
CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ DUY THÀNH
LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

CỦA ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN

Tại buổi làm việc, đại diện 
các doanh nghiệp cho 
rằng, sự hỗ trợ, động viên 

kịp thời của tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp 
các doanh nghiệp nỗ lực vừa duy 
trì sản xuất kinh doanh, tạo việc 
làm ổn định cho người lao động, 
vừa đồng hành cùng chính quyền 
địa phương trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh 
còn kéo dài, các doanh nghiệp 
đang gặp nhiều khó khăn, nhất là 
khi đội ngũ chuyên gia không thể 
vào Việt Nam hoặc khi vào phải 
mất nhiều thời gian cách ly y tế, 
ảnh hưởng trực tiếp tới việc lắp 
đặt, vận hành các trang thiết bị 
phục vụ sản xuất; việc vận chuyển 
hàng hóa mất nhiều thời gian… 

Vì vậy, các doanh nghiệp đề nghị 
tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó 
khăn trong việc nhập cảnh và gia 
hạn thêm thời gian ở lại Việt Nam 
cho chuyên gia, kỹ thuật viên được 
cử đến công tác tại các nhà máy 
ở Việt Nam; đồng thời, sớm triển 
khai tiêm vắc xin cho người lao 
động trong doanh nghiệp; tiếp tục 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp về 

Toàn cảnh buổi làm việc
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Sáng 7/8, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc, nghe một số 
doanh nghiệp trọng điểm của Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó 
khăn trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
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thủ tục xuất nhập cảnh và vận tải 
hàng hóa…

Sau khi nghe Tổ giúp việc của 
Chủ tịch UBND tỉnh về tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp làm rõ một số nội dung 
doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất, 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành 
khẳng định, trong bối cảnh dịch 
bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều 
địa phương, việc tuân thủ các quy 
định phòng, chống dịch là cần 
thiết và rất quan trọng. Để hỗ trợ 
doanh nghiệp, UBND tỉnh đã sớm 
chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải hoàn 
tất thủ tục cấp thẻ luồng xanh 
cho doanh nghiệp lưu thông hàng 
hóa trong thời gian nhanh nhất; 
tạo điều kiện tối đa cho chuyên 
gia trong và sau thời gian cách ly 
theo quy định. Tỉnh cũng đã ban 
hành Nghị quyết về việc tiêm vắc 
xin cho toàn dân, theo đó, tất cả 
cán bộ, chuyên gia, người lao động 
đang làm việc tại tỉnh đều thuộc 
đối tượng được tiêm vắc xin nhưng 

trong khi nguồn vắc xin còn hạn 
hẹp, việc tiêm phòng đang được 
tỉnh thực hiện theo thứ tự ưu tiên. 
Đối với việc triển khai “3 tại chỗ” 
trong các doanh nghiệp, căn cứ 
thực tế diễn biến dịch bệnh tại địa 
phương, Vĩnh Phúc đang có cách 
làm riêng, trong đó chuẩn bị khu 
ký túc xá cho 5.000 công nhân 
tỉnh ngoài đang làm việc trong các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
kêu gọi mỗi công nhân giúp đỡ 
một công nhân ngoại tỉnh; trưng 
dụng 12 khách sạn cho các chuyên 
gia cách ly tự nguyện…

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn 
và ghi nhận sự đồng hành cùng 
tỉnh của các doanh nghiệp trong 
phòng, chống dịch Covid-19, đồng 
thời, đề nghị các doanh nghiệp 
nghiên cứu, thành lập Tổ tình 
nguyện với khoảng 5% số công 
nhân tham gia. Sau đó, tỉnh sẽ 
tổ chức tập huấn về y tế, điều tra, 
truy vết… cùng các nội dung liên 
quan đến phòng, chống dịch để 

đội ngũ tình nguyện này sẵn sàng 
phối hợp cùng tỉnh ứng phó khi có 
tình huống dịch bệnh xảy ra trong 
doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy 
Thành cho biết, thời gian tới, tỉnh 
sẽ thành lập thêm các tổ cơ động, 
kịp thời giải quyết những vấn đề 
phát sinh trong việc xét nghiệm 
nhanh, chăm sóc sức khỏe cho 
người lao động; Chủ tịch UBND 
tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cũng sẽ trực tiếp tiếp 
doanh nghiệp vào sáng thứ 7 hằng 
tuần. Bên cạnh đó, các doanh 
nghiệp cần chủ động nắm 2 đầu 
mối là Tổ giúp việc của Chủ tịch 
UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp và 
Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 
để kiến nghị, đề xuất tỉnh có giải 
phát tháo gỡ, giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của mình 
trong thời gian nhanh nhất.

Bích Phượng (Vinhphuc.gov.vn)

(Ảnh: Khánh Linh)
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Chairman Le Duy Thanh worked with enterprises 
from Taiwan, South Korea and Japan

At the session, the 
enterprises highly 
appreciated the 

support and encouragement of 
Vinh Phuc that has helped them to 
maintain the business operation, 
keep the job for the laborers, and 
accompany the local authority to 
fight against Covid-19. However, 
in the context of the complicated 
epidemic, they are facing many 
difficulties because it’s hard for their 
experts to enter Viet Nam or if they 
can enter the country, they will 
spend much time for the medical 
isolation that will directly affect 
the equipment installation, goods 
transportation… Therefore, the 
enterprises proposed the province 
to help them remove the entering 
difficulties and extend the stay in 
Viet Nam for experts and technicians 
sent to work at factories in Viet 
Nam; at the same time, soon deploy 
vaccination for their employees 
in enterprise; continue to create 
favorable conditions for businesses 
in terms of entry and exit procedures 
and freight...

After listening to the assistance 
group of the Chairman on solving 
difficulties and obstacles for 
businesses, clarifying some of 

the contents proposed by the 
businesses, the Chairman affirmed 
that in the context of the epidemic 
it was necessary and very important 
to comply with regulations on 
epidemic prevention and control. 
In order to support the enterprises, 
the provincial People's Committee 
soon directed the Department 
of Transport to complete the 
procedures for granting green cards 
for businesses to circulate goods in 
the fastest time; create maximum 
conditions for experts during 
and after the prescribed isolation 
period. The province also issued 
the Resolution on vaccination for 
the entire population, according 
to which, all officials, experts and 
workers working in the province 
are subject to vaccination. However, 
the vaccine source is still limited so 
the vaccination is being carried out 
by the province in order of priority.  
For the implementation of "three 
on the spot" in businesses, based 
on the actual situation, Vinh Phuc 
has suitable solutions, including 
the dormitory preparation for 5,000 
outside workers, the movement 
“one local worker helps one worker 
from other province”; the requisition 
of 12 hotels for voluntary isolation 
experts…

The Chairman thanked and 
acknowledged the enterprises’ 
accompanying with the province in 
Covid-19 prevention and control; 
simultaneously, suggested the 
enterprises to research and establish 
a volunteer group with about 5% of 
the workers. After that, the province 
will organize health trainings; 
contents related to epidemic 
prevention and control so that this 
volunteer group can be ready to 
coordinate with the province if there 
is any Covid-19 cases in the business.

Chairman Le Duy Thanh said, 
“In the coming time, Vinh Phuc 
will establish more mobile teams 
to promptly solve problems in 
rapid testing and health care for 
workers.” The Chairman and Vice 
Chairmen of the provincial People's 
Committee will also directly work 
with enterprises every Saturday 
morning. In addition, the businesses 
need to actively grasp two clues: the 
assistance group of the Chairman 
(solving difficulties and problems 
for businesses); the Investment 
Promotion and Support Center 
(have petitions and proposals on 
difficulties and problems for the 
fastest settlement of the province).
Bich Phuong (Vinhphuc.gov.vn)

On August 7th, Chairman Le Duy Thanh had a working session with enterprises from Taiwan, South 
Korea and Japan about their proposals on removing difficulties due to the impact of Covid-19.
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Trân trọng cảm ơn lãnh đạo 
tỉnh luôn quan tâm, tạo 
điều kiện và kịp thời có các 

cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ 
các khó khăn cho các doanh nghiệp 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
ngày càng diễn biến phức tạp, đại 
diện một số doanh nghiệp mong 
muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ 

tiêm vắc xin cho 100% cán bộ, công 
nhân, lao động.

Bên cạnh đó, tỉnh tạo điều kiện 
thuận lợi cho quá trình vận tải, lưu 
thông, xuất nhập khẩu hàng hóa; 
việc nhập cảnh của các chuyên gia, 
thân nhân của các chuyên gia và rút 
ngắn thời gian thực hiện cách ly y tế 
đối với các chuyên gia đã tiêm đủ 2 

mũi vắc xin; cấp phép cho lao động 
nước ngoài.

Một số doanh nghiệp đề nghị 
tỉnh kịp thời giải quyết các vướng 
mắc về đất đai, địa điểm mở rộng 
diện tích; quá trình thi công, triển 
khai các dự án của doanh nghiệp.

Chia sẻ với những khó khăn các 
doanh nghiệp đang gặp phải, Chủ 

TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐỂ DOANH NGHIỆP 
DUY TRÌ SẢN XUẤT KINH DOANH

Sáng 14/8, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc, lắng nghe 
kiến nghị của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 
hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì sản xuất trước tác động của đại dịch Covid-19. Cùng dự có đại diện một số sở, 
ban, ngành; các thành viên Tổ giúp việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh.
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Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp và làm việc với các doanh nghiệp.
Ảnh: Khánh Linh

tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng 
định: Với quan điểm vắc xin là giải 
pháp căn cơ, căn bản, lâu dài trong 
phòng chống dịch Covid-19, ngoài 
các đối tượng ưu tiên theo quy định, 
tỉnh còn ưu tiên tiêm người lao động 
của các doanh nghiệp để đảm bảo 
thực hiện mục tiêu kép vừa phòng 
chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện 
tốt nhất, nhanh nhất có thể để 
tiêm vắc xin cho công nhân, người 
lao động, bảo đảm an toàn cho sản 
xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp. Tuy nhiên trước những khó 
khăn về nguồn vắc xin, Vĩnh Phúc sẽ 
ưu tiên tiêm cho nhóm chuyên gia 
nước ngoài trước và giao các doanh 
nghiệp đăng ký, lựa chọn đối tượng 
ưu tiên tiêm vắc xin cụ thể, báo cáo 
cơ quan chức năng.

