for development forum 2021 
with the theme "Seizing new opportunities for 
localities and businesses".

Attending and chairing the forum, there were 
Deputy Prime Minister Pham Binh Minh, 
Foreign Affairs Minister Bui Thanh Son and 

representatives of central ministries, agencies and 63 
localities; ambassadors in Viet Nam, representatives 
of trade promotion organizations, foreign business 
associations; more than 200 domestic and foreign-
invested enterprises investing in Vietnam. On behalf 
of Vinh Phuc, there were Mr. Le Duy Thanh, Deputy 
Secretary, Chairman of the province; leaders of the 
Foreign Affairs Department and the Planning and 
Investment Department.

Opening the forum, Minister Bui Thanh Son 
emphasized, “The Connections for development 
forum 2021 is one of a series of activities organized 
by the Ministry of Foreign Affairs in order to promote 
connection, update and information exchange, 
strengthen linkages among stakeholders, expand 
cooperation, identify new investment opportunities; 
create synergy to overcome challenges, towards the goal 
of prosperity and sustainable development.

This is an important event when Viet Nam has spent 
33 years attracting foreign direct investment (FDI) and is 
facing the opportunity to welcome the 4th wave of FDI 
attraction with technology "eagles" that promise a lot of 
potentials.

Welcoming the Ministry of Foreign Affairs and 
related units for organizing the forum, Deputy Prime 
Minister Pham Binh Minh pointed out groups of solutions 
to attract FDI inflows, including: maintaining a stable 
environment; improving the quality of institutions and 

laws, improving state governance capacity; encouraging 
domestic enterprises to enter into joint ventures and 
association with foreign enterprises; completing policies 
on incentives and investment attraction for enterprises 
to invest; prioritizing investment attraction for smart 
infrastructure development; encouraging investment in 
education, training, health and human development.

With the topic "Seizing new opportunities for 
localities and businesses", the three key topics were 
discussed at the forum, including: identifying the context 
and assessing investment opportunities; determining 
strategies to attract investment and welcome new 
capital flows in accordance with development planning 
guidelines and the potential and advantages of 
localities; practical initiatives and solutions have been 
implemented by localities to support investors and 
businesses to overcome challenges, operate effectively 
and increase investment scale.

At the discussion session of the forum with the topic 
"Seizing new opportunities for localities and businesses", 
Vinh Phuc province has consistently advocated 
development with industry as the foundation, in which, 
attracting FDI is one of the focus to provide resources, 
science and technology, experience in production, 
creating breakthrough growth for the province. Mr. Le 
Duy Thanh shared some lessons in FDI attraction of Vinh 
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Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
tiếp và làm việc với đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc 

và Trưởng Đại diện KCCI

Tại buổi làm việc, ông Song Won Yeong, đại diện 
Đại sứ quán Hàn Quốc đánh giá cao kết quả 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh 

Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Bên cạnh đó, ông Song 
Won Yeong cùng các đại diện của KCCI, Hiệp hội các 
doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc và đại diện chủ 
một số doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc tại tỉnh 
đã trao đổi, đề nghị một số vấn đề liên quan đến công 
tác phối hợp cung cấp thông tin; khó khăn của doanh 
nghiệp trong việc thực hiện quyết định xét nghiệm 
COVID-19 cho 100% người lao động trong các doanh 
nghiệp Hàn Quốc.

Chia sẻ với những ý kiến, băn khoăn của phía Đại 
sứ quán Hàn Quốc và các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND 
tỉnh Lê Duy Thành khẳng định: Với quan điểm coi sức 
khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, cả hệ thống 
chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nghiêm chỉ đạo 
của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ triển khai quyết liệt các biện pháp đánh chặn, tấn 

công dịch COVID-19 để bảo vệ người dân, bảo vệ doanh 
nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc đang 
đầu tư tại tỉnh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
COVID-19, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu lập tức 
chuyển trạng thái phòng chống dịch COVID-19 của 
tỉnh từ “phòng thủ” sang “chủ động tấn công”. Theo đó, 
các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp 
và các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn ngoài khu 
công nghiệp cần thực hiện nghiêm các quy định về 
phòng chống dịch bệnh của Trung ương, Bộ Y tế và địa 
phương, bao gồm khuyến cáo bắt buộc xét nghiệm 
100% người lao động, chuyên gia trong doanh nghiệp 
với phương châm: Các đối tượng F0, F1 thuộc diện ngân 
sách tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm chăm sóc, chi trả. 
Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp 
cần được doanh nghiệp hỗ trợ và bảo vệ vì chính lợi ích 
của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp và làm việc với 
đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc và Trưởng Đại diện KCCI
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Liên quan đến công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của 
Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh, sáng 17/5/2021, đồng 
chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Song Won Yeong, 
đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc và ông Yun Ok Hyon, 
Trưởng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Hàn Quốc (KCCI). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Việt Hưng, 
Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng một số đồng chí lãnh 
đạo các sở, ngành trong tỉnh.
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Cùng với sự đồng hành, tuyên truyền và hỗ trợ của 
Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc, đại đa số các doanh 
nghiệp Hàn Quốc đã ủng hộ và tuân thủ các biện pháp 
phòng, chống dịch quyết liệt và hiệu quả của tỉnh, thể 
hiện sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Hàn 
Quốc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và là 
tín hiệu đáng mừng về sự trao đổi, chia sẻ thông tin chặt 
chẽ từ cả hai phía Việt – Hàn.

Tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định luôn quan tâm và tạo 
mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp yên tâm 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cam kết sẽ tiếp 
tục chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan tích cực 
hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp Hàn Quốc về 
các vấn đề thủ tục, quy định phòng chống dịch bệnh, lựa 
chọn đơn vị xét nghiệm, cách thức xét nghiệm,…

Thời gian là yếu tố quyết định sự thành bại trong công 
tác phòng, chống COVID-19 hiện nay, các chủ trương và 
quyết định của tỉnh đều căn cứ trên các quy định của luật 
pháp Việt Nam và sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế - cơ 
quan chuyên ngành cao nhất và được quyết định trong 
thời gian khẩn trương nhất do vậy có thể chưa thể truyền 
tải hết thông điệp mà tỉnh mong muốn tới các doanh 
nghiệp. Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của 
tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch 

của từng doanh nghiệp và duy trì kênh thông tin kết nối 
thường xuyên, các tham vấn của các tổ chức, hiệp hội 
trong và ngoài nước để đề xuất cho Chính phủ, cho UBND 
tỉnh các phương án, ý tưởng và cách làm hiệu quả hơn 
cho doanh nghiệp, đặc biệt là các kịch bản phòng chống 
COVID-19 với những diễn biến phức tạp hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng bày tỏ chia sẻ 
với những khó khăn của doanh nghiệp và mong muốn 
cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc thấu hiểu và chia sẻ 
với tỉnh trong công tác phòng, chống COVID-19 để cùng 
nhau sớm chiến thắng đại dịch nguy hiểm này. Nhắc lại 
nội dung trong công hàm Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt 
Nam gửi tỉnh Vĩnh Phúc là: “Trong hoạn nạn mới biết ai 
là bạn”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, 
hiện tại Vĩnh Phúc đang căng mình chiến đấu với dịch 
COVID-19, vì vậy, các doanh nghiệp Hàn Quốc hãy tiếp 
tục là một người bạn thực sự, là người đồng hành, ủng 
hộ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 
cũng chính là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, 
đảm bảo ổn định, phát triển của doanh nghiệp, góp phần 
cùng tỉnh Vĩnh Phúc sớm khống chế, đẩy lùi, chiến thắng 
đại dịch COVID-19.

Đào Anh Tuấn 

Phuc, especially emphasizing the province's strategy to 
attract FDI in the coming time on the basis of concretizing 
the following factors: guidelines and policies of the Party 
and resolutions of the 17th Provincial Party Congress. 
Affirming the province's commitment in making efforts 
to meet the requirements of FDI enterprises when 
investing in the locality, Chairman Le Duy Thanh also 
pointed out Vinh Phuc's investment promotion goals 
in the context of the COVID-19 epidemic, orientations 
and innovation in connection methods between local 
authorities and businesses.

