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Năm 2015 
có ý nghĩa quan 
trọng trong việc 
thực hiện các chỉ 
tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội 
kế hoạch 5 năm 
(2010 - 2015), 
đồng thời cũng 
là năm tiến hành 
Đại hội Đảng 
bộ các cấp tiến 
tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc 
lần thứ XII của 

Đảng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong 
nước phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp trong tỉnh vẫn còn 
gặp nhiều khó khăn; thời tiết không thuận 
lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông, 
lâm nghiệp, thủy sản… Song, với sự lãnh đạo 
sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của 
HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, chủ 
động của UBND tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ 
lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh 
nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 
Vĩnh Phúc đã hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo 
kế hoạch đề ra.

 Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,97 %, 
cao hơn mức bình quân chung của cả nước 
(6,5%), thu nhập bình quân đầu người ước đạt 
67,1 triệu đồng, tăng cao so với cùng kỳ. Tổng 
giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản tăng 
2,7%. Diện tích, năng suất và sản lượng của 
hầu hết các loại cây trồng đều tăng so với năm 
2014. Ngành chăn nuôi từng bước phát triển 
theo hướng tập trung tăng quy mô, áp dụng 

kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo an toàn dịch bệnh, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tổng đàn gia 
súc, gia cầm đều tăng nhất là đàn bò sữa. Sản 
xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi và 
tăng trưởng ở cả 3 khu vực. Giá trị sản xuất 
tăng 5,91% đạt kế hoạch đề ra. Sản lượng của 
hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều 
tăng so với năm trước. Các ngành dịch vụ tiếp 
tục tăng trưởng khá; dịch vụ thương mại tiếp 
tục phát triển, giá cả thị trường ổn định; hoạt 
động du lịch tăng khá cả về số lượng khách 
và doanh thu; các khu du lịch trọng điểm của 
tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác 
xúc tiến thu hút đầu tư được đẩy mạnh trong 
đó hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ được coi 
trọng và phát huy hiệu quả. Môi trường đầu 
tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện, kết quả thu 
hút đầu tư tăng cao so với năm 2014. Công tác 
vận động và triển khai vốn ODA đạt kết quả 
khả quan. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập 
mới tăng cao cả về số lượng và vốn đăng ký. 
Thu ngân sách hơn 24 nghìn tỷ đồng, trong đó 
thu nội địa đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng. Công 
tác xây dựng cơ bản có chuyển biến tích cực, 
quy trình được thực hiện chặt chẽ, huy động 
vốn đạt khá, phân bổ vốn đầu tư tiếp tục được 
thực hiện theo hướng tập trung; tiến độ thực 
hiện và giải ngân đều tăng so với cùng kỳ; 
nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành, 
đưa vào sử dụng. Chương trình xây dựng nông 
thôn mới tiếp tục được quan tâm và triển khai 
tích cực; kết thúc năm 2015 có thêm 30 xã và 
2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác 
lập quy hoạch và quản lý quy hoạch tiếp tục 
được quan tâm và triển khai tích cực. Quản lý 
nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ, 
tài nguyên môi trường được quan tâm. Cơ 
sở vật chất cho các trường học tiếp tục được 
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Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, 
quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
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tăng cường, chất lượng tiếp tục được giữ vững 
ở mức cao, công tác phân luồng học sinh sau 
trung học cơ sở được duy trì. Công tác chăm 
sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được chú trọng, 
quan tâm đầu tư, chất lượng khám, chữa bệnh 
được cải thiện ở cả 3 tuyến. Công tác đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh; an 
sinh – xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tỷ 
lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 2,5%. Công tác 
quốc phòng, an ninh được quan tâm. An ninh 
chính trị trên địa bàn được giữ vững, công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nan 
xã hội được đẩy mạnh; công tác kiểm soát và 
xử lý vi phạm an toàn giao thông được tăng 
cường, cả 3 chỉ tiêu về số vụ, số người chết, số 
người bị thương đều giảm so với năm 2014. 
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo được triển khai tích cực, đã đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho các sự kiện quan trọng của 
tỉnh, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhiệm vụ trọng 
tâm của năm là “Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành 
chính, thực hiện chương trình xây dựng nông 
thôn mới và phục vụ thành công Đại hội Đảng 
các cấp trên địa bàn tỉnh” được thực tốt. Bên 
cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Mức 
tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp so với 
các tỉnh trong khu vực. Giá trị sản xuất ngành 
nông nghiệp đạt thấp nhất trong 03 năm trở 
lại đây. Sản lượng xe máy tiếp tục giảm mạnh, 
tác động lớn đến tốc độ tăng trưởng chung 
của tỉnh. Chất lượng dịch vụ còn kém, tỷ trọng 
ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế còn thấp. 
Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều 
doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn, số 
doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn 
cao. Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, 
Luật Xây dựng còn lúng túng, tiến độ chậm, 
số lượng dự án còn chậm quyết toán còn lớn; 
nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nhất là ở cấp 
xã còn lớn. Việc đầu tư giữa các cấp học chưa 
đồng đều, cơ sở vật chất các trường mầm non 
tiểu học còn nhiều khó khăn. Chất lượng khám 

chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng 
được yêu cầu; công tác xã hội hóa trong lĩnh 
vực y tế còn chậm; vệ sinh an toàn thực phẩm 
chưa được kiểm soát đầy đủ. Công tác đào tạo 
và sử dụng lao động sau đào tạo còn hạn chế, 
số lượng học viên sau đào tạo chưa có việc làm 
còn lớn. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa 
còn bất cập. Cải cách hành chính đã được sự 
chỉ đạo quyết liệt, song chưa đáp ứng được yêu 
cầu; tổ chức, bộ máy một số cơ quan còn cồng 
kềnh, chưa tinh gọn; tinh thần trách nhiệm, 
năng lực công tác của một bộ phận cán bộ, 
công chức còn hạn chế. Công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng còn khó khăn dẫn đến 
chậm tiến độ một số dự án. Công tác quản lý 
đất đai, nhất là xử lý tình trạng vi phạm trong 
khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là cát, 
sỏi vẫn diễn ra. Ô nhiễm môi trường nhất là 
ở khu vực nông thôn, làng nghề còn bức xúc. 
Tình trạng khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên 
quan đến đất đai còn gay gắt. Vấn đề an ninh 
tôn giáo, an ninh nông thôn tiềm ẩn yếu tố 
phức tạp, tội phạm về trật tự xã hội có những 
diễn biến khó lường.

Năm 2016, dự báo kinh tế thế giới, trong 
nước tiếp tục phục hồi. Việc hội nhập kinh tế 
quốc tế ngày càng sâu, rộng thông qua thực 
hiện các hiệp định thương mại tự do đã ký kết 
sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, 
mở rộng cơ hội đầu tư và thương mại cho 
doanh nghiệp. Đối với Vĩnh Phúc, bên cạnh 
những  thuận lợi còn có những khó khăn, 
thách thức không nhỏ, nhất là việc giảm thuế 
suất, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu 
vực ASEAN về Việt Nam, sự bão hòa về nhu 
cầu sử dụng xe máy sẽ làm cho ngành sản xuất 
ô tô, xe máy của tỉnh gặp nhiều khó khăn, tác 
động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế và 
thu ngân sách của tỉnh. Đồng thời do sự cạnh 
tranh thu hút đầu tư của các địa phương trong 
khu vực; khu vực kinh tế trong nước của tỉnh 
quy mô còn nhỏ, trình độ quản trị còn yếu 
kém; hạ tầng một số khu công nghiệp chưa 
đồng bộ; bồi thường, giải phóng mặt bằng còn 
khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực chưa 
đáp ứng được yêu cầu… là những yếu tố tác 
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động không nhỏ đến tăng trưởng và phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá, dự báo những thuận 
lợi và khó khăn, kỳ họp lần thứ 15 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh (khóa XV) đã xác định 
mục tiêu tổng quát của năm 2016 là “Nâng cao 
chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; 
đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kết 
hợp chiều rộng với chiều sâu. Khai thác và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao 
hơn năm trước. Tập trung tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông 
thôn; thực hiện tốt chương trình xây dựng 
nông thôn mới; kiểm soát và hạn chế ô nhiễm 
môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao 
hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. 
Bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với 
thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần nhân dân. Tăng cường 
quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội” và đã cụ thể hóa thành 20 chỉ 
tiêu phát triển về kinh tế - xã hội. Để thực hiện 
thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh, quốc phòng năm 2016, toàn tỉnh cần 
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu sau:

Về phát triển kinh tế: Phải tập trung trí 
tuệ, công sức để cụ thể hóa và triển khai thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2016 và 5 năm 2016 – 2020.