Đối với vấn đề nhập cảnh, cấp 
phép lao động, thời gian qua, do 
tình hình dịch bệnh diễn biến phức 
tạp việc nhập cảnh cho chuyên gia 
nước ngoài và cấp phép người lao 
động bị ảnh hưởng, thậm chí phải 
tạm dừng khiến nhiều doanh nghiệp 
gặp khó khăn.

Do vậy Chủ tịch UBND tỉnh 
Lê Duy Thành giao Ban Quản lý 
các khu công nghiệp, Sở Y tế, Sở 
Ngoại vụ, Sở Lao động-Thương 
binh và Xã hội, Công an tỉnh kịp 
thời giải quyết, hỗ trợ ngay các thủ 
tục nhập cảnh đối với các chuyên 
gia, người lao động nước ngoài; 
nghiên cứu giảm thời gian cách ly 
với những trường hợp cụ thể, đáp 
ứng các yêu cầu quy định.

Riêng việc lưu thông, vận 
chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, 
tỉnh đã có nhiều chỉ đạo các ngành 

chức năng kịp thời giải quyết, tạo 
thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

Tuy vậy, do tại một số địa 
phương, khu vực có dịch, có nguy 
cơ cao nên có các quy định kiểm 
soát riêng, vì vậy, đề nghị các doanh 
nghiệp có văn bản đề xuất, kiến nghị 
cụ thể để tỉnh có cơ sở phối hợp, làm 
việc với các tỉnh, thành liên quan kịp 
thời tháo gỡ, trách ách tắc, đứt gãy 
chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các 
doanh nghiệp…

Một số kiến nghị khác của doanh 
nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy 
Thành giao cho Tổ giúp việc tổng 
hợp, làm việc cụ thể để chuyển các 
sở, ngành, địa phương liên quan trực 
tiếp giải quyết cho các doanh nghiệp 
trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Khánh
 (Baovinhphuc.com.vn)
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THĂM, ĐỘNG VIÊN, TẶNG QUÀ MỘT SỐ ĐƠN VỊ 
TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Lê Duy Thành và 
đại diện các doanh nghiệp đã ghi nhận, chia sẻ 
nỗi khó khăn, vất vả, thậm chí hy sinh tình cảm 

riêng tư vì công việc chung của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên 
y tế đang ngày đêm nỗ lực chống dịch.

Nhấn mạnh đây là những đơn vị trên tuyến đầu chống 
dịch, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các 
doanh nghiệp trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
đã gửi lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc nhất, động viên các y, bác 
sĩ, nhân viên y tế tiếp tục vượt qua khó khăn vì sự nghiệp 
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với 
niềm tin mà Đảng và nhân dân giao phó.

Nhân dịp này, đại diện một số doanh nghiệp của 
Đài Loan và Nhật Bản đã trao tặng tỉnh số tiền trị giá 

1,4 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch 
bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành thay mặt tỉnh 
cảm ơn sự quan tâm, đóng góp thiết thực của các 
doanh nghiệp nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với 
tỉnh trong cuộc chiến chống Covid-19 trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế đại diện tiếp 
nhận số tiền ủng hộ trên và kịp thời triển khai kế hoạch sử 
dụng trong thời gian sớm nhất, ưu tiên phục vụ đội ngũ 
nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống 
dịch như các đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ đồng bào miền 
Nam; các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm phục vụ 
trực tiếp công tác xét nghiệm, khám chữa bệnh cho bệnh 
nhân Covid-19...

Quang Nam (Baovinhphuc.com.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp nhận tài trợ
của Công ty TNHH CN Strong Way Vĩnh Phúc

tặng CDC Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp nhận tài trợ
của các công ty: TNHH Exedy Việt Nam, HHCN Sun Hua, 
HHCN rèn dập VietSheng tặng Bệnh viện dã chiến tỉnh. 

Ảnh: Khánh Linh
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Chiều 17/8, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số doanh nghiệp 
của Đài Loan và Nhật Bản đã đến thăm, động viên, tặng quà tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và 
Bệnh viện dã chiến tỉnh.



VĨNH PHÚC QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG
THÀNH QUẢ CHỐNG DỊCH ĐỂ BẢO VỆ 

NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp trên 
đánh giá cao nỗ lực của Vĩnh Phúc trong việc triển 
khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn, từ đó tạo điều kiện ổn định tình 
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp người 
dân và các doanh nghiệp yên tâm sinh sống và đảm bảo 
các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại diện các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn 
Vĩnh Phúc tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả chống 
dịch đã đạt được, thực sự trở thành “vùng xanh” để bảo vệ 
tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành ghi nhận và đánh 
giá cao đóng góp của các doanh nghiệp nói chung, doanh 
nghiệp nước ngoài nói riêng vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh và cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm tạo 
điều kiện ổn định cho các doanh nghiệp yên tâm lao động, 
sản xuất.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp đã ủng hộ 1,25 tỷ 
đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Thay 
mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn 
và giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh nghiên cứu dùng số tiền này 
mua máy thở trong thời gian sớm nhất để phục vụ công 
tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quang Nam (Baovinhphuc.com.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp và làm việc với các 
doanh nghiệp về việc tiếp nhận tài trợ phòng, chống dịch. 

Ảnh: Khánh Linh

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận tài trợ phòng, 
chống dịch Covid-19 của Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ. 

Ảnh: Khánh Linh

7TIN ĐỐI NGOẠI Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 124/2021

Sáng 20/8, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đại diện 
Công ty Piaggio Việt Nam, Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ và Công ty TNHH Toàn Hưng Việt Nam (Đài Loan).



Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng 
đầu năm 2021 đạt trên 

14%, là mức tăng trưởng cao nhất 
so với cùng Đồng bằng sông Hồng 
và cao thứ 3 toàn quốc, đồng thời 
là mức tăng cao nhất của tỉnh kể 
trong 10 năm trở lại đây. Trong đó, 

ngành công nghiệp - xây dựng tăng 
cao (21,98%); ngành nông, lâm 
nghiệp và thủy sản tăng 5,78%; 
ngành dịch vụ tăng 7,5% so với 
cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 
17.128 tỷ đồng, đạt 55,8% dự toán 
và tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Đầu tháng 5, dịch bệnh bùng 
phát trở lại trên địa bàn tỉnh và ở 
nhiều địa phương lân cận gây ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động sản xuất 
– kinh doanh của nhiều doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh và đời 
sống người dân. Trong bối cảnh đó, 
Vĩnh Phúc đã huy động toàn bộ hệ 
thống chính trị vào cuộc, với quyết 

KINH TẾ VĨNH PHÚC VƯỢT KHÓ, 
ĐẠT TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Các biện pháp chống dịch hiệu quả tạo nền tảng để duy trì ổn định sản xuất - kinh doanh
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Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, vươn lên vượt 
khó của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Vĩnh Phúc vẫn đạt tăng trưởng kinh tế 
ấn tượng, cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
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tâm hàng đầu là phòng chống dịch 
hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, đảm bảo môi trường an toàn 
cho phát triển kinh tế, duy trì ổn 
định, không để “đứt gãy” chuỗi sản 
xuất kinh doanh, giảm thiệt hại 
cho doanh nghiệp. Với tinh thần 
đó, tỉnh đã thực hiện các biện pháp 
quyết liệt để “bao vây, đón đầu và 
đánh chặn, khoanh vùng, dập dịch”, 
yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện 
nghiêm các biện pháp đảm bảo an 
toàn trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, tiến hành xét nghiệm sàng 
lọc Covid-19 cho 100% công nhân,  
tuân thủ các biện pháp nhằm hạn 
chế việc dịch chuyển cơ học của đội 
ngũ lãnh đạo, chuyên gia, người lao 
động sinh sống ở các địa phương 
có dịch, thực hiện nghiêm các quy 
định về hàng hóa ra vào khu công 
nghiệp… quyết tâm không để 
dịch bệnh xâm nhập vào các khu 
công nghiệp của tỉnh. Bên cạnh các 
biện pháp cứng rắn nhằm khống 
chế dịch bệnh, Vĩnh Phúc cũng ban 
hành nhiều chính sách để đồng 
hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp như hỗ trợ chỗ ở miễn phí 
cho người lao động ngoại tỉnh ở 
lại Vĩnh Phúc trong thời gian dịch 
bệnh, hỗ trợ giá thuê phòng nghỉ, 
khách sạn đối với các chuyên gia 
ở lại Vĩnh Phúc làm việc… cùng 
nhiều biện pháp để tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp trong sản 
xuất, kinh doanh. Những biện pháp 
kịp thời, đúng đắn đã giúp Vĩnh 
Phúc chống dịch hiệu quả, tạo nền 
tảng, động lực để khơi thông nguồn 
lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi  
và sự đơn giản trong thực hiện thủ 

tục hành chính thu hút đầu tư cũng 
góp phần cho sự thành công của 
tỉnh. Năm 2021 so với năm 2020 đã 
giảm được 19 thủ tục hành chính về 
đầu tư, kết quả như vậy đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 
và các doanh nghiệp tiết kiệm thời 
gian, giảm chi phí không cần thiết.  