Right after the forum, Viet Nam Economic Times 
organized the 20th anniversary of the Golden Dragon 
program to announce and honor the top 10 sustainable 
development FDI enterprises and top 50 typical FDI 

enterprises in 2020. This event marked a two-decade 
journey of accompanying the FDI business community 
in Viet Nam.

At this occasion, Vinh Phuc was honored to have 
three awarded FDI enterprises honored, in which Toyota 
Viet Nam in the top 10 FDI enterprises with sustainable 
development; Piaggio Viet Nam and Honda Vietnam in 
the top 50 typical FDI enterprises in 2020.

Besides, the Organization Committee awarded 
medals to representatives of embassies leading in 
capital source and number of investment projects in Viet 
Nnam; awarded Medals to provinces and cities having 
impressive investment attraction results and effective 
FDI projects, including Vinh Phuc province.

 By Tran Cong Dung
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ DUY THÀNH
TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN

CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy 
Thành đánh giá cao đóng góp quan trọng của 
Công ty Honda Việt Nam đối với sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhấn mạnh, hiện nay cả 
hệ thống chính trị đang tập trung quyết liệt chống dịch 
COVID-19, trong đó, Vĩnh Phúc luôn quan tâm, hỗ trợ các 
doanh nghiệp phòng, chống dịch với quan điểm bảo vệ 
an toàn cho các doanh nghiệp chính là bảo vệ sự ổn định 
và phát triển bền vững của tỉnh.

Thông tin về công tác chống dịch, Chủ tịch UBND 
tỉnh Lê Duy Thành cho biết: Ngay từ khi chưa xuất hiện 
ca dương tính với SARS-CoV-2, Vĩnh Phúc đã thực hiện 
tầm soát xét nghiệm đến các đối tượng có nguy cơ để chủ 
động phòng, chống dịch. Đến nay, khi dịch COVID-19 lần 
thứ hai xâm nhập vào địa bàn, ngay từ đầu, Vĩnh Phúc 
đã thể hiện rõ quan điểm, cách nhìn, cách ứng phó sáng 
tạo với tình hình dịch bệnh bằng việc áp dụng chiến 
lược mở rộng điều tra, truy vết, xét nghiệm, bao vây, 
đánh chặn và đã mang lại hiệu quả, bước đầu khống chế 
được dịch bệnh. Riêng đối với các doanh nghiệp, Vĩnh 
Phúc yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 
xét nghiệm COVID-19 cho 100% công nhân, người lao 
động để kịp thời phát hiện, không để dịch lây lan trong 
các khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành mong muốn Công 
ty Honda Việt Nam chia sẻ với tỉnh trong quá trình chống 
dịch và đề nghị phía Công ty tiến hành xét nghiệm cho 
tất cả công nhân của công ty để kịp thời phát hiện, không 
để lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc ông Daki Mihara, 
người mới nhậm chức Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt 
Nam có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Ông Daki Mihara khẳng định Công ty Honda Việt 
Nam có sự phát triển như ngày hôm nay là có sự giúp đỡ 
rất lớn của Vĩnh Phúc. Tuy dịch COVID-19 đang có nhiều 
diễn biến phức tạp, nhưng nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp 
thời của tỉnh, nên công tác phòng, chống dịch của công 
ty luôn được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo, duy trì tốt 
hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty Honda Việt Nam sẽ khẩn trương tiến hành 
xét nghiệm cho tất cả công nhân và chủ động thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn chỉ đạo 
của tỉnh.

Nhân dịp này, Công ty Honda Việt Nam hỗ trợ 5 
máy thở, 1 máy xét nghiệm cho tỉnh nhằm thiết thực 
góp phần chung tay cùng Vĩnh Phúc phòng, chống dịch 
COVID-19.

Quang Nam (Baovinhphuc.com.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh tiếp nhận 

trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 do Công ty 
Honda Việt Nam tài trợ. Ảnh: Khánh Linh

Chiều 14/5/2021, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với 
ông Daki Mihara, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.
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CHAIRMAN LE DUY THANH
WORKED WITH HONDA VIET NAM

At the meeting, the Chairman highly 
appreciated the important contribution 
of Honda Viet Nam to the socio - economic 

development of Vinh Phuc and emphasized, “At present, 
our whole political system is strongly focusing on 
fighting against the COVID-19 epidemic. Vinh Phuc 
province always cares and supports businesses with the 
view: protecting businesses is to ensure the stability and 
sustainable development of the province.”

Providing information about the anti-epidemic 
work, Chairman Le Duy Thanh said that even when 
there was no positive case of SARS-CoV-2, Vinh Phuc 
had carried out screening and testing for at-risk subjects 
in order to actively prevent and control the epidemic. 
Up to now, when COVID-19 returned, Vinh Phuc has 
clearly demonstrated its views and creative responses 
to the epidemic situation by applying the strategy of 
expanding investigation, tracing, testing, encircling, 
and intercepting, as a result, the epidemic has initially 
controlled. Particularly for businesses, Vinh Phuc requires 
businesses in industrial parks to test for COVID-19 for 
100% of workers and laborers to promptly detect and 

prevent the disease from spreading in industrial parks.
The Chairman of Vinh Phuc hoped that Honda 

Vietnam Company would share with the province 
during the anti-epidemic process and suggested that 
the Company would conduct tests for all of its workers 
for the timely detection and prevention. He also wished 
Mr. Daki Mihara - the new General Director of Honda Viet 
Nam, would have a successful working term in Viet Nam.

Mr. Daki Mihara affirmed that the current 
development of Honda Viet Nam had the great support 
of Vinh Phuc. Although the COVID-19 epidemic is 
still complicated, thanks to the timely support of 
the province, the company has ensured the effective 
prevention and control on the epidemic, and well 
maintained production and business activities.

The Company will urgently conduct the testing for 
all workers and actively implement measures to prevent 
and control the epidemic according to the direction of 
the province.

On this occasion, Honda Viet Nam supported Vinh 
Phuc 05 ventilators and 01 testing machine.

Quang Nam (Baovinhphuc.com.vn)

In the afternoon of May 14th, 2021, Mr. Le Duy Thanh, Deputy Secretary of the Provincial Party 
Committee, Chairman of the Provincial People's Committee received and worked with Mr. Daki Mihara, 
General Director of Honda Viet Nam.
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CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM
TRAO MÁY XÉT NGHIỆM COVID-19

TẶNG VĨNH PHÚC

Ghi nhận và cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Công 
ty Toyota Việt Nam dành cho Vĩnh Phúc, Chủ 
tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết, trong 

thời điểm dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn, tỉnh đã có các 
phương án linh hoạt để khống chế dịch bệnh.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính 
trị còn có sự ủng hộ, đồng thuận của các doanh nghiệp và 
nhân dân, trong đó có Công ty Toyota Việt Nam.

Trước tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức 
tạp, đồng chí đề nghị công ty tiếp tục quan tâm áp dụng 
các biện pháp phòng, chống dịch cao nhất có thể; xây 
dựng phương án khoa học trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh; thực hiện phân luồng các khu vực sản xuất và các 
bộ phận làm việc trong doanh nghiệp; tạm dừng tuyển 
dụng công nhân lao động trong thời điểm này...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, món 
quà của Công ty Toyota Việt Nam hết sức ý nghĩa và thiết 
thực đối với ngành Y tế nói chung và nhân dân Vĩnh Phúc 

nói riêng, góp phần tạo thêm nguồn lực để Vĩnh Phúc 
thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh.

Đồng chí giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận và phối 
hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan khẩn trương, triển 
khai kịp thời các thủ tục để máy đi vào hoạt động sớm, 
phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bích Huệ (Baovinhphuc.com.vn)

Công ty Toyota Việt Nam trao máy xét nghiệm COVID-19 
tặng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Chung

Chiều 20/5/2021, tại UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận 1 máy xét nghiệm COVID-19 và 1 tủ 
an toàn sinh học cấp 2 từ Công ty Toyota Việt Nam ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Dự buổi tiếp nhận có 
đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kỳ tài, là vị lãnh tụ duy nhất của một dân tộc trực tiếp chỉ 
đạo công tác đối ngoại. Đến nay, tư tưởng của Người về công tác đối ngoại vẫn luôn là những bài học 
vô giá cho ngành Ngoại giao Việt Nam.

NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH
 NHỮNG BÀI HỌC VÔ GIÁ TỪ NGƯỜI - BÀI CUỐI: 

NHỮNG BÀI HỌC CHƯA BAO GIỜ CŨ

Nắm vững nguyên tắc, xử lý linh hoạt

Theo nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, 
Bác Hồ đã để lại một di sản vô cùng lớn cho ngoại giao 
Việt Nam. Trong những năm tháng bôn ba ở nước ngoài 
để tìm đường cứu nước, Bác đã tiếp xúc, vận động, làm 
việc với rất nhiều chính khách, nhà khoa học, học giả... Vì 
thế, có thể nói, người Việt Nam đầu tiên tạo nên nền văn 
hóa ngoại giao cách mạng chính là Bác Hồ.

Năm 1919, tại Hội nghị Versailles, Nguyễn Ái Quốc đã 
đưa ra “Bản yêu sách của dân tộc Việt Nam gửi đến Hội 
nghị Versailles”. Bản yêu sách này bao gồm 8 điểm rất ôn 
hòa, yêu cầu Chính phủ Pháp trao trả một số quyền tự do, 
dân chủ cơ bản tối thiểu cho nhân dân Việt Nam. Đây là 

một cuộc đấu tranh ngoại giao để lại nhiều bài học quý 
cho thế hệ sau.

Tư tưởng, đường lối ngoại giao Hồ Chí Minh chính là 
nắm vững nguyên tắc và rất linh hoạt trong cách xử lý 
các vấn đề. Nguyên tắc lớn nhất trong thời kỳ đấu tranh 
của chúng ta là độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. 
Bác Hồ đã mượn lời của tiền nhân để nói "dĩ bất biến, 
ứng vạn biến". Bất biến là độc lập dân tộc, thống nhất đất 
nước. Ứng vạn biến là có thể thay đổi rất nhiều cách làm. 
Nhưng muốn có “dĩ bất biến, ứng vạn biến” thì phải có trí 
tuệ, phải biết cách làm thế nào để thuyết phục được đối 
phương; làm thế nào để tập hợp được những lực lượng 
xung quanh, các nước trên thế giới ủng hộ mình.



Lấy ví dụ về bài học “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Bác 
được ngành ngoại giao cách mạng Việt Nam vận dụng, 
nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhắc đến 
thành công của Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam. “Trên bàn đàm phán, đồng 
chí Lê Đức Thọ đã đưa ra những lập luận mà đối phương 
không thể nào bác bỏ được. Đến Henry Kissinger, nhà 
ngoại giao giỏi nhất của nước Mỹ trong thời kỳ đó, cũng 
phải cúi đầu. Thậm chí, có những lúc đồng chí Lê Đức 
Thọ dùng những lời lẽ rất đanh thép, nặng nề để lên án 
những chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ mà Henry 
Kissinger vẫn phải lắng nghe mà không thể có những 
lập luận chống lại được”, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao 
Nguyễn Dy Niên kể lại.

Cũng theo nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy 
Niên, trong quá trình đàm phán, Việt Nam sử dụng rất 
nhiều bài học Bác Hồ dạy, tiến từng bước đến kết quả 
cuối cùng. Điều quan trọng nhất trong lời dạy của Bác là 
"dĩ bất biến, ứng vạn biến”, những điều có thể thỏa hiệp 
được thì thỏa hiệp, nhưng điều cốt lõi thì không bao giờ 
được phép thỏa hiệp. Đó chính là thống nhất đất nước.

Nêu rõ giá trị bài học “dĩ bất biến, ứng vạn biến,” 
nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên khẳng 
định: “Đến nay, mọi thương lượng, điều đình, đàm phán 
đều phải giữ nguyên tắc này. Đây là di sản quan trọng, 
thấu đáo và thấm thía cho mỗi người Việt Nam, đặc biệt 
mỗi nhà ngoại giao Việt Nam trong quá trình thương 
lượng và đàm phán”.

 Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên 
khẳng định, học Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối đối 
ngoại là phải học rất kỹ, rất cơ bản, từ những lập luận, 
tư tưởng độc lập tự chủ, đến trí tuệ, hiểu biết về thế giới. 
Bác Hồ đã dạy về “5 điều biết” là: “Biết mình, biết người, 
biết thời thế, biết dừng và biết biến hóa”, trong đó “biết 
dừng” là khó nhất. “Trong đàm phán, biết dừng lúc nào 
vô cùng quan trọng, dừng “non” thì không được nhưng 
mà căng quá thì “đứt” mất. Tư tưởng của Bác trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
ngụy nhào”. Vì thế, trong Hiệp định Paris, những nhà đàm 
phán của chúng ta xác định điều quan trọng nhất là Mỹ 
phải rút khỏi Việt Nam, không can thiệp vào công việc nội 
bộ của Việt Nam. Phải nói là điểm rơi đó cực kỳ đúng. Nó 

là quyết định cho thắng lợi của chiến thắng 30/4/1975 
lịch sử”, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên 
chia sẻ.

Cho rằng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao, 
việc nắm thời cơ đặc biệt quan trọng, nguyên Bộ trưởng 
Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh, thế giới từng 
ngưỡng mộ Bác Hồ ở chỗ biết nắm thời cơ để giành độc 
lập trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thời cơ ấy vô 
cùng quan trọng bởi chỉ chậm một tuần thôi thì Việt Nam 
sẽ khó mà giành được thắng lợi này. Đó là thời điểm Pháp 
bị Nhật đẩy ra khỏi Đông Dương; phát xít Nhật đầu hàng 
quân đồng minh; Tổ chức liên minh thế giới chưa quyết 
định cho quốc gia nào cai quản những khu vực thuộc địa. 
Thời cơ đó là "khoảng trống quyền lực". Trong “khoảng 
trống” đó, Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta giành chính 
quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

“Những giá trị về ngoại giao của Bác Hồ lớn lắm. 
Chúng tôi là những người học trò cũng chỉ mon men cố 
hiểu và thực hiện được những điều mà Bác đã dạy cho. 
Đây còn là chặng đường dài để chúng ta nghiên cứu để 
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Từ ngày 25 - 30/12/1920, chàng thanh niên yêu nước 
Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời 
gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần 
thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại 
biểu Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc ủng hộ Luận cương 
của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa; tán thành việc 
thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong 
những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và cũng là 
người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Ảnh: Tư liệu TTXVN
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học hỏi, tìm hiểu. Chúng tôi xem đây là một kho báu của 
dân tộc, phải biết gìn giữ và khai thác”, người học trò của 
Hồ Chủ tịch khiêm tốn nói.

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đánh 
giá, Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao Việt Nam kiệt 
xuất, vị lãnh tụ duy nhất của một dân tộc trực tiếp chỉ 
đạo công tác đối ngoại, đưa ra những đường lối, quyết 
sách trong quá trình đàm phán, thương lượng. Đó chính 
là điều vô cùng đặc biệt và là tư liệu quý báu để mỗi cán 
bộ trẻ nghiên cứu và học tập. Muốn trở thành nhà ngoại 
giao giỏi cần phải học tập Bác Hồ. Mỗi cán bộ ngoại giao 
phải luôn luôn tu dưỡng, tự giác, kiên trì, biến kiến thức 
thành hành động.

Giá trị vĩnh hằng của dân tộc
Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc 

Học viện Ngoại giao, chuyên gia nghiên cứu về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cho rằng, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh 
“là hệ thống những nguyên lý, quan điểm, quan niệm về 
các vấn đề thế giới và thời đại, đường lối quốc tế, chiến 
lược, sách lược, chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt 
Nam thời hiện đại”.

