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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
SỞ NGOẠI VỤ 

 
Số: 24  /BC-SNgV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Vĩnh Phúc, ngày  11  tháng 7 năm 2018 

 

BÁO CÁO 
Kết quả hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk, 

Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2018 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4968 ngày  06/7/2018 

về việc báo cáo kết quả hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh 

Chungcheongbuk, Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2018, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh 

Phúc xây dựng báo cáo cụ thể như sau:  

I. Kết quả hợp tác hữu nghị 

Vĩnh Phúc và Chungcheongbuk chính thức ký Bản ghi nhớ về hợp tác 

hữu nghị ngày 21/10/2008. Trong 10 năm qua mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa 

phương đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, ngày 21/10/2013 trong 

chuyến thăm hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh 

Chungcheongbuk do Ngài Lee Si Jong, Tỉnh trưởng Chungcheongbuk dẫn đầu, 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tỉnh trưởng Chungcheongbuk đã kí Thoả 

thuận nâng cấp quan hệ hữu nghị Kết nghĩa giữa hai tỉnh. Kể từ đó, quan hệ hợp 

tác hữu nghị giữa hai tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hai bên đã có 

những hoạt động hợp tác thiết thực như: thu hút đầu tư, trao đổi Đoàn cấp cao, 

hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, trao đổi cán bộ, v.v. Những kết quả hợp tác 

đã đạt được cụ thể như sau:  

1. Hoạt động trao đổi đoàn 

Hằng năm, hai bên thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp, 

qua đó lãnh đạo hai tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi 

địa phương và có định hướng cho các nội dung, hoạt động hợp tác hữu nghị cụ 

thể trong từng thời kỳ nhằm phát huy hết những tiềm năng và thế mạnh của mỗi 

bên trong hợp tác hữu nghị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa 

phương; đồng thời góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 

Việt Nam và Hàn Quốc nói chung. 

2. Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp 

Tỉnh Chungcheongbuk đã giúp tỉnh Vĩnh Phúc đào tạo một số cán bộ vận 

hành máy và tài trợ cho tỉnh một số máy nông nghiệp, gồm 02 máy cày, 02 máy 
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sấy hạt nông nghiệp và 02 máy gieo hạt. Đến nay các thiết bị vẫn hoạt động tốt 

và hiện đang đặt tại Trung tâm Giống Cây trồng tỉnh. 

Hai tỉnh đã tạo điều kiện cho Làng Ong Quang Sơn của Huyện Lập Thạch 

và Làng Ong Chungju của tỉnh Chungcheongbuk ký Bản ghi nhớ Hợp tác-Hữu 

nghị. Hội viên của 02 Làng Ong đã thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm trong 

việc sản xuất và chế biến mật ong. Tuy nhiên, hiện nay Biên bản ghi nhớ đã hết 

hiệu lực và hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.  

3. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo cán bộ 

* Về hợp tác giáo dục – đào tạo 

Năm 2014, tỉnh đã tạo điều kiện để Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

và trường Đại học Cheongju, Chungcheongbuk ký biên bản ghi nhớ về hợp tác 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó hai trường sẽ thúc đẩy chương trình 

hợp tác trao đổi về nội dung, phương pháp đào tạo ở các cấp đào tạo, chia sẻ 

thông tin tài liệu học tập, sinh viên, cán bộ giảng dạy, quản lý và nghiên cứu. 

* Về hợp tác trao đổi cán bộ 

Thực hiện Chương trình trao đổi cán bộ giữa hai tỉnh, kể từ năm 2011 đến 

nay (2018), phía tỉnh Chungcheongbuk đã tiếp nhận 04 lượt cán bộ của tỉnh 

Vĩnh Phúc sang học tiếng Hàn Quốc và làm việc tại Văn phòng Chính quyền 

tỉnh. Ngoài ra còn có một số lượt cán bộ của tỉnh tham gia các khoá học về Hành 

chính công địa phương tại Hàn Quốc do phía tỉnh Chungcheongbuk đài thọ kinh 

phí. 

Vĩnh Phúc cũng đã tiếp nhận, đào tạo tiếng Việt và bố trí làm việc tại Sở 

Ngoại vụ cho 03 lượt cán bộ của tỉnh Chungcheongbuk.  Hiện có 01 cán bộ của 

tỉnh Chungcheongbuk đang làm việc tại Sở Ngoại vụ. 