Xây dựng, ban hành và thực hiện các cơ 
chế, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp. Định hướng, hỗ trợ người dân 
trong sản xuất hàng hóa nông nghiệp, nhất là 
các sản phẩm rau, hoa quả, gia súc, gia cầm, 
thủy sản. Tích cực triển khai Chương trình xây 
dựng nông thôn mới. Huy động và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực, trong đó chú trọng đổi 
mới cách thức đầu tư, xây dựng các công trình, 
tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư 
trong quá trình thực hiện.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà 
đầu tư triển khai các khu công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới hoạt động xúc 
tiến đầu tư theo hướng tập trung vào xúc tiến 
đầu tư tại chỗ. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết của 
Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020. 
Chủ động nắm bắt hoạt động, kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là các 
dự án phục vụ xây dựng hạ tầng các khu công 
nghiệp, dự án sản xuất nông nghiệp. Tập trung 
hoàn thành các công trình trọng điểm đang 
triển khai và các dự án mới dự kiến triển khai 
trong năm 2016. Khẩn trương thành lập và 
kiện toàn tổ chức, bộ máy của các Ban quản 
lý dự án chuyên ngành, khu vực theo quy định 
của Chính phủ. Thực hiện tốt các quy định, 
chính sách về quản lý đầu tư, quan tâm công 
tác quyết toán công trình hoàn thành, xử lý nợ 
đọng trong xây dựng cơ bản.

Đổi mới phương pháp chỉ đạo để tiếp tục 
triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/TU 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) 
về phát triển dịch vụ, du lịch. Tiếp tục đầu tư, 
khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch hiện 
có, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực vào Khu 
du lịch Tam Đảo 2.

Tập trung thực hiện các giải pháp tăng 
thu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn lực xã hội, nhất là vấn đề về vốn. Thực 
hiện nghiêm, hiệu quả dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2016. Tiếp tục tích cực vận động các 
nguồn lực bên ngoài, nhất là vốn ODA, nguồn 
vốn từ Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng, nhất là hạ tầng khung đô thị Vĩnh 
Phúc.

Tăng cường quản lý tài nguyên, môi 
trường, quy hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm 
những hành vi vi phạm về đất đai và khai thác 
khoáng sản, nhất là khai thác cát, sỏi, đất san 
nền. Đặc biệt chú trọng công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai 
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nhanh các dự án đầu tư công và các dự án của 
doanh nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
thu hút các dự án đầu tư công nghệ hiện đại 
vào lĩnh vực xử lý rác thải.

Về phát triển giáo dục – đào tạo, công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động, việc 
làm, văn hóa, thể thao và các lĩnh vực xã hội 
khác:

Thực hiện có hiệu quả đề án dạy và học 
ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, mở rộng mô hình trường học mới 
nhằm đảm bảo giữ ổn định và nâng cao chất 
lượng giáo dục, phổ cập giáo dục mầm non. 
Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường 
mầm non, tiểu học, nhất là các xã thuộc địa 
bàn khó khăn.

Triển khai ngay các chính sách hỗ trợ về 
đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đòa tạo nghề 
gắn với nhu cầu xã hội, phù hợp với quy hoạch 
phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, tiếp tục 
đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và 
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; huy động 
các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị cho các cơ sở y tế, sớm khởi công xây 
dựng Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Sản – 
Nhi; tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính đối với 
các cơ sở y tế công lập theo đúng lộ trình; hỗ 
trợ thẻ BHYT cho người cận nghèo, tiến tới 
thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; chủ động 
công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh 
lớn xảy ra. Tăng cường các biện pháp đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội văn hóa, 
thể dục – thể thao gắn với tăng cường quản lý 
các hoạt động lễ hội, văn hóa – thể thao; nâng 
cao hiệu quả đầu tư thiết chế văn hóa – thể 
thao ở cơ sở.

Quan tâm chỉ đạo việc giải quyết các mục 
tiêu xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ đối 
tượng chính sách, hộ nghèo, đảm bảo an sinh 
xã hội. Tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các 
khiếu nại, tố cáo; quan tâm giải quyết các vấn 
đề xã hội bức xúc phát sinh.

Về xây dựng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
bộ máy quản lý nhà nước:

Tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tiếp tục thực 
hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số về 
chất lượng điều hành của tỉnh. Tăng cường 
phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của 
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo sự 
chuyển biến căn bản về trách nhiệm, năng lực 
của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường, 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
ở các cấp, các lĩnh vực, nhất là quản lý về đất 
đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và 
môi trường kinh doanh của tỉnh, bảo đảm 
thực hiện có hiệu quả các giải pháp, mục tiêu 
của Nghị quyết của Chính phủ và Chương 
trình hành động của UBND tỉnh về cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Về công tác quốc phòng, an ninh:
Tiếp tục tăng cường công tác an ninh, 

quốc phòng, đảm bảo giữ vững ổn định chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, 
chủ động trong mọi tình huống. Duy trì thực 
hiện 3 giảm trong đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có ý 
nghĩa hết sức quan trọng đối với cả giai đoạn 
2016 – 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
đã đề ra, cần có quyết tâm cao độ, sự lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 
và sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội. 
Tin tưởng rằng, với động lực mới, khí thế mới, 
với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng 
tạo, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, 
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra 
cho năm 2016 và những năm tiếp theo. Nhân 
dịp năm mới, xin chúc toàn thể nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh, những người con của quê 
hương Vĩnh Phúc hiện đang công tác, học tập 
trên mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài lời 
chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