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh bao gồm cả phương 
pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao. Đối với Đảng 
và dân tộc Việt Nam, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh có 
giá trị lý luận sâu sắc và giá trị thực tiễn vô cùng to lớn. 
Ở mặt giá trị thực tiễn, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh 
đã được vận dụng trong hoạt động đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước Việt Nam ở từng giai đoạn cách mạng. Công 
trình tổng kết 50 năm ngoại giao Việt Nam (1945-1995) 
của Bộ Ngoại giao rất đúng khi rút ra kết luận: “Toàn bộ 
những tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại 
như việc dự báo, đánh giá tình hình, nắm bắt thời cơ để 

tổ chức lực lượng giành thắng lợi quyết định; trong đấu 
tranh luôn phân rõ bạn thù, tranh thủ đồng minh, dù là 
những đồng minh tạm thời còn ngả nghiêng, để cô lập 
kẻ thù chủ yếu và nguy hiểm nhất; nắm bắt nguyên tắc 
nhưng hết sức mềm dẻo về sách lược; triệt để tư tưởng 
tiến công nhưng biết tạm lùi khi cần thiết, biết giành 
thắng lợi từng bước để đi tới thắng lợi hoàn toàn… 
luôn là nền tảng tư tưởng của đấu tranh ngoại giao và 
vận động quốc tế của Đảng và Nhà nước ta trong suốt 50 
năm”. Đến nay, tư tưởng này luôn được Đảng Cộng sản 
Việt Nam quan tâm, bổ sung và hoàn thiện.

“Hồ Chí Minh rất tài giỏi trong việc xây dựng quan hệ 
cá nhân. Học Bác là rất khó, song tất cả cán bộ ngoại giao 
nhất là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, các vị lãnh đạo 
phải luôn đặt cho mình nhiệm vụ học Bác và làm theo 
Bác mỗi ngày từ việc to đến việc nhỏ”, Giáo sư, Tiến sỹ Vũ 
Dương Huân khẳng định.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Dương Huân, toàn Đảng và 
nhân dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng ngoại giao 
Hồ Chí Minh là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Do đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, phương 
pháp, phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh 
cũng sẽ góp phần thực hiện thành công Chỉ thị của Bộ 
Chính trị.

Có thể khẳng định, tư tưởng cũng như thực tiễn ngoại 
giao Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại 
của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, 
là giá trị vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn 
của mọi thắng lợi trên mặt trận đối ngoại của Việt Nam.

Thu Phương (TTXVN)



Vĩnh Phúc:
Ngày hội bầu cử tưng bừng và thành công

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chuẩn bị 
nghiêm túc và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các 
cấp diễn ra vào ngày 23/5 để chọn ra những người xứng đáng đại diện cho nhân dân trong tỉnh.

Hòa trong không khí tưng bừng, rộn ràng của 
cả nước trong ngày hội lớn, cử tri và nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc phấn khởi, hăng hái tham gia 

ngày bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ nhân dân của 
mình để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đủ 
đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân 
dân làm đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay từ sáng sớm ngày 23/5, gần 840 nghìn cử tri 
Vĩnh Phúc đã hăng hái tham gia bầu cử tại 1.103 khu vực 
bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh để lựa chọn ra 06 đại biểu quốc 
hội, 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 301 đại biểu HĐND cấp 
huyện và 3.400 đại biểu HĐND cấp xã.

Mặc dù ngày hội bầu cử diễn ra trong thời điểm dịch 
COVID-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp thế 
nhưng nhân dân và cử tri các cấp vẫn hướng về sự kiện 
chính trị quan trọng của đất nước với tinh thần phấn khởi 
và tin tưởng nhất. Bà Hoàng Thị Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân phường Đống Đa (thành phố Vĩnh Yên) 
cho biết: “Đây thực sự là một kỳ bầu cử rất đặc biệt bởi được 
diễn ra trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng rất lớn từ 
dịch COVID-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các 
cấp, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng những phương án 
đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra thành công. Tôi thấy rằng 
dù đang trong tình hình khó khăn nhưng không khí của 
ngày bầu cử đã diễn ra rất sôi nổi, cử tri và nhân dân rất tin 
tưởng, vui mừng và phấn khởi tham gia bầu cử.”

Em Nguyễn Thanh Thúy, 18 tuổi, cử tri trẻ khu vực bỏ 
phiếu số 4 của xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên lần đầu 
tiên được đi bầu cử đã chia sẻ: “Thời điểm này mặc dù rất 
lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nhưng em vẫn cảm 
thấy hào hứng và phấn khởi bởi ngày bầu cử là cột mốc 
đánh dấu sự trưởng thành của em khi được thực hiện 
quyền bầu cử. Khi được cầm tấm thẻ cử tri, em thấy rất tự 
hào. Dù rất bận với việc học nhưng em đã dành thời gian 
để tìm hiểu về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, 
của HĐND các cấp; nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng 
cử viên nên em tự tin rằng sẽ lựa chọn được những ứng 
viên đủ tiêu chuẩn”.        

    Là những người quyết định cuối cùng của cuộc bầu 
cử, lựa chọn ra những người đại diện cho mình, mỗi người 
dân, mỗi cử tri đã gửi trọn niềm tin vào lá phiếu bầu với 
kỳ vọng rằng những người trúng cử sẽ phát huy được trí 
tuệ, năng lực, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt vai trò 
người đại diện của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng của toàn thể nhân dân, đem tài đức cống hiến cho 
sự phát triển của tỉnh cũng như của đất nước.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh, 840 
khu vực bỏ phiếu kết thúc lúc 19h00; 75 xã, phường, thị 
trấn với 855 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. 
Tính đến 22h00 ngày 23/5/2021, toàn tỉnh đã có 836.349 
cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99.41%, trong đó thành phố 
Vĩnh Yên đạt tỷ lệ cao nhất với 99,95%; tiếp đó là huyện 
Yên Lạc - 99.86%; thành phố Phúc Yên - 99.79%; huyện 
Vĩnh Tường - 99.76%; huyện Lập Thạch - 99.59%; huyện 
Sông Lô - 99.37%; huyện Tam Dương - 98.78%; huyện 
Tam Đảo - 98.61%; huyện Bình Xuyên - 98,40%.

Những con số thống kê trên đã góp phần khẳng định 
với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo các cấp, sự 
tập trung, chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành 
công tốt đẹp trong không khí tưng bừng và hứng khởi.

Thực hiện: Ngọc Vân

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa
tổ dân phố Tô Hiệu, phường Đống Đa.
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Vinh Phuc:
The jubilant and successful Election  Day 

In the context of the complicated situation of COVID-19, the authorities and people of Vinh Phuc province 
have well prepared and successfully organized the Election of deputies to the 15th National Assembly and 
People’s Council at all levels on May, 23rd in order to choose worthy persons representing people in the 
province.

In the jubilant atmosphere of the whole 
country, electors of Vinh Phuc province 
excitedly and enthusiatically participated 

in the Election Day to implement their rights and 
obligations in order to choose worthy persons 
representing the will and asspirations of the people as 
their representatives at the 15th National Assembly and 
People’s Council at all levels for the term of 2021 - 2026.

Right from the early morning of May 23rd, nearly 
840 thousand voters of Vinh Phuc came to 1,103 polling 
stations in the province to vote 06 National Assembly 
deputies, 52 provincial People’s Councils deputies, 
301 at district-level People’s Council, and 3,400 at 
commune-level People’s Council.

Although the Day has been taken place during the 
outbreak of COVID-19, people and voters still joined the 
important event of the country with the most exciting 
and believable spirit. Ms. Hoang Thi Vinh Tuyen - Vice 
Chairwomen of Dong Da ward (Vinh Yen city) said, “This 
is a very special election due to the great impact of 
COVID-19. Under the direction of the leaders, we have 
carefully prepared plans to ensure a successful Election 
Day. In spite of the difficult situation, the event has 
been well organized and people have participated in 
the exciting atmosphere.”

Nguyen Thanh Thuy, 18 years old, a young voter in 
constituency No. 4 of Trung My commune, Binh Xuyen 
district, shared: “At this time, although I am very 
worried about the coming graduation exam, I still feel 
excited because the Election Day is a milestone marking 
my maturity when I exercise my right to vote. When 
getting my vote card, I felt very proud. I am very busy 
with my studies but I spent time learning about the 
roles, functions and tasks of the National Assembly and 
People's Councils at all levels; besides, I studied the brief 
biography of the candidates, so I am confident that I will 
select qualified candidates.