Cùng với đó, Hạ tầng các khu 
công nghiệp (KCN) tiếp tục được 
quan tâm đầu tư. Trên cơ sở quyết 
định phê duyệt chủ trương đầu tư 
của Thủ tướng Chính phủ, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định thành 
lập 3 KCN gồm: Sông Lô I, Sông Lô 
II và Tam Dương I- khu vực 2; chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn hoàn 
thiện nội dung trình HĐND tỉnh 
quyết định chủ trương chuyển đổi 
đất rừng làm căn cứ để triển khai 
các KCN: Thái Hòa – Liễn Sơn- Liên 
Hòa, Tam Dương I- khu vực II, Sông 
Lô I, Lập Thạch I& Lập Thạch II.

Đặc biệt, công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng cũng được 
tỉnh quan tâm nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi để triển khai các dự án 
theo đúng tiến độ, tăng hiệu quả 
thu hút đầu tư. Đầu năm 2021, Ban 
Thường vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban 
hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 
26/02/2021 về lãnh đạo thực hiện 
các biện pháp đẩy nhanh công tác 
giải phóng mặt bằng để thực hiện 
các dự án phục vụ sự phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong 
đó xác định công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ 
của cả hệ thống chính trị. 

Kết quả thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp trên địa bàn tỉnh nửa đầu năm 
tăng mạnh so với cùng kỳ, với 10 dự 
án DDI, tổng vốn đăng ký đạt hơn 

7.509 tỷ đồng, tăng gần 55% so với 
cùng kỳ năm 2020, vượt hơn 36% 
kế hoạch năm 2021. Về thu hút FDI, 
tính đến hết tháng 6/2021, Vĩnh 
Phúc thu hút 29 dự án FDI, tổng vốn 
đăng ký đạt 177,64 triệu USD. Đáng 
chú ý, số doanh nghiệp quay trở lại 
hoạt động là 245 doanh nghiệp, 
tăng 56,05% so với cùng kỳ, nâng 
tổng số doanh nghiệp thành lập 
mới và doanh nghiệp quay trở lại 
hoạt động trong 6 tháng đầu năm 
2021 lên 805 doanh nghiệp.

Nhờ ổn định được sản xuất mà 
xuất nhập khẩu của tỉnh cũng đạt 
được kết quả tích cực. Nửa đầu 
năm, tổng kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa đạt 5,53 tỷ USD, tăng 
26,5% so với cùng kỳ và tổng kim 
ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 
5,45 tỷ USD, tăng 25,4%.

Tiếp tục những thành quả đã 
đạt được, từ nay đến cuối năm, 
trong điều kiện dịch Covid-19 trên 
cả nước vẫn đang diễn biến phức 
tạp, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tập 
trung cao độ cho công tác phòng, 
chống dịch kết hợp với triển khai 
nhanh chóng việc tiêm vắc-xin cho 
người dân, huy động nguồn nhân 
lực, vật lực luôn sẵn sàng cho công 
tác phòng chống dịch. Bên cạnh 
đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
các biện pháp đồng bộ để tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp, khơi 
thông nguồn lực phát triển kinh tế 
- xã hội, quyết tâm cùng cả nước 
hoàn thành nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2021 và từng 
bước thực hiện các mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Thanh Tú 



Overcoming difficulties, Vinh Phuc’s economy has 
achieved the impressive growth

The economic growth rate 
of Vinh Phuc province in 
the first six months of 

2021 reached over 14%. This is 
the highest growth rate in the Red 
River Delta and the third highest in 
the whole country (lower than Hoa 
Binh and Ninh Thuan). This rate is 
the highest level of the province 
in the past 10 years. In which, the 
industry - construction increased 

sharply (21.98%); agriculture, 
forestry and fishery 5.78%; the 
service sector 7.5% over the same 
period in 2020. The State budget 
revenue in the province was 
estimated at VND 17,128 billion, 
reaching 55.8% of the estimate 
and raising 19.1% over the same 
period.

In the beginning of May, due 
to the burst of Covid-19, people’s 

living, businesses’ production and 
trade have been seriously affected. 
In that context, Vinh Phuc has 
mobilized the participation of the 
entire political system in order to 
effectively prevent the epidemic, 
protect the health of people, 
ensure a safe environment for the 
economic development, maintain 
the stability, keep the production 
and business chain, and reduce 

In spite of many difficulties due to the Covid-19 epidemic, with the determination and efforts of the 
whole political system, business community and people, Vinh Phuc has still achieved the impressive 
economic growth - the highest rate in the past 10 years.
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damage for businesses. With that 
spirit, the province has carried 
out drastic measures to "encircle, 
intercept, localize and end the 
epidemic", required the businesses 
to strictly implement measures 
to ensure safety in production 
and business activities, conduct 
Covid-19 screening tests for 100% 
of workers... in order to prevent the 
epidemic from entering industrial 
zones of the province. Additionally, 
Vinh Phuc has also issued many 
policies to accompany and remove 
difficulties for businesses such as 
providing free accommodation 
for workers from other provinces 
during the pandemic, supporting 
rent fee of rooms and hotels for 
experts staying in Vinh Phuc... 
These timely and correct measures 
have helped Vinh Phuc fight against 
the epidemic effectively, creating a 
foundation and motivation to open 
up resources and boost production 
– trade for the socio – economic 
development.

Besides, preferential policies 
and simplicity in implementing 
administrative procedures to 
attract investment have also 
contributed to the success of the 
province. In comparison with 
administrative procedures on 
investment in 20210, 19 ones have 
been reduced in 2021. The result 
has created favorable conditions 
for investors and businesses to save 
time and reduce unnecessary costs.

Along with that, the 
infrastructure investment 
of industrial parks has been 
continuously paid attention to. On 
the basis of the Prime Minister's 

decision, the provincial People's 
Committee issued the Decision 
on setting up 3 industrial zones 
including: Song Lo I, Song Lo 
II and Tam Duong I - area 2; 
directing specialized agencies to 
complete the content and submit 
to the provincial People's Council 
to decide on converting forest land 
as a basis for the deployment of 
industrial zones: Thai Hoa - Lien 
Son - Lien Hoa, Tam Duong I - area 
II, Song Lo I, Lap Thach I and Lap 
Thach II.

Especially, the work of 
compensation and site clearance 
has also been concerned by the 
province in order to create favorable 
conditions for the implementation 
of projects on schedule, increasing 
the efficiency of investment 
attraction. In early 2021, the 
Standing Committee of Vinh Phuc 
province issued Resolution No. 02-
NQ/TU dated on February 26, 2021 
on leading the implementation of 
measures to speed up site clearance 
to implement projects for the socio 
- economic development in the 
province, in which determining 
compensation and clearance is the 
task of the whole political system.

The result of attracting direct 
investment capital in the province 
in the first half of the year increased 
sharply over the same period, with 
10 DDI projects, the total registered 
capital reached more than VND 
7,509 billion, making an increase of 
nearly 55% compared to the same 
period in 2020, exceeding 36% 
of the 2021 plan. Regarding FDI 
attraction, until the end of 6/2021, 
Vinh Phuc attracted 29 FDI projects, 

with the total registered capital of 
USD 177.64 million. Notably, the 
number of re-operated enterprises 
was 245 enterprises, increasing 
56.05% over the same period, 
bringing the total number of 
newly established enterprises and 
enterprises returning to operation 
in the first 6 months of 2021 to 805 
enterprises.

Thanks to the stable production, 
the province's import and export 
also achieved positive results. In 
the first half of the year, the total 
export turnover of goods reached 
USD 5.53 billion, up 26.5% over the 
same period and the total import 
turnover of goods reached USD 5.45 
billion, up 25.4%.

Promoting the achievements, 
from now to the end of the year, 
in the context of the Covid-19 
complication, Vinh Phuc province 
will keep on focusing on the 
epidemic prevention and control 
work combined with the rapid 
implementation of vaccination 
for people, mobilizing human and 
material resources to be ready for 
epidemic prevention and control. In 
addition, continue to promote the 
implementation of synchronous 
measures to remove difficulties for 
businesses, open up resources for 
the socio - economic development, 
and determine with the whole 
country to complete the task of the 
socio - economic development in 
2021 and gradually implement the 
goals of the Resolution of the 17th 
Provincial Party Congress.

Thanh Tu 
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CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
VÀ QUỐC KHÁNH MÙNG 2/9/1945:

Ký ức thiêng liêng của dân tộc

Tháng Tám năm 1945, chớp 
thời cơ chiến lược “ngàn 
năm có một”, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc 
tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” 
giành chính quyền trong cả nước, 
dựng lên một mốc son chói lọi trong 
dòng chảy lịch sử dân tộc.

Thắng lợi của Cách Mạng Tháng 
Tám 1945  đã đập tan hai tầng xiềng 
xích nô lệ của chủ nghĩa thực dân 
Pháp kéo dài hơn 80 năm và phát 
xít Nhật gần 5 năm, chấm dứt nỗi 
đau mất nước kéo dài gần một thế 
kỉ; đồng thời lật nhào chế độ phong 
kiến tồn tại cả ngàn năm, đưa Việt 
Nam từ vị trí là một nước thuộc địa 
trở thành một nước độc lập dưới chế 

độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân 
Việt Nam từ thân phận nô lệ thành 
người dân độc lập, tự do, làm chủ 
nước nhà. Đó cũng là cuộc hồi sinh 
vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới của 
dân tộc: Kỷ nguyên giải phóng dân 
tộc gắn liền với giải phóng giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, kỷ 
nguyên độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội.