(Theo Báo Vĩnh Phúc)
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BÍ THƯ TỈNH ỦY HOÀNG THỊ THÚY LAN TIẾP 
ĐOÀN CÔNG AN TỈNH LUÔNG-NẬM-THÀ, NƯỚC CHDCND LÀO

Chiều 28/12/2015, 
đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
Hoàng Thị Thúy Lan đã có 
buổi tiếp xã giao đoàn Công 
an tỉnh Luông-nậm-thà, nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào do đồng chí Thượng tá 
Khăm-phắt Phôm-phị-phắc, 
Phó Giám đốc Công an tỉnh 
Luông-nậm-thà làm trưởng 
đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí 
Hoàng Thị Thúy Lan thông 
tin với Đoàn về tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Vĩnh Phúc trong năm 2015. 
Đồng chí khẳng định, nếu 
không đảm bảo được vấn đề 
an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội thì không thể tạo 
lập, giữ vững được môi trường 
hòa bình, đoàn kết, ổn định 
và không thể phát triển kinh 
tế xã hội. Đặc biệt, với một 
tỉnh phát triển công nghiệp 

như hiện nay, Vĩnh Phúc có vị 
trí địa lý gần thủ đô Hà Nội 
và cảng hàng không quốc tế 
Nội Bài sẽ dẫn đến nguy cơ về 
các loại tội phạm và nảy sinh 
nhiều vấn đề như: an ninh 
khu công nghiệp, an ninh tôn 
giáo, an ninh kinh tế… Chính 
vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc luôn 
coi trọng và đánh giá rất cao 
vai trò và những nỗ lực của 
lực lượng công an trong vấn 
đề giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn tỉnh. 

Bày tỏ vui mừng trước 
chuyến thăm của Đoàn, đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng 
Thị Thúy Lan hy vọng rằng, 
sau chuyến thăm lần này, lực 
lượng công an nhân dân hai 
tỉnh Vĩnh Phúc – Luông-
nậm-thà sẽ cùng nhau học 
tập, chia sẻ kinh nghiệm, bàn 
bạc để đưa ra những giải pháp 
nhằm tăng thêm sự hiểu biết 
giữa hai bên và làm tốt hơn 

nữa công tác giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội của mỗi bên.

Thay mặt cho Đoàn, đồng 
chí Khăm-phắt Phôm-phị-
phắc cảm ơn sự đón tiếp của 
tỉnh và những thông tin chia 
sẻ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
dành cho Đoàn. Với những 
kết quả đã đạt được, đồng chí 
Khăm-phắt Phôm-phị-phắc 
tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo 
của Đảng ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, Vĩnh Phúc sẽ ngày càng 
phát triển hơn nữa. Đồng thời 
khẳng định mối quan hệ giữa 
lực lượng công an tỉnh Vĩnh 
Phúc và công an tỉnh Luông-
nậm-thà trong thời gian tới 
đây sẽ không ngừng gắn bó, 
phát triển góp phần thúc đẩy 
mối quan hệ đoàn kết hữu 
nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc 
– Luông-nậm-thà nói riêng, 
hai nước Việt Nam – Lào nói 
chung.

Tin, ảnh: Thu Hiền 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan 
Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
tỉnh và đồng chí Thượng tá 

Khăm-phắt Phôm-phị-phắc, 
Phó Giám đốc Công an tỉnh 
Luông-nậm-thà tại buổi tiếp
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Gặp mặt doanh nhân người Việt Nam 
ở nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Tối ngày 
28/12/2015, tại 
khu nghỉ dưỡng 

FLC Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh 
Tường), UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc phối hợp với Ủy ban 
Nhà nước về người Việt Nam 
ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) 
tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm 
và giới thiệu chính sách thu 
hút đầu tư của tỉnh tới hơn 
130 doanh nhân kiều bào đến 
từ 18 quốc gia trên thế giới.