As the final people who making the decision of 
the Election, choosing representatives, each citizen, 
each voter has put the full faith in the vote with the 
expectation that the elected candidates will promote 
their intelligence, capacity and responsibility to perform 
well the role of people’s deputies, represent the will and 
aspirations of the entire people, and contribute their 
talents to the development of the province as well as 
of the country.

According to the statistics of the provincial Election 
Commission, 840 polling stations ended at 19:00; 75 
communes, wards and towns with 855 polling stations 
achieved 100% voter turnout. Until 22:00 on May 23, 
2021, the whole province had 836,349 voters, reaching 
the rate of 99.41%, of which Vinh Yen city achieved the 
highest rate with 99.95%; followed by Yen Lac district 
- 99.86%; Phuc Yen city - 99.79%; Vinh Tuong district 
- 99.76%; Lap Thach district - 99.59%; Song Lo district - 
99.37%; Tam Duong district - 98.78%; Tam Dao district 
- 98.61%; and Binh Xuyen district - 98.40%.

The above statistics have contributed to confirm 
under the drastic and timely direction of leaders at all 
levels, the concentration and careful preparation of all 
levels and branches, the Election Day in Vinh Phuc has 
been carried out successfully.

By Ngoc Van
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Electors read information about candidates before voting.



Chủ động, quyết liệt, thần tốc
trong cuộc chiến chống COVID-19

Chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo
Sau khi những ca bệnh đầu tiên xuất hiện, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 
tỉnh đã tổ chức hàng loạt cuộc họp không kể ngày đêm, 
chỉ đạo các đơn vị, địa phương nhanh chóng truy vết, 
khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, nhằm ngăn chặn dịch 
bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do 
dịch bệnh gây ra; đồng thời, chỉ đạo tất cả các đơn vị, cơ 
quan trên địa bàn tỉnh tạm gác các công việc không cần 
thiết, tập trung toàn lực cho công tác chống dịch. 

Liên tiếp từ khi dịch bệnh bùng phát, các đồng chí 
Lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên có mặt ở những điểm 
nóng trên tuyến đầu chống dịch của tỉnh để khảo sát tình 
hình thực tế và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống 
dịch bệnh COVID-19.

Thể hiện sự nghiêm túc, quyết liệt trong công tác 
phòng chống dịch bệnh, Vĩnh Phúc chủ trương gắn trách 
nhiệm của từng cá nhân, người đứng đầu với hiệu quả 

công việc, kiên quyết xử lý các cán bộ lơ là, thiếu trách 
nhiệm. Đến nay,  tỉnh đã đình chỉ công tác 8 cán bộ các 
cấp, phê bình, nhắc nhở một số cơ quan, đơn vị vì thái độ 
lơ là, đủng đỉnh trong công tác phòng chống dịch. Trong 
một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh 
Lê Duy Thành nêu rõ: Chống dịch như chống giặc nên 
không thể lừng chừng trong công việc. Nếu lừng chừng 
thì phải xử lý, dù đó là ai. Tính mạng của người dân phải 
được đặt lên trên hết. Ông còn ví von: "Tình huống của 
Vĩnh Phúc bây giờ như thể nhà đang bị cháy. Việc đầu 
tiên cần làm là phải dập lửa cứu người. Nhà đang cháy 
mà không chỉ đạo tốt việc dập lửa cứu người thì tôi buộc 
phải gạt anh ra một bên để người khác vào làm thay...!”. 
Tinh thần quyết liệt đó thể hiện quyết tâm cao độ của các 
đồng chí Lãnh đạo tỉnh trong cuộc chiến cam go chống 
dịch bệnh COVID-19 lần này. 

Linh hoạt, thần tốc, nhanh chóng ngăn chặn sự 
lây lan của dịch bệnh 

Nhận định dịch COVID-19 chủng mới có sức lây lan 
mạnh, khác hoàn toàn với các ca nhiễm trước đây, Vĩnh 
Phúc đã thay đổi chiến thuật chống dịch, từ “truy đuổi” 
sang “bao vây, đánh chặn”. Giải thích nguyên nhân áp 
dụng chiến lược này, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo 
chí, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành – Trưởng Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết: 
“Năm 2020, Vĩnh Phúc áp dụng chiến lược điều tra, truy 
vết, truy đuổi tận nơi và đã thành công. Tuy nhiên, với 
chủng virus mới có tốc độ lây lan và uy hiếp tính mạng 
cấp độ lớn hơn thì chiến lược trên không thể đáp ứng. 
Thay vào đó, chúng tôi quyết tâm bao vây, khoanh vùng, 
đón đầu, đánh chặn”. Cụ thể hóa chiến lược trên, Vĩnh 
Phúc thay đổi cách làm hoàn toàn khác khi mở rộng diện 
xét nghiệm, coi các đối tượng F1 như F0 và coi F2 như F1 
để có biện pháp cụ thể. Tỉnh thống nhất phương án tổ 
chức xét nghiệm với ba đối tượng, đầu tiên là các trường 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thăm, động viên 
cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ 
tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thôn Báo Văn 1,

xã Đồng Văn, huyện Yên lạc đêm 7/5/2021. 
Ảnh: baovinhphuc.com.vn

Đầu tháng 5, Vĩnh Phúc ghi nhận những ca dương tính với SARS-CoV-2, đánh dấu dịch bệnh COVID-19 
bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh. Ở lần bùng phát này, tình hình dịch bệnh phức tạp hơn với biến chủng 
mới có khả năng lây lan mạnh và gây khả năng tử vong cao hơn. Trước tình hình đó, Vĩnh Phúc đã chủ động, 
quyết liệt, thần tốc, đưa ra nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 
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hợp F1, hai là nhóm đối tượng F2 tiếp xúc gần và có nguy 
cơ. Nhóm thứ ba, tất cả các khu dân cư có đối tượng F0 
cũng xét nghiệm để đảm bảo sức khỏe người dân. Việc 
mở rộng đối tượng xét nghiệm là phương án đánh chặn 
COVID-19 từ xa để nắm thế chủ động, khóa chặt các 
nguồn lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Cùng với việc 
mở rộng xét nghiệm thì việc đẩy nhanh tốc độ khoanh 
vùng, cách ly, xét nghiệm cũng là yêu cầu bắt buộc trong 
chiến lược dập dịch của tỉnh. Cụ thể, sau 2 giờ phát hiện 
có ca dương tính (F0) phải thực hiện khoanh vùng, cách 
ly ngay khu vực đó; chậm nhất sau 10 giờ phải có kết quả 
xét nghiệm đối với các trường hợp có nguy cơ cao (F1). 
Đồng thời, việc khoanh vùng phải gọn nhất có thể, việc 
thực hiện giãn cách, cách ly xã hội phải theo đúng chỉ đạo 
Chính phủ, bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất 
các tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
và đời sống của người dân. 

Bên cạnh áp dụng chiến lược phù hợp để nhanh 
chóng đẩy lùi dịch bệnh, tỉnh cũng không ngừng tăng 
cường cơ sở vật chất, thiết bị y tế nhằm đáp ứng được 
yêu cầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19. 
Phòng ngừa những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, 
Vĩnh Phúc đã chuẩn bị kịch bản ứng phó với các tình 
huống xảy ra trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
cấp độ 3 (từ 20-1000 ca mắc) với phương châm 4 tại chỗ, 
có kịch bản về nhân lực, vật lực, kinh phí cụ thể. Tính đến 
ngày 27/5, trên địa bàn tỉnh có 58 cơ sở cách ly với tổng 
số giường cách ly dự kiến hiện có 10.979 giường. Tỉnh 

sẵn sàng nâng công suất các khu cách ly để bảo đảm số 
giường khi tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn.