Là người Việt Nam, có lẽ sẽ không ai có thể quên giây phút lịch sử ấy, giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giây phút chúng 
ta tự hào tuyên bố với thế giới nước Việt Nam “đã thành một nước tự do, độc lập”, người dân Việt Nam đã 
thành người độc lập, người làm chủ đất nước. 
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Ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, trước 
hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt 
Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc 
lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Hình ảnh vị 
cha già của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lời tuyên 
bố dõng dạc với quốc dân và nhân dân thế giới, dù đã 
trải qua hơn 7 thập kỉ, vẫn như vang vọng khắp không 
gian, khắc ghi sâu đậm trong tim mỗi người lời tuyên 
ngôn: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của 
Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng 
về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân 
tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! 
...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự 
thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân 
tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, 
tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập 
ấy”. Đó là kết tinh những quyền lợi cơ bản và những 
nguyện vọng tha thiết nhất của dân tộc Việt Nam và 
nói lên tâm hồn trong sáng, khí phách hào hùng của 
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Mít tinh ở Nhà Hát Lớn, ngày 17/8/1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập
tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội



nhân dân ta. Với tinh thần đó mà 
cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành 
được những thành tựu to lớn, trong 
đấu tranh thống nhất đất nước và 
trong công cuộc đổi mới. Thời gian 
trôi qua, ý Đảng, lòng dân đã tạo nên 
sức mạnh tổng hợp, con tàu cách 
mạng Việt Nam đã vượt qua muôn 
vàn khó khăn để vượt trùng khơi. 76 
năm ấy, với quyết tâm giữ vững độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 
chúng ta đã lần lượt chiến thắng hai 
đế quốc hùng mạnh và tiến lên xây 
dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, 
khẳng định vị thế ngày càng cao trên 
trường quốc tế.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân 
ta đã và đang tiếp tục đẩy mạnh sự 
nghiệp đổi mới toàn diện trong bối 
cảnh tình hình thế giới và khu vực sẽ 
còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác 
động trực tiếp đến nước ta. Phát huy 
tinh thần và những giá trị của cách 
mạng tháng Tám trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa hiện nay, chúng ta 
cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ quan trọng: Kiên 
định mục tiêu, lí tưởng độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dựa 

trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh; nêu cao 
tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn 
sàng đập tan mọi âm mưu và hành 
động phá hoại của các thế lực thù 
địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ Tổ quốc; tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, 
vì dân, phát huy dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân; tranh thủ 
thời cơ thuận lợi, chủ động khắc 
phục khó khăn, đẩy nhanh phát triển 
kinh tế - xã hội, đưa đất nước hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thanh Tú

14 KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH VIỆT NAMĐối ngoại Vĩnh Phúc
Số 124/2021

Cách mạng tháng Tám với không khí sục sôi tại Hà Nội,
thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước tham gia nổi dậy

Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30/8/1945



NGOẠI GIAO VIỆT NAM VÀ CHẶNG ĐƯỜNG 
ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

Ngay từ những ngày đầu 
lập nước phải đối mặt với 
nhiều thù trong giặc ngoài, 

bằng Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 
và Tạm ước ngày 14/9/1946, ngoại 
giao đã góp phần quan trọng bảo 
vệ thành công chính quyền cách 
mạng non trẻ với việc thực hiện sách 
lược “hòa để tiến”, phân hóa kẻ thù, 
tranh thủ thêm thời gian củng cố lực 

lượng để chuẩn bị cho cuộc trường 
kỳ kháng chiến. Những quyết sách 
đối ngoại táo bạo, đúng đắn trong 
thời khắc vận nước ở thế “ngàn cân 
treo sợi tóc” càng làm nổi bật tầm 
vóc tư tưởng và thiên tài của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về đối ngoại. Từ nguyên 
tắc “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “đặt lợi 
ích dân tộc lên hàng đầu” đến sách 
lược ngoại giao tâm công và phương 

châm “thêm bạn, bớt thù”, tất cả đã 
trở thành những bài học kinh điển 
về nghệ thuật ngoại giao mang đậm 
phong cách Hồ Chí Minh mà đến nay 
vẫn còn nguyên giá trị.

Trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nền 
ngoại giao cách mạng Việt Nam đã 
trở thành "một mặt trận quan trọng, 
có ý nghĩa chiến lược", bộ phận cấu 
thành quan trọng trong đường lối 
cách mạng, sát cánh cùng mặt trận 
quân sự để đưa kháng chiến đi đến 
thắng lợi. Những chiến thắng vang 
dội trên chiến trường đã lần lượt 
được ngoại giao cụ thể hóa trên bàn 
đàm phán qua các Hiệp định Giơ-ne-
vơ năm 1954, Hiệp định Pa-ri năm 
1973, để từ đó dân tộc ta đi tới đại 
thắng mùa xuân năm 1975, đưa núi 
sông liền một dải, thu giang sơn về 
một mối. Trong những năm tháng 
hào hùng đó, ngoại giao đã góp 
phần đưa Việt Nam trở thành một 
biểu tượng trong lòng bạn bè quốc 
tế về một dân tộc anh hùng, yêu 
chuộng hòa bình và luôn khát khao 
độc lập, tự do. Đây cũng là giai đoạn 
chúng ta rút ra nhiều bài học kinh 

Trong không khí cách mạng sục sôi của mùa thu tháng Tám, ngày 28/8/1945 là một mốc son đánh dấu 
sự hình thành của Chính phủ Cách mạng lâm thời và cũng là ngày ra đời của ngành Ngoại giao Việt Nam 
với vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Bộ trưởng đầu tiên. Trải qua những chặng đường lịch sử vẻ 
vang, Ngoại giao Việt Nam đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh, trở thành một nền Ngoại giao hiện 
đại, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của đất nước trên trường 
quốc tế, đưa Việt Nam trở thành nhân tố tích cực duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực cũng như trên 
thế giới.

Sau khi ký với Chính phủ Pháp bản Tạm ước 14/9/1946, 
tại tòa thị chính Pa-ri, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố quyết tâm của dân tộc 

Việt Nam nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ một lần nữa. 
Ảnh tư liệu: Bộ Ngoại giao Việt Nam.
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nghiệm quý giá về nguyên tắc độc 
lập, tự chủ, cách bảo vệ lợi ích của 
nước nhỏ tại đấu trường ngoại giao 
đa phương, về sách lược “vừa đánh, 
vừa đàm”. 

Trong sự nghiệp kiến thiết, xây 
dựng đất nước, nhất là trong công 
cuộc Đổi mới, ngoại giao đã góp 
phần phá thế bao vây, cấm vận, chủ 
động triển khai đường lối đối ngoại 
đa phương hóa, đa dạng hóa, nỗ lực 
duy trì môi trường hòa bình, tranh 
thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài 
để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực 
hiện đúng mong muốn “sẵn sàng 
làm bạn với tất cả các nước dân chủ” 
mà Bác Hồ luôn tâm niệm ngay từ 
những ngày đầu lập nước, Việt Nam 
ngày nay đã thực sự “là bạn, là đối 
tác tin cậy của tất cả các nước, và là 
thành viên có trách nhiệm của cộng 
đồng quốc tế”. 

Từ chỗ bị bao vây về kinh tế, cô 
lập về chính trị và chỉ có quan hệ với 

các nước trong phe Xã hội chủ nghĩa, 
đến nay nước ta đã thiết lập quan 
hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia 
thành viên Liên Hiệp Quốc; thiết lập 
được khuôn khổ quan hệ ổn định, 
lâu dài với 30 đối tác chiến lược, toàn 
diện, tạo nền tảng vững chắc để Việt 
Nam cùng các nước nâng tầm hợp 
tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa 

bình, hợp tác và phát triển ở khu vực 
và trên thế giới.

Ngoại giao đã nỗ lực triển khai 
định hướng chiến lược tích cực, chủ 
động hội nhập quốc tế. Theo đó, 
ngành ngoại giao đã tham mưu cho 
Đảng và Chính phủ các biện pháp, 
bước đi chiến lược để Việt Nam đã 
trở thành mắt xích quan trọng trong 
nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn 
cầu với việc ký kết nhiều hiệp định 
thương mại tự do (FTA) quan trọng 
(như CPTPP, EVFTA...), qua đó tạo 
ra những động lực to lớn cho phát 
triển. Bên cạnh đó, ngành ngoại giao 
đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các 
bộ, ngành liên quan trong thúc đẩy 
hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực an 
ninh - quốc phòng, xã hội, văn hóa, 
khoa học - công nghệ...

Ngoại giao đa phương đã trưởng 
thành mạnh mẽ và đã đạt được 
những thành tựu quan trọng, khẳng 
định rõ Việt Nam là một thành viên 
có trách nhiệm của cộng đồng quốc 
tế. Không chỉ góp phần nòng cốt 

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Paris năm 1973. 
Ảnh tư liệu: Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Việc đăng cai thành công hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2
khẳng định vị thế của Việt Nam
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trong việc tổ chức thành công nhiều 
trọng trách quốc tế lớn, nhất là chủ 
nhà của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ 
(1997), ASEAN (1998, 2010, 2020), 
ASEM (2005), APEC (2006, 2017), 
ngoại giao còn chủ động, tích cực 
đưa ra nhiều ý tưởng, sáng kiến, 
góp phần vào giải quyết các vấn đề 
chung của khu vực và thế giới. Đặc 
biệt, ngoại giao đã góp phần quan 
trọng trong việc tổ chức Hội nghị 
thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 
tại Hà Nội, qua đó thúc đẩy đối thoại, 
hòa giải, hòa bình trên bán đảo Triều 
Tiên, được các đối tác và cộng đồng 
quốc tế đánh giá rất cao. Việt Nam 
đã tham gia và đóng góp tích cực ở 
hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc 
tế quan trọng, nhất là ASEAN, ASEM, 
APEC và Liên Hợp quốc, G7, G20... 
được bạn bè, đối tác đánh giá cao.  