4. Về đầu tư  

Sau khi tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk ký kết các thỏa thuận 

hợp tác, trên địa bàn tỉnh đã có 03 doanh nghiệp thuộc tỉnh Chungcheongbuk, 

gồm: Công ty TNHH Jahwa Vina (vốn đăng ký 57,83 triệu USD), Công ty 

Power Logics Vina (vốn đăng ký 30 triệu USD), và Công ty TNHH Kyungil 

Optics Việt Nam (vốn đăng ký 7,0 triệu USD). Các công ty này đã đầu tư sản 

xuất kinh doanh hiệu quả tại tỉnh. Trong đó Công ty TNHH Jahwa Vina là 

doanh nghiệp rất tích cực tham gia vào Chương trình Trách nhiệm xã hội cùng 

với các doanh nghiệp Hàn Quốc khác tại Vĩnh Phúc có nhiều đóng góp cho phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Hiện nay Hiệp Hội doanh nghiệp thành phố Cheongju tỉnh 

Chungcheongbuk đang xúc tiến việc mở Văn phòng đại diện tại tỉnh Vĩnh Phúc. 



  3 
 

Đây sẽ là đầu mối để thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại 

giữa hai tỉnh. 

II. Đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương  

1. Ưu điểm 

Thực hiện đúng đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước ta, 

trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế và coi trọng vai trò 

hợp tác hữu nghị giữa các địa phương quốc tế.  

Hoạt động hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh trong thời gian qua đã đạt được 

những kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh của tỉnh 

Vĩnh Phúc trên trường quốc tế. 

Các hoạt động hợp tác hữu nghị đã góp phần tích cực cho phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh đồng thời tích cực góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị 

tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

Kết quả đạt được trong hợp tác hữu nghị của hai tỉnh còn khiêm tốn so 

với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.  

Hai bên chưa phát huy hết những tiềm năng, thế mạnh của mình; sự phối 

hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng của hai bên trong xây dựng 

và triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị còn chưa được thực hiện thường 

xuyên, liên tục dẫn đến kết quả hợp tác còn hạn chế, chưa được như mong đợi. 

Hai bên chưa thực sự chủ động, linh hoạt; chưa dành nguồn lực hợp lý 

cho thực hiện các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương.  

Kết qua thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại còn khiêm tốn. Mới chỉ có 

03 doanh nghiệp của tỉnh Chungcheongbuk đầu tư tại tỉnh. 

III. Định hướng hợp tác hữu nghị trong thời gian tới 

Nhằm đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh trong thời gian tới 

đây ngày càng phát triển, đi vào thực chất, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, giáo 

dục, đào tạo và giao lưu văn hoá, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 

hoạt động hợp tác hữu nghị cần tập trung theo định hướng sau đây: 

1. Thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi thông tin, trao đổi đoàn các cấp. 
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2. Tiếp tục duy trì Chương trình trao đổi cán bộ giữa hai tỉnh, trong đó chú 

trọng việc lựa chọn cán bộ phù hợp của tỉnh để cử sang Hàn Quốc học tập kinh 

nghiệm, trao đổi chuyên môn, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác. Cùng với đó, 

chuẩn bị chu đáo cho việc tiếp nhận cán bộ trao đổi của tỉnh Chungcheongbuk 

sang làm việc và học tiếng Việt tại tỉnh.  

3. Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chú trọng nội 

dung hợp tác về trao đổi chuyên môn kỹ thuật trong sản xuất, thu hoạch, bảo 

quản và chế biến nông sản giữa Viện nghiên cứu nông nghiệp tỉnh 

Chungcheongbuk và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc. 

4. Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục: Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục 

của hai tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, trao đổi chuyên môn học thuật; 

thực hiện các chương tình trao đổi giảng viện, trao đổi sinh viện,... Trong thời 

gian tới Trường Đại học quốc gia Chungcheongbuk mong mong muốn thiết lập 

hợp tác về giáo dục với một cơ sở giáo dục - đào tạo của tỉnh. 

5. Về hợp tác thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại: Hai bên tạo điều kiện 

cho các hiệp hội doanh nghiệp của hai tỉnh ký kết thoả thuận hợp tác, trao đổi 

thông tin nhằm thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại; Vĩnh Phúc tạo điều kiện 

cho Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk mở Văn 

phòng đại diện thương mại tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời phía tỉnh 

Chungcheongbuk tạo điều kiện hỗ trợ Vĩnh Phúc tổ chức các hội nghị xúc tiến 

đầu tư và tham gia các hội chợ, triển lãm tại tỉnh Chungcheongbuk. 

6. Về hợp tác trong các lĩnh vực khác: 

 Nghiên cứu khả năng hợp tác trong một số lĩnh vực khác như hợp tác trong 

lĩnh vực năng lượng mới, hợp tác trong lĩnh vực y tế, thể thao,... đây là nhưng 

lĩnh vực mà tỉnh Chungcheongbuk có thể mạnh và mong muốn hợp tác với tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Trên đây là kết quả hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 

Chungcheongbuk giao đoạn 2008 – 2018, Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo./.  

Nơi nhận:  
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (B/c); 
- GĐ, các PGĐ; 
- Lưu: VT, HTQT. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Khuất Văn Khanh 

 