Với sự nỗ lực của tất cả lực lượng cán bộ y tế, công 
an, quân đội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự 
“tiếp lửa” của nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như ủng hộ bằng tiền 
mặt, ủng hộ vật tư y tế, tình nguyện đăng ký đảm nhiệm 
công tác hậu cần, tham gia các tổ phòng, chống dịch tại 
địa phương…, cuộc chiến chống COVID-19 của tỉnh đã 
giành được những thắng lợi ban đầu. Tính đến ngày 30/5 
là 10 ngày liên tiếp Vĩnh Phúc không có thêm ca dương 
tính với SARS-CoV-2. Không lơ là chủ quan với tình hình 
dịch bệnh, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai các biện pháp 
mạnh mẽ trên cả hai mặt trận là trong và ngoài khu công 
nghiệp và mặt trận cộng đồng nhằm bảo vệ thành quả 
đã đạt được, từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo 
vệ sức khỏe nhân dân, duy trì ổn định hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 có thể còn nhiều 
khó khăn, gian khổ với những diễn biến phức tạp, khó 
lường nhưng với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt “coi sức 
khoẻ và tính mạng của Nhân dân là trên hết” cùng với 
những chủ trương đúng đắn, sự chủ động, quyết liệt, 
quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng 
ứng, ủng hộ của người dân, Vĩnh Phúc nhất định sẽ thành 
công trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, khôi 
phục cuộc sống thường ngày, đảm bảo an toàn và bình 
yên cho nhân dân. 

Thanh Tú 
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh thăm, 
động viên cán bộ, công nhân Công ty VPIC 1 (KCN Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên) vượt qua khó khăn do dịch 
bệnh COVID-19 gây ra, quyết tâm hoàn thành kế hoạch 

sản xuất đã đề ra. Ảnh: Khánh Linh

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã tới thăm, động viện và chỉ đạo công tác 

phòng, chống COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa khu vực 
Phúc Yên tối 9/5. Ảnh: vinhphuc.gov.vn



Về ngoại giao chính trị, trong những năm qua, 
Sở đã tham mưu cho tỉnh duy trì quan hệ gắn 
bó mật thiết với các đối tác truyền thống, mở 

rộng hợp tác hữu nghị với các đối tác mới. Hoạt động 
ngoại giao chính trị được thực hiện thông qua việc tham 
mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp đón các đoàn khách quốc tế 
đến thăm và làm việc tại địa phương. Từ năm 2008 đến 
nay, Sở đã tham mưu cho tỉnh đã tiếp đón hàng trăm 
đoàn khách quốc tế, trong đó, đáng chú ý là các đoàn 
lãnh đạo cấp cao và nguyên thủ quốc gia các nước Nhật 
Bản, Italia,  Nepal, Lào… và rất nhiều các đoàn cấp Bộ 
trưởng, Đại sứ, Tổng Lãnh sự các nước và lãnh đạo chính 
quyền các địa phương nước ngoài... Qua đó, tỉnh đã thiết 
lập được mối quan hệ hợp tác hữu nghị với một số địa 
phương trên thế giới như: tỉnh Chungcheongbuk (Hàn 
Quốc); tỉnh Akita (Nhật Bản). Đặc biệt,thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong quan 
hệ với Cộng hoà DCND Lào, Vĩnh Phúc thiết lập quan hệ 

hợp tác với 09 địa phương của Lào và hàng năm thường 
tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, các ngành; 
giúp đỡ, hỗ trợ về giáo dục - đào tạo, xây dựng cơ sở vật 
chất. Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu cho tỉnh tăng 
cường và mở rộng quan hệ với một số địa phương khác 
trên thế giới nhằm tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác hữu 
nghị như như thành phố Vân Nam (Trung Quốc), bang 
Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức), bang Oregon (Hoa 
Kỳ),vùng Tuscany (Italia), tỉnh Gyeonggy (Hàn Quốc)…

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm 
qua, Sở Ngoại vụ đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; các cơ 
quan ngoại giao, tổ chức quốc tế như: Cơ quan hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn 
Quốc (KOICA), Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam 
(Eurocham), Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam 
(Amcham)… để làm cầu nối thu hút các doanh nghiệp 

SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC: 
TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Ngày 01/5/2008, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc chính thức được thành lập với chức năng tham mưu giúp 
UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các hoạt động đối ngoại. Trải qua 13 năm xây dựng, phát 
triển, Sở Ngoại vụ đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác đối ngoại trên các lĩnh 
vực: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân dân, góp phần 
thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, vai trò của tỉnh, đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.
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đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở cũng là đơn 
vị đầu mối hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn trong 
việc tìm kiếm và giới thiệu với đối tác nước ngoài nhằm 
mở rộng giao thương; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp 
trong việc cấp thẻ APEC. Thời gian qua, Vĩnh Phúc đã có 
những bước chuyển mình quan trọng về phát triển kinh 
tế, trở thành một trong những điểm sáng cả nước về thu 
hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đến 
nay, trên địa bàn tỉnh có có 418 dự án FDI còn hiệu lực với 
tổng vốn đầu tư gần 6,3 tỷ USD.

Trong lĩnh vực xúc tiến viện trợ phi chính phủ, từ 
khi thành lập đến nay, Sở đã tích cực vận động, thu hút 
nguồn vốn viện trợ bằng nhiều hình thức: vận động trực 

tiếp, viết dự án kêu gọi viện trợ, tổ chức hội nghị gặp mặt 
các nhà tài trợ… Hiện Vĩnh Phúc có 14 tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài đang triển khai hoạt động. Lũy kế từ năm 
2008 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã 
giải ngân trên 26 triệu USD thông qua thực hiện hàng 
trăm chương trình và dự án trên địa bàn tỉnh.

Cùng với ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị, 
hoạt động ngoại giao văn hóa đã trở thành một trong 
những mục tiêu quan trọng của tỉnh nhằm hỗ trợ thúc 
đẩy hội nhập quốc tế, xúc tiến thương mại và giao lưu 
văn hóa, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh; đồng 
thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người 
Vĩnh Phúc đến với bạn bè trong và ngoài nước. Sở đã 
tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 
2020. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh tổ chức nhiều hoạt 
động giao lưu văn hóa đối ngoại phong phú và đa dạng 
như: tuần phim nước ngoài tại Vĩnh Phúc, Ngày quốc tế 
Yoga tại Vĩnh Phúc, giao lưu với đoàn văn hóa nghệ thuật 
các nước (Nhật Bản, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Australia và các nước 
ASEAN…), tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày văn hóa 
ASEAN và các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trên 
thế giới...

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác đối 
ngoại nhân dân, Sở cũng đã tham mưu cho tỉnh thành 
lập 12 các hội hữu nghị song phương và đa phương trên 
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Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp và làm việc với 
ngài Park Noh-Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Hàn Quốc tại Việt Nam

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

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và đại diện các tổ chức AAF 
(Hồng Kông), PAMWF (Hàn Quốc), GRET (Pháp),  Rikolto 

(Bỉ) ký cam kết triển khai dự án tại Vĩnh Phúc
trong năm 2021



địa bàn tỉnh. Các tổ chức hội luôn phát huy tốt vai trò của 
mình, góp phần thiết thực vào việc tăng cường tình đoàn 
kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân, các tổ chức, cá 
nhân của Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 
nói riêng với các nước trên thế giới; giao lưu trên nhiều 
lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học 
- công nghệ; hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức, 
cá nhân của Vĩnh Phúc với các nước trong nhiều lĩnh vực 
như kinh tế, hợp tác đầu tư, thương mại... đóng góp thiết 
thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền đối 
ngoại ngày càng mang tính chủ động, chuyên nghiệp và 
kịp thời, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hoạt động 
của Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ 
trực thuộc Sở đã và đang gặt hái được những thành công 
và từng bước trưởng thành, là nơi kết nối, tập hợp thông 
tin, tuyên truyền đối ngoại, xuất bản nhiều ấn phẩm, tập 
san tuyên truyền. Trong đó nổi bật là Bản tin đối ngoại 
Vĩnh Phúc được xuất bản 01 số/tháng với nhiều nội dung 
phong phú, hấp dẫn, cung cấp cho bạn đọc những thông 
tin cần thiết về cơ chế, chính sách đối ngoại, thu hút đầu 
tư và cập nhật những thông tin về tỉnh…

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID - 
19 diễn biến phức tạp, Sở Ngoại vụ đã tích cực, 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; đề xuất bảo hộ công dân Vĩnh Phúc ở nước 
ngoài được trở về Việt Nam; tích cực đẩy mạnh thông 
tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên Bản tin Đối 
ngoại và Trang Thông tin - Giao tiếp điện tử của Sở... 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian 
tới, 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 
linh động, bám sát thực tế; đảm bảo hoàn thành “mục 
tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế góp 
phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ toàn quốc 
lần thứ XIII.