Ngoại giao cùng với quốc 
phòng, an ninh đã góp phần hiệu 
quả vào bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc,  trong đó có nỗ lực đàm phán, 
xây dựng đường biên giới trên bộ 
hòa bình, hữu nghị và phát triển với 
Lào, Cam-pu-chia và Trung Quốc. 
Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với 
quốc phòng và an ninh trong công 
cuộc “giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi 

nước còn chưa nguy”, nhất là đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 
quyền của nước ta ở Biển Đông. 

Thế giới đang có những chuyển 
biến sâu sắc, mau lẹ và khó lường. 
Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn 
là nguyện vọng của các dân tộc trên 
thế giới, song đang gặp nhiều thách 
thức, nhất là tình trạng kinh tế thế 
giới suy thoái, cạnh tranh chiến 
lược giữa các nước lớn, thách thức 
an ninh truyền thống và phi truyền 
thống như dịch bệnh, môi trường, 
biến đổi khí hậu, an ninh nguồn 
nước. Đại dịch Covid-19 khiến biến 
động cục diện quốc tế bị đẩy nhanh 
hơn, tác động trực tiếp, nhiều chiều 
tới môi trường an ninh và phát triển 
của Việt Nam, với thời cơ và thách 
thức đan xen.

Ngay từ khi dịch xuất hiện, 
ngành Ngoại giao đã tham gia tích 
cực vào công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trong nước; phát huy tinh 
thần hợp tác quốc tế; tìm các cơ hội 
để duy trì và tăng cường các hoạt 
động đầu tư - thương mại trong bối 
cảnh hầu hết các quốc gia đóng cửa 
biên giới; tranh thủ sự hỗ trợ về tài 
chính, trang thiết bị y tế, công nghệ 
từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế 
nhằm phục vụ công cuộc kiểm soát 

dịch bệnh; đồng thời chủ động tìm 
kiếm nguồn vắc xin, tham gia vận 
động các đối tác tạo điều kiện hơn 
nữa về cung ứng vắc xin, xem xét 
việc chuyển giao công nghệ sản xuất 
vắc xin cho Việt Nam...

Nhìn lại chặng đường 76 năm 
đồng hành cùng dân tộc, Ngoại 
giao Việt Nam đã ghi đậm dấu ấn 
trong những thắng lợi lịch sử của sự 
nghiệp giành độc lập dân tộc, thống 
nhất đất nước trước đây cũng như 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc ngày nay. Cùng với các mặt trận 
khác, ngoại giao đã góp phần đưa 
Việt Nam từ một đất nước không có 
tên trên bản đồ thế giới đến vị thế 
đàng hoàng của một quốc gia đóng 
vai trò ngày càng lớn ở khu vực, được 
bạn bè quốc tế nể trọng.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 
của các thế hệ đi trước, thế hệ cán 
bộ ngoại giao ngày nay quyết tâm 
làm hết sức mình, vượt qua mọi 
khó khăn, tận dụng mọi thời cơ 
để viết tiếp trang sử hào hùng của 
nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, 
góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ 
nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, 
hòa bình và phát triển.

Nam Dương
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Sinh thời Bác Hồ kính yêu 
từng nói: “Tôi chỉ có một 
ham muốn, ham muốn 

tột bậc là làm sao cho nhân dân ta 
ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 
được học hành”. Chính vì thế việc 
chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, 
giai cấp công nhân lao động, người 
già, người yếu thế trong xã hội luôn 
khiến cho Bác trăn trở đặc biệt vào 
mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bác lại nghĩ 
đến dân, lo sao cho dân có một mùa 
xuân ấm no, hạnh phúc.

Trước Tết Nguyên đán khoảng 
ba tháng, Bác đã nhắc các cơ quan, 
các ngành chuẩn bị Tết cho dân. Với 
Bác, dù công việc vô cùng bận rộn 
song Người luôn tranh thủ sắp xếp 
thời gian để đến thăm hỏi, chúc Tết 

đồng bào, đồng chí. Bác đến với mọi 
người trong ngày Tết bằng tất cả trái 
tim yêu thương, bằng tình cảm và sự 
quan tâm, chia sẻ, động viên chân 
thành nhất. Tình yêu thương con 
người của Bác mênh mông như biển 
cả, sâu thẳm như đại dương. Như 
nhà thơ Tổ Hữu đã viết: 

“Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế.
Ôm cả non sông, mọi kiếp người”
Lòng yêu thương con người của 

Bác không chung chung trừu tượng 
mà gắn bó với những con người cụ 
thể. Tình yêu thương đó vừa bao la 
rộng lớn, vừa gần gũi thân thương 
với từng số phận. Với câu chuyện: 
Giữa lúc quốc khố khánh kiệt, Cụ Hồ 
đã khởi xướng phong trào “Hũ gạo 
cứu đói”, phong trào “Tuần lễ vàng”. 

Thời gian càng lùi xa càng thấy đây 
quả là một “phát minh” màu nhiệm 
đã cứu sống hang triệu người qua 
được nạn đói ngày ấy. Chủ trương 
vừa đưa ra, tại các thôn làng, đi khắp 
hang cùng ngõ hẻm đâu đâu cũng nô 
nức phong trào “Hũ gạo cứu đói”. Hay 
việc Bác Hồ đến thăm người nghèo 
đêm giao thừa. Với cương vị cao nhất 
là Chủ tịch nước, Bác vẫn quan tâm 
tặng áo lụa cho người già, tặng sữa 
cho bà mẹ sinh ba, có quà cho thiếu 
nhi nhân dịp Tết, lễ hội, chọn cây ít 
rụng lá trồng trên đường phố để chị 
em quét rác đỡ vất vả, sống một cuộc 
đời vô cùng bình dị, thực hành tiết 
kiệm cá nhân vì mọi người… Đây là 
những minh chứng tiêu biểu minh 
chứng tình yêu thương con người 
của Bác. Tình cảm và nghĩa cử của 
Bác Hồ đối với người nghèo khổ là 
hết sức cụ thể, dung dị như một bài 
ca đẹp đi cùng tháng năm ca ngợi 
tình yêu bao la của Bác.

Học tập và noi theo tấm gương 
của Bác biết bao thế hệ các bậc lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước đã cố 
gắng chèo lái, xây dựng đất nước, 
chăm lo cho đời sống của nhân dân 
đặc biệt là người dân nghèo. Tấm 
gương của Bác đã lan tỏa các thế hệ, 
các giai tầng, đối tượng  trong xã hội. 

Học tập và làm theo Bác  phải 
ngay từ những việc cụ thể, thiết 
thực, trong đó có tình yêu thương 
con người, sống với nhau có tình, có 
nghĩa là một trong những chuẩn mực 
đạo đức con người Bác. Đất nước đổi 

HỌC TẬP BÁC
TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ

Hũ gạo cứu đói năm 1945
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mới, xã hội phát triển, song bên cạnh 
đó vẫn còn một bộ phận dân ta còn 
nghèo khổ, đòi hỏi Đảng, Nhà nước 
và tất cả mọi người chúng ta phải hết 
sức quan tâm, có cơ chế, chính sách và 
tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Hơn lúc nào 
hết, tư tưởng và tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh về vấn đề này càng tỏa 
sáng và càng để chúng ta suy gẫm.  

Khắc sâu lời dạy và thực hiện 
tâm nguyện của Người, mỗi chúng 
ta cũng nên tiết kiệm chi tiêu cho 
bản thân dành một phần thu nhập 
của mình chung tay tham gia thực 
hiện các chương trình hỗ trợ nhân 
đạo trong thời khắc khó khăn như: 
thiên tại, địch họa, dịch bệnh thông 
qua rất nhiều hình thức khác nhau 
như: góp của, góp công… Tích cực 
vận động sao cho mỗi chúng ta có 
thể làm cầu nối để các mạnh thường 
quân biết đến và giúp đỡ các đối 
tượng đặc biệt khó khăn nhất là 

trong thời điểm hiện tại dịch bệnh 
Covid-19 đang hoành hành khắp nơi 
trên thế giới và đất nước Việt Nam, 
đang cần lắm những tấm lòng hảo 
tâm chung tay giúp đỡ thể hiện tinh 
thần tương thân tương ái của dân 
tộc và tinh thần “Một miếng khi đói 
bằng một gói khi no”. 

Giúp đỡ cho các đối tượng đặc 
biệt khó khăn cải thiện cuộc sống, 

vượt qua số phận vươn lên sống tốt 
hơn là chúng ta đã thiết thực học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
của Bác để xã hội ta ngày càng tốt 
đẹp hơn, để cuộc đời này ngày càng 
thêm đáng sống khi mọi người cảm 
nhận rằng hạnh phúc luôn ở quanh 
ta và hạnh phúc trao đi là còn mãi.

Luyện Nguyễn

 Từ  hũ gạo Bác Hồ đến ATM gạo hỗ trợ người nghèo



Là tổ chức phi chính phủ của 
Hàn Quốc, KFHI bắt đầu đến 
với Việt Nam từ năm 2006 

và triển khai các dự án tình nguyện 
tại tỉnh Vĩnh Phúc. KFHI đã có nhiều 
dự án lớn và dài hạn, góp phần cùng 
nhân dân Vĩnh Phúc phát triển kinh 
tế, đảm bảo an sinh xã hội, điển hình 
như các dự án “Trung tâm dạy nghề 
Việt - Hàn”, dự án Phát triển trẻ em 
CDP.... Bên cạnh đó, KFHI còn triển 
khai các dự án ngắn hạn, viện trợ 
bằng hiện vật, trao học bổng, đưa 
đoàn tình nguyện đến các vùng sâu 
vùng xa đã kịp thời động viên các em 
học sinh, các cá nhân có hoàn cảnh 
khó khăn, giúp các đối tượng tự tin 
hòa nhập với cộng đồng, nâng cao 
giá trị cuộc sống.