Nguyễn Thơm

Gian hàng của Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tại Liên hoan ẩm 
thực quốc tế lần thứ VIIIChương trình Ngày quốc tế Yoga tại Vĩnh Phúc
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Lễ trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc cho Tập đoàn T&T(Singapore)

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển 
của sản xuất, hoạt động thương mại thế giới 
cũng có sự phát triển ngày càng cao, thể hiện 

ở sự chuyển đổi lên mức độ rộng hơn, cao hơn trong các 
thỏa thuận thương mại tự do (Free Trade Agreement - 
FTA), mà hiện nay được gọi là hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới. Việc tham gia các FTA thế hệ mới như CPTPP, 
EVFTA, RCEP và thông qua liên kết khu vực, đã tạo thêm 
động lực và mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh 
tế Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng như: 
mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; hệ 
thống thể chế, chính sách của nước ta ngày càng được 

VĨNH PHÚC CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ của thủ đô, Vĩnh Phúc trở thành địa phương 
có nền kinh tế phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phát huy 
những lợi thế trên, các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp từng bước đẩy nhanh 
quá trình công nghiệp hóa, chủ động triển khai kế hoạch thực hiện các Hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới góp phần nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.
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hoàn thiện… Nhận thức được cơ hội đó, UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc đã ban hành Kế hoạch số 4429/KH-UBND ngày 
15/6/2017 của UBND tỉnh v/v Thực hiện chương trình 
hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện 
Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính 
trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới; Quyết định số 1028a/QĐ-
UBND  ngày 24/4/2019 v/v ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện CPTPP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết 
định số 2212/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 v/v ban hành 
Kế hoạch thực hiện EVFTA của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trong thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã thường xuyên 
tuyên truyền, phổ biến về hai Hiệp định trên các kênh 
thông tin truyền thông của tỉnh như Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin điện tử 
của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 
với nội dung và hình thức phong phú như bài viết, hình 
ảnh, phóng sự, phỏng vấn chuyên đề… Bên cạnh đó, 
xuất bản nhiều loại hình ấn phẩm, tài liệu, hơn 1000 tờ 
rơi cung cấp thông tin về CPTPP và EVFTA đến các doanh 
nghiệp, nhân dân. Duy trì tốt hệ thống cơ sở dữ liệu Hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia để phục vụ công tác quản lý 
nhà nước và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
có nhu cầu.

Chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương 
rà soát những văn bản pháp luật liên quan đến CPTPP và 
EVFTA. Tính đến hết tháng 11/2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã 
rà soát 515 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 113 nghị 
quyết và 402 quyết định). Những văn bản này đều phù 
hợp với nội dung của hai Hiệp định trên. Ngoài ra, tỉnh đã 
triển khai quy trình ban hành và xây dựng nội dung các 
văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Việt 
Nam và các hiệp định thương mại tự do.

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa: tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai 
hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong 
đó tập trung các vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, 
tiếp cận nguồn vốn… Triển khai dịch vụ công trực tuyến, 
thực hiện các quy định về hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục 

giới thiệu địa điểm, quy hoạch các dự án thuộc lĩnh vực 
khuyến khích đầu tư của địa phương. 

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc cấp 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giảm thời hạn cấp 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống 03 ngày 
làm việc (trước đây là 05 ngày); giảm 30 – 50% thời gian 
cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu 
tư. Năm 2020, các thủ tục đầu tư nước ngoài, trong đó có 
các dự án đến từ các nước thành viên CPTPP và EVFTA, 
thực hiện 100% đăng ký qua mạng theo Luật Đầu tư.

Triển khai các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định 
hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết 
nối với doanh nghiệp trong tỉnh để hình thành và phát 
triển chuỗi cung ứng; công tác hỗ trợ các tổ chức, doanh 
nghiệp, nhà đầu tư được thực hiện thường xuyên, liên 
tục và kịp thời. Trong năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp 
đón và làm việc với hơn 20 đoàn khách quốc tế là các nhà 
đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn đầu tư quốc 
tế… của các nước thành viên CPTPP, EVFTA và RCEP như 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a… Đồng thời, tỉnh đã tổ 
chức thành công một số hội nghị xúc tiến tại Niu Di-lân, 
Ốtx-trây-lia, Italy, Hàn Quốc…

Hướng dẫn, tư vấn chính xác và đầy đủ cho các nhà 
đầu tư, chủ đầu tư về các thủ tục hành chính; cung cấp 
thông tin liên quan đến các dự án mà nhà đầu tư quan 
tâm; cung cấp thông tin về tỉnh, môi trường đầu tư của 
tỉnh cho các cơ quan, tổ chức có yêu cầu… Hỗ trợ và giải 
quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh thông 
qua nhiều kênh như bằng văn bản, Cổng Thông tin đối 
thoại doanh nghiệp – chính quyền, gặp trực tiếp, điện 
thoại, email, đường dây nóng, đặc biệt là chương trình 
lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ doanh nhân vào thứ 6 
hàng tuần thường xuyên được duy trì. 

Chú trọng công tác rà soát, cập nhật và bổ sung danh 
mục dự án đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dự án tỉnh đang 
thu hút. 

Quan tâm đến đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, nhất là những người trực tiếp làm công tác hội 
nhập kinh tế quốc tế. Hàng năm, tổ chức 01 – 02 hội nghị 
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bồi dưỡng kiến thức, tập huấn về CPTPP, EVFTA nói riêng 
và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức, 
doanh nghiệp trong tỉnh; đồng thời cử nhiều lượt cán bộ 
và thông tin cho các doanh nghiệp tham dự các lớp tập 
huấn của Trung ương, hội nghị, hội thảo về các hiệp định 
thương mại tự do và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc 
luôn chú trọng nâng cao chỉ số cải cách hành chính với 
những giải pháp đồng bộ và toàn diện. Kết quả là chỉ số 
cải cách hành chính của tỉnh ngày càng được nâng cao. 
Năm 2018, Vĩnh Phúc đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; năm 2019 xếp thứ 10/63, trong 
đó đạt điểm tuyệt đối về tác động đến phát triển kinh tế - 
xã hội, điểm khảo sát lãnh đạo quản lý cao thứ 2 cả nước.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến 
phức tạp, với những giải pháp tích cực, hiệu quả, trong 
quý I/2021, hoạt động xuất, nhập khẩu tại tỉnh Vĩnh Phúc 
tiếp tục tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2020: tổng kim 
ngạch xuất, nhập khẩu đạt gần 6 tỷ USD, tăng 16%; số 
thu ngân sách đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 36,7%. Trong 
đó, linh kiện xe máy, xe máy nguyên chiếc, linh kiện điện 
tử, giày dép, quần áo và gạch men là những mặt hàng 
xuất khẩu chính. Hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện vật 
tư sản xuất ô-tô, xe máy, linh kiện điện tử, máy móc thiết 
bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất gia công giày, dép, sản 
phẩm dệt may, sản phẩm cơ khí. Về thu hút đầu tư, tính 

đến ngày 26/4/2021, tỉnh đã cấp mới cho 13 dự án FDI 
với tổng vốn đầu  tư 122,6 triệu USD; tăng vốn cho 9 lượt 
dự án với tổng vốn đầu tư 40,76 triệu USD. Tổng vốn đầu 
tư FDI cấp mới và tăng vốn là 163,36 triệu USD. Lũy kế 
đến nay toàn tỉnh có 418 dự án FDI còn hiệu lực với tổng 
vốn đầu tư gần 6,3 tỷ USD.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh hơn nữa 
công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến tình hình thực 
thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và sự 
tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp; đẩy 
mạnh công tác xúc tiến đầu tư theo hướng tập trung và 
kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực trọng 
tâm; ưu tiên triển khai các hoạt động xúc tiến thương 
mại vào các thị trường xuất khẩu sớm khôi phục sau 
đại dịch; tăng cường xúc tiến thương mại tại chỗ và trực 
tuyến; khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và chuyển dịch 
cơ cấu xuất khẩu theo hướng tập trung, phát triển các 
sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; đồng thời 
thường xuyên duy trì đối thoại với doanh nghiệp vào 
chiều thứ sáu hằng tuần, cùng nhiều kênh trao đổi khác 
để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động xuất, nhập 
khẩu của doanh nghiệp…