Năm 2018, tổ chức KFHI của Hàn 
Quốc ký kết bản thỏa thuận với Hội 
Nông dân huyện Yên Lạc để triển 

khai dự án “Hỗ trợ cho vay vốn mua 
bò sinh sản phát triển kinh tế” ở xã 
Trung Kiên để người nông dân có cơ 
hội cải thiện cuộc sống trong giai 
đoạn 2018 đến năm 2021 với tổng 
số vốn viện trợ không hoàn lại của 
KFHI là 200 triệu đồng.

Mục tiêu chính của dự án là cho 
các hộ nông dân có hoàn cảnh khó 
khăn vay vốn không tính lãi nuôi bò 
sinh sản để phát triển kinh tế. KFHI 
đã phối hợp với Hội Nông dân huyện 
Yên Lạc tuyển chọn 20 hộ gia đình 
trên địa bàn xã Trung Kiên đáp ứng 
được yêu cầu mà dự án đã đề ra. 

Đối với các hộ được nhận bò 
giống nói riêng, địa phương được 
hưởng lợi từ dự án nói chung, dự án 
“Hỗ trợ cho vay vốn mua bò sinh sản 
phát triển kinh tế” của tổ chức KFHI 
không chỉ mang lại hiệu quả thiết 
thực cho các hộ nghèo mà còn mang 

một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi 
một con bò giống được trao đi, là 
trao thêm những niềm vui, hy vọng 
mới cho người nghèo ở các địa bàn 
còn khó khăn. Sau gần hai năm triển 
khai, đàn bò sinh sản đã được nuôi 
dưỡng, chăm sóc, phát triển và nhân 
giống tốt, góp phần nâng cao kinh tế 
hộ gia đình của bà con nông dân xã 
Trung Kiên. 

Thời gian tới, sau khi hết thời 
gian triển khai dự án vào cuối năm 
2021, Hội Nông dân Yên Lạc sẽ thu 
hồi lại số vốn tổ chức KFHI hỗ trợ 
cho 20 hộ gia đình tại xã Trung Kiên 
để tiếp tục triển khai cho vay nuôi 
bò sinh sản ở các địa phương khác 
trên địa bàn huyện, tạo điều kiện 
phát triển kinh tế theo hướng thoát 
nghèo bền vững.

Lâm Tuyền
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TỔ CHỨC KHFI:
HỖ TRỢ VỐN ĐỂ MUA BÒ 

SINH SẢN CHO NÔNG DÂN 
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN



Về chính trị, mối quan hệ 
giữa Việt Nam và Thái Lan 
được thể hiện qua các cuộc 

trao đổi đoàn cấp cao hai nước. Về phía 
Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-O-
Cha đã 12 lần gặp Thủ tướng Việt Nam. 
Về phía Việt Nam có các chuyến thăm 

Thái Lan cấp Nhà nước của các đồng 
chí lãnh đạo như: Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng Võ Văn Kiệt (năm 1991); 
Tổng Bí thư Đỗ Mười (năm 1993); Chủ 
tịch nước Trần Đức Lương (năm 1998); 
Thủ tướng Phan Văn Khải (năm 2000); 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (năm 

2006); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
(năm 2013)… Thông qua các chuyến 
thăm này, quan hệ giữa hai nước ngày 
càng được tăng cường và phát triển. 
Đặc biệt, trong chuyến thăm của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 
6/2013, hai bên đã quyết định thiết 

VIỆT NAM - THÁI LAN:
45 NĂM PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Ngày 06/8/1976, Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và mở đại sứ quán tại thủ 
đô mỗi nước vào đầu năm 1978. Trải qua gần nửa thế kỷ, với những thăng trầm và biến động tại khu vực và 
ở mỗi nước, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước 
giữ gìn, củng cố và phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ 
lên Đối tác chiến lược vào tháng 6/2013.
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CHÀO MỪNG 45 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO
VIỆT NAM - THÁI LAN (06/8/1976 - 06/8/2021)



lập quan hệ đối tác chiến lược, đưa quan hệ hai nước phát 
triển lên tầm cao mới. 

Vừa qua, Thái Lan là một trong những nước đầu tiên 
chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu 
cử Quốc hội Khóa XV của nước ta. Ngoài ra, hai nước đã 
thiết lập Cơ chế Hợp tác song phương ở mọi cấp độ, có 
cơ chế họp Nội các chung Thái Lan - Việt Nam do hai Thủ 
tướng chủ trì và cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác 
song phương Thái Lan - Việt Nam là cơ chế trao đổi cấp 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã có các cuộc điện đàm, 
làm việc trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 
Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, qua đó khẳng định 
quyết tâm chính trị của hai nước trong việc đưa quan hệ 
song phương phát triển ngày càng vững chắc.

Về kinh tế, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong 
những năm gần đây rất sôi động, là điểm sáng trong 
quan hệ giữa hai nước. Năm 2019, kim ngạch hai chiều 
đạt khoảng 17,5 tỷ USD; năm 2020, mặc dù chịu ảnh 
hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng kim ngạch 
của hai nước vẫn đạt gần 16 tỷ USD, chiếm khoảng 30% 
tổng giá trị trao đổi của Việt Nam với ASEAN; 6 tháng đầu 
năm 2021 tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. 

Hiện nay, Thái Lan là đối tác lớn nhất của Việt Nam 
trong ASEAN và là nước đầu tư lớn thứ 9 tại Việt Nam với 
607 dự án, có tổng vốn đầu tư 12,97 tỷ USD với những 
dự án trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, 
công nghệ cao, ô tô, công nghệ sản xuất, năng lượng, 
nông nghiệp, môi trường, điện tử, điện lạnh, bất động 
sản, nông nghiệp...

Về văn hóa, do có nhiều nét tương đồng về địa lý, văn 
hóa, con người… nên hai nước luôn thúc đẩy giao lưu 
văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình 
hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Nhiều hoạt động đã 
được hai bên tổ chức trong những năm qua như: lễ hội 
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Nhân dân tỉnh Narathiwat (phía Nam Thái Lan) chào 
đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyến thăm đầu 
tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Thái Lan 
(Từ ngày 06-10/09/1978) kể từ khi hai nước thiết lập 

quan hệ ngoại giao. (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng hai nước chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các 
bộ, ngành và doanh nghiệp nhân chuyến thăm của Thủ 

tướng Việt Nam tới Thái Lan vào năm 2017. 
(Ảnh: TTXVN)

Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan. 
(Ảnh: TTXVN)
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Thái Lan tại Việt Nam, Chương trình "Làng hữu 
nghị Việt Nam - Thái Lan vì sự phát triển bền 
vững", giao lưu sinh viên hai nước, giao lưu 
văn hóa Việt Nam - Thái Lan…

Một trong những nhân tố quan trọng 
góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị của hai 
nước chính là cộng đồng người Việt ở Thái 
Lan. Hiện nay, có khoảng trên 100.000 Việt 
kiều đang sinh sống, làm việc và học tập tại 
xứ sở Chùa Vàng. Mặc dù trải qua nhiều khó 
khăn vất nhưng kiều bào ta luôn có nhiều 
đóng góp cho sự phát triển của Thái Lan, 
đồng thời là cầu nối văn hoá giữa nhân dân 
hai nước.

Cao Vân

Một chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan

MỘT SỐ CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM - THÁI LAN:

• Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao

• Ký Chương trình hành động triển khai 
quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - 
Thái Lan giai đoạn 2014 - 2018

• Thái Lan là nước ASEAN đầu tiên cung 
cấp ODA cho Việt Nam

• Ký Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp 
tác trong thập niên đầu thế kỷ XXI; hiệp 
định khung về hợp tác kinh tế; Tuyên 
bố chung về Chiến lược chung đối tác 
kinh tế; Tuyên bố chung về quan điểm 
an ninh…

• Bộ Ngoại giao hai nước xây dựng và 
ký kết Chương trình hành động triển 
khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng 
cường và Thỏa thuận hợp tác song 
phương giai đoạn 2021 - 2025.

• Ký các hiệp định về thương mại, hợp 
tác kinh tế và kỹ thuật, vận chuyển 
hàng không, khuyến khích và bảo hộ 
đầu tư; thành lập Ủy ban Hỗn hợp hợp 
tác kinh tế…

• Ký các hiệp định về hợp tác du lịch, 
phân định ranh giới trên biển; miễn 
thị thực cho hộ chiếu phổ thông

 • Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

• Hai nước hỗ trợ nhau trong phòng, 
chống dịch Covid-19 (tặng khẩu trang, 
quần áo bảo hộ y tế…)

06/8
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- 
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Những dấu mốc của tình hữu nghị 
VIỆT NAM - LÀO

Quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện từ 
lịch sử tới hiện tại giữa hai nước Việt Nam và Lào. 

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình 
thành, hun đúc trong lịch sử và ngày càng gắn bó, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện góp phần thúc đẩy sự 
phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước.

KỶ NIỆM 59 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - LÀO 
(5/9/1962 - 5/9/2021)

1930 - 1939
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam 
và Lào đã ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng mỗi nước 
phát triển.

10/1945
Ký Hiệp ước tương trợ Lào - Việt và Hiệp định về tổ chức liên quân Lào - Việt.

1945 - 1948
Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào từng bước được hình thành, phát triển, góp phần thúc đẩy 
quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào gắn bó mật thiết hơn.

03/1951
Thành lập khối liên minh nhân dân Việt Nam - Lào -  Campuchia, cùng nhau đánh đuổi thực 
dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập thực sự cho nhân dân Đông Dương.