Nguyễn Thơm

Ảnh: Khánh Linh



In recent years, along with the production 
improvement, world trade has a higher 
development that is reflected in the 

transition to a broader and higher level in FTAs, which 
is now known as new-generation FTA. The participation 
of Viet Nam in these FTAs as CPTPP, EVFTA, RCEP and 
regional linkages, has created more impetus and 
brought many positive impacts to the Vietnamese 
economy in general and Vinh Phuc in particular, such 
as: expanding and diversifying import and export 
markets; gradually perfecting the country's system 
of institutions and policies, and etc. Recognizing the 
opportunities, the People's Committee of Vinh Phuc 
issued: (1) Plan No. 4429/KH-UBND dated on June 15, 
2017 on implementing the action plan of the Provincial 
Party Committee on carrying out Resolution No. 06-NQ/
TW dated on November 5, 2016 of the Party Central 
Committee about effectively executing the process of 
international economic integration, maintaining socio-

political stability when Viet Nam joins new-generation 
FTAs; (2) Decision No. 1028a/QĐ-UBND dated on April 
24, 2019 on promulgating the Plan of implementing 
CPTPP of Vinh Phuc; (3) Decision No. 2212/QĐ-UBND 
dated on September 1, 2020 on promulgating the Plan 
of implementing EVFTA of Vinh Phuc.

In current years, the province has regularly 
propagated and disseminated the two Agreements on 
the provincial information and communication channels 
such as the provincial Radio and Television Station, 
Vinh Phuc Newspaper, the e-Portal of the province,  
departments, agencies and local areas under various 
forms of articles, photos, reports, interviews ... Besides, 
many types of publications, documents, especially more 
than 1000 leaflets providing information information 
about CPTPP and EVFTA to businesses and people 
were published. The database system of the national 
standard system has been well maintained for the 

VINH PHUC ACTIVELY IMPLEMENTS 
THE NEW-GENERATION FREE TRADE AGREEMENTS

Located in the Northern key economic region, the gateway to Ha Noi capital, Vinh Phuc is the 
locality with a developed economy and the attractive destination for a lot of domestic and foreign 
investors. Taking  the advantages, all levels and sectors have synchronously deployed solutions 
to speed up the industrialization process, actively implemented the plans on carrying out new-
generation Free Trade Agreements (FTA), then contributing to the capacity improvement of the 
province's international economic integration.
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state management and businesses, organizations and 
individuals support.

Direct the Department of Justice and departments, 
agencies, and localities to review legal documents 
related to CPTPP and EVFTA. Until the end of 12/2020, 
Vinh Phuc province reviewed 515 legal documents 
(including 113 resolutions and 402 decisions). These 
documents are consistent with the content of the above 
two Agreements. In addition, the province implemented 
the process of promulgating and building content 
of legal documents in accordance with Vietnamese 
regulations and FTAs.

Regarding business development support, especially 
SMEs: Vinh Phuc province has effectively implemented 
tasks and solutions to improve the business environment 
and improve competitiveness, in which focusing on 
administrative procedure reform, access to capital... 
Deploy online public services, implement regulations 
on supporting documents, procedures for introducing 
locations, planning projects in the fields of local 
investment incentives. 

Simplify administrative procedures in issuing 
business registration certificates; reduce the time 
limit for issuing business registration certificates to 03 
working days (previously 05 days); 30 - 50% reduction in 
time for issuing investment policy decision, investment 
certificate. In 2020, foreign investment procedures, 
including projects from CPTPP and EVFTA member 
countries, were 100% registered online under the 
Investment Law.

Implement measures and mechanisms to encourage 
and orient foreign-invested enterprises to connect with 
enterprises in the province to form and develop supply 
chains; supporting organizations, businesses and 
investors has been carried out regularly, continuously 
and promptly. In 2020, Vinh Phuc province welcomed 
and worked with more than 20 international delegations 
of investors, businesses, international investment 
consultancy organizations... of CPTPP, EVFTA and RCEP 
member countries such as South Korea, Japan, Malaysia... 
At the same time, the province has successfully organized 

a number of promotional conferences in New Zealand, 
Australia, Italy, South Korea ...

Guide and fully advise investors on administrative 
procedures; provide information related to projects of 
interest to investors; provide information about the 
province, the investment environment of the province to 
agencies, organizations who are in need... Timely support 
and solve difficulties and problems of foreign-invested 
enterprises in the province through many channels such 
as in writing, government - business Dialogue Portal, 
face-to-face meeting, via telephone, email, hotline, 
especially the program that Vinh Phuc’s leaders meet 
entrepreneurs every Friday is regularly maintained. In 
addition, the locality also focuses on reviewing, updating 
and supplementing the portfolio of investment projects 
in order to create conditions for investors and businesses 
to easily access attractive provincial projects.

In recent years, Vinh Phuc has always focused on 
raising the Public Administration Reform Index with 
synchronous and comprehensive solutions. As a result, 
the index of the province has been increasingly enhanced. 
In 2018, Vinh Phuc ranked 16th out of 63 provinces and 
centrally run cities; in 2019 ranked the 10th place out of 
63 provinces and cities, in which the absolute score on 
the impact on the socio - economic development, the 
second highest position on the management leadership 
survey score in the country.

In addition, the province always pays attention to train 
and improve the quality of human resources, especially 
those directly engaged in international economic 
integration. Every year, organize 01 - 02 conferences 
on fostering knowledge and training on CPTPP, EVFTA 
in particular and international integration for cadres, 
civil servants, public employees and enterprises in the 
province; at the same time, many delegations of staff 
and information were sent to enterprises to attend 
Central training courses, conferences and seminars on 
FTAs and international economic integration.

In addition, in recent years, Vinh Phuc province 
has always focused on improving the administrative 
reform index through implementing a number of 
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synchronous and comprehensive solutions. As a result, 
the administrative reform index of the province has been 
gradually increased. In 2018, Vinh Phuc ranked 16th 
out of 63 centrally-run provinces and cities; in 2019, 
ranked 10th out of 63, in which it got the absolute score 
on the impact on socio-economic development, the 
management survey score occupied the second highest 
in the country.

In the context of the COVID-19 pandemic, although 
there are still many complicated developments, with 
positive and effective solutions, in the first quarter of 
2021, the import and export activities of Vinh Phuc 
continued to grow at a high rate compared to the same 
period of 2020: the total export and import turnover 
reached nearly USD 6 billion, up 16%; budget revenue 
reached more than VND 1,300 billion, up 36.7%. In which, 
motorcycle parts, complete motorcycles, electronic 
components, shoes, clothes and ceramic tiles are the 
main export items. Imported goods are components 
and materials for the production of automobiles and 
motorcycles, electronic components, machinery and 
equipment and raw materials for processing shoes and 
sandals, textile products, and mechanical products. 
Regarding investment attraction, until April 26, 2021, 
the province granted 13 new FDI projects with the total 
investment capital of USD 122.6 million; increased 
capital for 9 projects with USD 40.76 million. Thus, 
the total new and increased FDI investment capital is 
USD 163.36 million. Up to now, the province has 418 
valid FDI projects with the total investment capital of 
approximately USD 6,3 billion.

Promoting the achieved results, in the coming 
time, the province will continue to direct all levels and 
sectors to further promote information, propaganda 
and dissemination of Viet Nam's implementation of 
international economic integration commitments 
and strong participation of the business community; 
enhance investment promotion in the direction of 
concentration and investment attraction of projects 
in key areas; prioritize the implementation of trade 
promotion activities in export markets that recover 
soon after the pandemic; strengthen local and online 
trade promotion; encourage and support enterprises 
to innovate technology, expand production scale and 
shift export structure towards concentration, develop 
industrial products with competitive advantages; at the 
same time, regularly maintain dialogues with businesses 
on every Friday afternoon, along with many other 
exchange channels to promptly remove obstacles for 
import and export activities of enterprises...

Nguyen Thom

Production line of Phuc Yen Shoe Company
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