Lê Hiền



Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Kaysone Phomvihane, 
Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

ngày 8/2/1966
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5/9/1962
Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

18/7/1977
Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 
Việt Nam - Lào.

7/1977
Ký Hiệp ước hoạch định biên giới.

24/01/1986
Việc phân vạch và cắm mốc trên 
thực địa toàn tuyến biên giới hai 
nước hoàn thành.

15/03/1995
Thỏa thuận chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật đến năm 2000 được ký kết.
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14/01/1996
Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Lào, 
Lào - Việt Nam giai đoạn 1996-2000.

03/2015
Ký Hiệp định thương mại
Việt Nam - Lào.

01/2002
Ký Nghị định Thư về Hợp tác Đào tạo cán bộ giữa hai nước.

6/2015
Ký Hiệp định Thương mại
biên giới.

23/4/2009
Ký Hiệp định Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa 
Việt Nam và Lào.

12/2015
Ký Hiệp định hợp tác Việt Nam 
- Lào giai đoạn 2016-2020.

7/2013
Ký Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ Việt Nam và Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Hà Nội.
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02/2018
Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2018.

28 - 29/6/20
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và 
Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố 
chung Việt Nam – Lào.

9 - 10/8/2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào. Trong chuyến thăm, đã có 14 
văn kiện hợp tác được ký kết, trao đổi giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương hai nước.

03/2016
Ký Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào 

Thongloun Sisoulith tại buổi Lễ trao tặng 
công trình Toà nhà Quốc hội Lào. 



KHÁM PHÁ ĐẢO QUỐC SINGAPORE
Singapore Discovery

Nhân dịp kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore, Ban biên tập Bản tin đối ngoại xin trân 
trọng giới thiệu tới Quý độc giả một số hình ảnh về đất nước Singapore xinh đẹp và độc đáo.
On this occasion, the Foreign Affairs Bulletin would like to introduce the pictures of the beautiful and unique Singapore.

CHÀO MỪNG 48 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - SINGAPORE (01/8/1973 - 01/8/2021)
Welcome the 48th ceremony of Viet Nam - Singapore diplomatic establishment (01/8/1973 - 01/8/2021)
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Lễ hội Chingay - lễ hội đường phố 
nổi tiếng của Singapore có từ cuối 

thế kỷ 19  (Chingay festival)

Lễ hội thuyền rồng 
(Dragon boat racing)

Vân Ly
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Bảo tàng và đền thờ Phật Nha Tự, 
Singapore - nơi khám phá thú vị về 

nghệ thuật và tôn giáo 
(Buddha Tooth Relic Temple )

MerLion - Biểu tượng  của đảo quốc 
Singapore.

(MerLion - The symbol of Singapore)

Vòng đu quay khổng lồ
(Singapore flyer)



Ẩm thực Singapore
(Singapore dishes)

Nghệ thuật xăm hình ở Singapore
(Tattoo art in Singapore)

Singapore về đêm
(Singapore at night)
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Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện 
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam
và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

31TUYÊN TRUYỀN VĂN BẢN Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 124/2021

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc đã ban hành kế 
hoạch số 192/KH-UBND 

về việc thực hiện Hiệp định thương 
mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 
(UKVTFA) nhằm cụ thể hóa và triển 
khai hiệu quả những nhiệm vụ đã 
đề ra trong kế hoạch thực hiện Hiệp 
định được phê duyệt tại Quyết định 
số 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, 
tăng cường tính chủ động trong việc 
tham gia các hoạt động hội nhập 
kinh tế quốc tế, gắn khai thác với sử 
dụng có hiệu quả cao các nguồn lực, 
các lợi thế so sánh của tỉnh nhằm xây 
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, duy 
trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và 
bền vững.

Nhằm triển khai UKVFTA, tỉnh 
Vĩnh Phúc đã đưa ra bốn nhiệm vụ cụ 
thể như sau:

Một là, tuyên truyền, phổ biến 
thông tin về UKFTA và thị trường 
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc 
Ai-len thông qua các hoạt động: đổi 

mới và nâng cao hiệu quả công tác 
thông tin, tuyên truyền với nhiều 
hình thức (trực tuyến, phát thanh 
truyền hình, xuất bản ấn phẩm…); 
chú trọng công tác tập huấn cho các 
cán bộ trong lĩnh vực đầu tư, thương 
mại, hải quan, thuế…; tăng cường 
cung cấp thông tin về thị trường 
xuất nhập khẩu; đẩy mạnh các 
chương trình xúc tiến thương mại, 
đầu tư và du lịch.

Hai là, thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa 
vụ của Việt Nam trong UKVFTA; rà soát 
và hoàn thiện các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến Hiệp định; hỗ 
trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

Ba là, nâng cao năng lực cạnh 
tranh và phát triển nguồn nhân lực, 
trong đó chú trọng cải cách thủ tục 
hành chính; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ 
tầng; tăng cường xây dựng các chuỗi 
liên kết cung ứng hàng hóa; rà soát, 
bổ sung và triển khai thực hiện quy 
hoạch phát triển logistics; xây dựng 
các chương trình hỗ trợ, hướng dẫn 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 

cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ; tập trung 
tái cơ cấu lại ngành công nghiệp, ưu 
tiên những ngành có thế mạnh của 
tỉnh để xuất khẩu như điện tử, ô tô, 
may mặc, giày dép...

Bốn là, xây dựng và ban hành 
đồng bộ các chính sách an sinh xã 
hội; đánh giá những tác động của 
Hiệp định UKFTA đến những vấn đề 
về lao động, việc làm, xã hội… của 
địa phương.

Nhằm triển khai thực hiện có 
hiệu quả Hiệp định, UBND tỉnh yêu 
cầu sự tham gia của cả hệ thống 
chính trị, phát huy tính chủ động, 
tích cực và khả năng sáng tạo của tất 
cả các cấp, các ngành, các tổ chức, 
hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp 
và người dân trên địa bàn tỉnh.

Để biết thông tin đầy đủ của Kế 
hoạch, xin vui lòng truy cập Cổng 
Thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ: 
http://songv.vinhphuc.gov.vn/

Cao Vân
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VINH PHUC:
THE IMPLEMENTATION PLAN OF UKVFTA

On 02/8/2021, the 
People's Committee 
of Vinh Phuc 

province issued the Plan No. 192/
KH-UBND on the implementation of 
the Free Trade Agreement between 
the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and 
the Socialist Republic of Viet Nam 
(UKVTFA). The Plan is to concretize 
and effectively implement the 
tasks set out in the implementation 
plan of the Agreement approved in 
Decision No. 721/QĐ-TTg dated on 
18/5/2021 of the Prime Minister; 
at the same time, raise the sense 
of initiative in participating in 
international economic integration 
activities, combine exploitation with 
highly efficient use of the province's 
resources and comparative 
advantages in order to build an 
independent and self-reliant 
economy, maintain a high and 
sustainable economic growth rate.

In order to implement UKVFTA, 
Vinh Phuc province has four specific 
tasks as follows:

Firstly, propagate and 
disseminate information about the 

Agreement and the market of the 
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland through 
the activities such as: renewing 
and improving the efficiency of 
information and communication 
activities in various forms (online, 
broadcasting, publishing…); 
focusing on training for officials who 
work in the fields of investment, 
trade, customs, tax...; strengthening 
the provision of information 
on import and export markets; 
enhancing the programs of trade, 
investment and tourism promotion.

Secondly, implement Viet Nam's 
commitments and obligations 
in UKVFTA seriously, fully and 
effectively; review and finalize 
legal documents related to the 
Agreement; provide legal support 
for businesses.

Thirdly, improve the province’s 
competitiveness and human 
resources, focusing on reforming 
administrative procedures; speeding 
up the infrastructure investment; 
strengthening the building of 
goods supply chains; reviewing, 
supplementing and implementing 

the logistics development 
planning; developing support and 
guidance programs to improve the 
competitiveness of enterprises; 
promoting the application of science 
and technology; restructuring the 
industry, giving priority to the strong 
industries of the province for export 
such as electronics, automobiles, 
apparel, footwear...

Fourthly, build and promulgate 
synchronously social security 
policies; assess the impact of UKFTA 
on labor, employment, society ... of 
the locality.

In order to effectively implement 
the Agreement, the provincial 
People's Committee requires the 
participation of the whole political 
system, promote the initiative, 
positivity and creativity of all 
levels, branches, organizations, 
associations, business community 
and people in the province.

For the full Plan, please visit the 
Department of Foreign Affairs Portal 
at: http://songv.vinhphuc.gov.vn/

Cao Van



NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC VÀ SAU KHI TIÊM CHỦNG
VẮC XIN COVID-19

Với mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, 
có 70% dân số Việt Nam được tiêm chủng vắc 
xin phòng Covid-19 để đạt miễn dịch cộng 

đồng, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch 
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên quy mô toàn 
quốc. Chiến dịch tiêm chủng sẽ được tổ chức đồng loạt 
tại các cơ sở tiêm chủng trong cả nước, bao gồm các cơ sở 
công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài ngành y 
tế. Để giúp bạn chuẩn bị thật tốt trước và sau khi tiêm vắc 
xin Covid-19 đầu tiên, dưới đây là một số điều cần lưu ý:

ĐIỀU NÊN LÀM
Uống nhiều nước
Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể là vô cùng quan 

trọng cả trước và sau khi tiêm phòng. Các tác dụng phụ 
phổ biến nhất của vắc xin bao gồm đau cơ, mệt mỏi, nhức 
đầu và sốt. Uống đủ nước không chỉ giúp bạn không bị 
ốm mà còn có thể giúp rút ngắn thời gian và cường độ 
của các tác dụng phụ.

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng

Để tránh các tác dụng phụ nghiêm trọng, một chế độ 
ăn uống cân bằng là rất cần thiết. Nên đưa vào chế độ ăn 
uống của bạn những thực phẩm như rau xanh, nghệ và 
tỏi, chứa nhiều chất dinh dưỡng và tăng cường khả năng 
miễn dịch. Trái cây theo mùa giàu vitamin C cũng có thể 
giúp chống lại các tác dụng phụ của vắc xin.
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Ngủ ít nhất từ 7 đến 8 giờ
Ngủ thật ngon vào đêm trước khi tiêm vắc xin và sau 

khi tiêm giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tối đa. Thiếu 
ngủ có thể dẫn đến khả năng miễn dịch bị ức chế, đồng 
thời gây ra căng thẳng, gây thêm áp lực cho hệ thống 
miễn dịch.

Thực hiện một số bài tập thể dục, hoạt động 
thể chất nhẹ nhàng

Tập thể dục hỗ trợ lưu thông máu có thể giúp giảm 
tác dụng phụ của vắc xin. Bạn nên chọn những bài tập 
nhẹ hơn so với thói quen tập thể dục thông thường.

Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn đang sử dụng 
steroid hoặc thuốc làm loãng máu

Những người sử dụng steroid và thuốc làm loãng 
máu có thể ngừng thuốc trong hai ngày trước và hai 
ngày sau khi tiêm thuốc để ngăn ngừa các tác dụng phụ 
bất lợi.

Tiếp tục với hành vi thích hợp
Điều quan trọng nhất cần làm sau khi tiêm chủng là 

tiếp tục đeo khẩu trang, thường xuyên rửa hoặc vệ sinh 
tay, duy trì khoảng cách vật lý, tránh những nơi đông 
người và tránh chạm vào các bề mặt.

Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí 
tiêm: 

Tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám 
ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ 
sưng đau.

Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có:

Sốt dưới 38,50C: Cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm/
lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước. 

Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.

Sốt từ 38,50C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ 
dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt 
lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên 
y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.

ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM
Không để bụng đói trước khi tiêm
Nhịn đói trước tiêm có thể gây chóng mặt, ngất xỉu, 

đặc biệt nếu bạn là người sợ kim tiêm.

Không uống rượu, bia trước và sau tiêm
Theo các chuyên gia, rượu, bia có thể ức chế miễn 

dịch, gây mất nước, giảm khả năng chống nhiễm trùng, 
tăng nguy cơ biến chứng, gây khó khăn khi phân biệt 
phản ứng của rượu, bia và phản ứng của vắc xin.

Không uống nhiều thực phẩm chứa caffein 
(trà, cà phê, nước tăng lực...) trước khi tiêm

Caffein làm tăng tần số tim, tăng huyết áp và rối loạn 
nhịp tim khi sử dụng quá nhiều.

Không ăn nhiều chất béo bão hòa
Thức ăn nhanh, đồ chiên, nướng, chứa nhiều chất 

béo bão hoà làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, gây 
hại sức khỏe. 

Chủ quan sau khi tiêm
Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn gặp phải các triệu chứng 

Covid-19 hoặc tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm 
chủng. 

Hoạt động thể chất gắng sức
Vì cơ thể bạn cần thời gian để phục hồi, nên tránh 

gắng sức ít nhất 2-3 ngày sau khi tiêm chủng .

Tổng hợp: Nam Dương
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CƠ HỘI ĐỂ DOANH NGHIỆP
HƯỞNG LỢI TỪ EVFTA

Vĩnh Phúc hiện có trên 
12.000 DN đăng ký hoạt 
động kinh doanh. Xác 

định tầm quan trọng của hội nhập 
kinh tế quốc tế, sau khi Việt Nam ký 
kết các Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA) quan trọng như: Hiệp định đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) và EVFTA, tỉnh 
đã chủ động xây dựng và triển khai 
các nhiệm vụ, mục tiêu đáp ứng với 
cam kết trong các FTA mà Việt Nam 
là thành viên; chú trọng lồng ghép 
việc thực thi vào kế hoạch cụ thể, 
phù hợp với điều kiện thực tế của 
từng huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện 
các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, 
kế hoạch, chương trình của tỉnh về 
nâng cao năng lực cạnh tranh địa 
phương; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong cải cách TTHC, 
tăng cường cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến, thực thi giải quyết TTHC 
công ở cấp độ 3, 4.

Giao Sở Công thương chủ trì, 
phối hợp với cơ quan liên quan tăng 

cường phổ biến thông tin về hội 
nhập kinh tế quốc tế, hướng dẫn việc 
thực thi cam kết hội nhập cho người 
dân và DN tại địa phương; chủ động 

Cùng với những lợi thế mà Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) đem 
lại, thì doanh nghiệp (DN) phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức về rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn 
thực thi. Tạo điều kiện cho DN phát triển, tận dụng những cơ hội từ EVFTA, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch thực hiện EVFTA năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng 
và duy trì trang thông tin điện tử, hỗ trợ tập huấn, nâng cao kiến thức về EVFTA.
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Tận dụng những lợi thế của EVFTA, Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên vượt 
khó, tăng trưởng ổn định, tạo việc, thu nhập ổn định cho gần 4.000 lao động.



nắm bắt sự quan tâm, mức độ sẵn 
sàng và năng lực sản xuất, xuất khẩu 
của DN trong tỉnh để định hướng, 
tranh thủ tận dụng FTA; tư vấn, hỗ 
trợ địa phương và DN trong tỉnh đổi 
mới, tăng cường hiệu quả quảng bá, 
xúc tiến thương mại, đầu tư với thị 
trường nước ngoài…

Đến nay, Vĩnh Phúc có khoảng 
500 DN có hoạt động xuất khẩu với 
11 nhóm hàng xuất khẩu gồm các 
sản phẩm hóa chất, vải các loại, 
nguyên phụ liệu dệt may, gia dày, sắt 
thép, sản phẩm từ sắt, máy vi tính, 
dây điện và dây cáp điện, linh kiện 
và phụ tùng xe máy.

Năm 2020, tổng kim ngạch xuất 
khẩu của tỉnh đạt trên 4,7 tỷ USD, 
tăng 20% so với năm 2019.

Tuy nhiên, hiện nay 98% DN trên 
địa bàn là DN nhỏ và vừa, năng lực 
sản xuất, cạnh tranh của sản phẩm 
còn hạn chế; một số DN chưa nhận 
thức được tầm quan trọng của hội 
nhập kinh tế quốc tế, chưa xây dựng 
kế hoạch, chương trình, lộ trình cụ 
thể để tận dụng lợi thế từ FTA, dẫn 
đến việc hưởng lợi từ những cơ hội 
của CPTPP và EVFTA gặp nhiều khó 
khăn, thách thức.

Ông Nguyễn Văn Đào, Giám đốc 
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 
Phương Bắc (thành phố Phúc Yên) 
chia sẻ: Với sự chủ động tìm kiếm thị 

trường, đầu tư trang thiết bị máy móc 
hiện đại, đến nay sau gần 10 năm xây 
dựng và phát triển các sản phẩm đồ 
gỗ nội thất, sản phẩm của công ty đã 
đứng vững trên thị trường, trở thành 
đối tác tin cậy của nhiều khách hàng 
trong và ngoài tỉnh.

Để phát triển bền vững, chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tận 
dụng những cơ hội từ EVFTA, thời gian 
qua, công ty đã điều chỉnh sắp xếp lại 
bộ máy hoạt động, mở rộng quy mô 
sản xuất, nâng cao tay nghề công 
nhân, chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, kế hoạch vươn ra thị 
trường thế giới vẫn chỉ là giấc mơ 
bởi rào cản ngôn ngữ, kiến thức về 
thị trường xuất khẩu và nguồn vốn 
rất hạn hẹp cùng với đó là chất lượng 
nguồn lao động chưa cao, năng 
lực quản trị hạn chế. Đặc biệt, ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt 
động sản xuất kinh doanh, xuất 
khẩu cũng gặp nhiều khó khăn.

Tạo động lực cho DN phát triển, 
góp phần thúc đẩy KT-XH của địa 
phương, năm 2021, UBND tỉnh đã 
giao Sở Công thương phối hợp với 
các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 
EVFTA cho cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn tỉnh; xuất bản các 
ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp giới 
thiệu về EVFTA.

Đồng thời, phối hợp với các Hiệp 
hội, ngành hàng và DN trong tỉnh 
định hướng hoạt động xuất khẩu 
sang các nước EU, xác định các giải 
pháp cần triển khai để sớm tận dụng 
cơ hội từ EVFTA.

Tăng cường kết nối giữa các DN 
trong tỉnh, trên phạm vi cả nước và 
nước ngoài để hình thành phát triển 
chuỗi cung ứng, trao đổi công nghệ, 
kinh nghiệm tiếp cận thị trường EU 
bằng cách hỗ trợ kinh phí cho CB, CC, 
VC trong các cơ quan quản lý Nhà 
nước, đại diện DN trên địa bàn tỉnh 
tham gia các hội nghị, diễn đàn về 
xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, 
hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế… 
do các sở, ban, ngành của tỉnh; các 
hội, Hiệp hội, bộ, ngành tổ chức.

Cùng với những quy định chung 
về thị trường EU thì mỗi thành viên 
trong thị trường EU lại có đặc điểm, 
nhu cầu, quy định nhập khẩu và sở 
thích tiêu dùng khác biệt. Vì vậy, 
cùng sự vào cuộc của các cấp, các 
ngành, các doanh nghiệp cần chủ 
động liên doanh, liên kết, xây dựng 
các chuỗi nhằm nâng cao giá trị 
cũng như tăng sức cạnh tranh trên 
thị trường để tận hưởng những lợi 
thế từ EVFTA.

Hồng Tính (Baovinhphuc.com.vn)
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