Tham dự buổi gặp mặt, 
về phía Trung ương có đồng 
chí Vũ Hồng Nam - Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ 
nhiệm Ủy ban Nhà nước 
về người Việt Nam ở nước 
ngoài (NVNONN). Về phía 
tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng 
chí: Hoàng Thị Thúy Lan - Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Nguyễn Văn Trì - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; Lê Duy Thành - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh 
đạo một số sở, ban, ngành, 
huyện, thị trong tỉnh.

Giới thiệu về tiềm năng, 
thế mạnh của tỉnh và những 
thành tựu trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội, 
đồng chí Chủ tịch Ủy ban 
nhân tỉnh Nguyễn Văn Trì 

cho biết: Trong những năm 
qua, kinh tế của tỉnh luôn 
tăng trưởng cao hơn so với 
bình quân chung cả nước, thu 
ngân sách liên tục tăng cao và 
ổn định. Từ năm 2004, Vĩnh 
Phúc là một trong số ít tỉnh, 
thành tự cân đối được ngân 
sách và có đóng góp cho ngân 
sách Trung ương. Năm 2015, 
thu ngân sách của tỉnh vượt 
ngưỡng trên 25.000 tỷ đồng, 
cao nhất từ trước đến nay. Cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tăng tỷ trọng ngành 
công nghiệp - xây dựng và 
dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành 
nông, lâm nghiệp. Từ những 
nỗ lực trong cải cách thủ tục 
hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư, nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh, Vĩnh 
Phúc đã trở thành điểm sáng 
về thu hút đầu tư và được biết 
đến là một trong các trung 
tâm phát triển công nghiệp ô 
tô, xe máy của cả nước. Tính 
đến nay, trên địa bàn tỉnh có 
598 dự án DDI với tổng số 
vốn đăng ký gần 44.000 tỷ 
đồng;  202 dự án FDI của 15 
quốc gia và vùng lãnh thổ với 
số vốn khoảng 3,24 tỷ USD. 

Với quan điểm “cộng 
đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài là một bộ phận không 
thể tách rời trong khối đại 
đoàn kết các dân tộc Việt 
Nam”, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì  

 Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì 
(ngoài cùng bên phải) nói chuyện cùng một số doanh nhân kiều bào
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hoan nghênh và khẳng định 
tỉnh sẽ luôn quan tâm và tạo 
mọi điều kiện thuận lợi nhất 
cho các nhà đầu tư và kiều 
bào từ mọi miền Tổ quốc đầu 
tư vào tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp 
mặt, đồng chí Lê Quốc Thịnh 
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà 
nước về NVNONN cho biết: 
Hiện nay, cộng đồng người 
Việt đang sinh sống, học tập 
và lao động ở 109 quốc gia 
trên thế giới với khoảng 4,5 
triệu người. Những năm qua, 
bà con Việt kiều luôn chấp 
hành tốt luật pháp của các 
nước sở tại và tích cực sản 
xuất, kinh doanh làm giàu 
chính đáng cho gia đình và xã 
hội. Thông qua chương trình 
này, đoàn doanh nhân kiều 
bào sẽ có dịp tìm hiểu sâu hơn 
về tỉnh Vĩnh Phúc cũng như 
tiềm năng, thế mạnh, cơ hội 
đầu tư tại tỉnh. Từ đó, bà con 
sẽ nắm bắt được cơ hội, chia 
sẻ cách nhìn nhận của mình 
về đầu tư trong nước với cộng 
đồng người Việt ở nước ngoài 

để cùng nhau đóng góp vào 
sự phát triển quê hương, đất 
nước.

Trong không khí đầm 
ấm, cởi mở, các doanh nhân 
kiều bào đã có những phát 
biểu chân thành, cảm ơn sự 
quan tâm, tiếp đón nồng hậu 
của tỉnh Vĩnh Phúc cũng 
như bày tỏ vui mừng trước 
sự phát triển của tỉnh trong 
thời gian qua. Đồng thời, chia 
sẻ những kinh nghiệm, kiến 
thức, những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và công tác quản lý 
điều hành để đạt hiệu quả cao 
trong sản xuất kinh doanh. 
Đại diện cho Đoàn và cũng là 
một người con của Vĩnh Phúc 
thành danh trên nước bạn, 
ông Hoàng Đình Thắng - Chủ 
tịch Hội người Việt Nam tại 
Cộng hòa Séc, Tổng Giám đốc 
Trung tâm Thương mại Sapa 
(thành phố Praha - Cộng hòa 
Séc) xúc động chia sẻ: “Sau 30 
năm định cư ở Cộng hòa Séc, 
tôi trở về thăm quê hương và 
quyết định đầu tư vốn để triển 
khai một số dự án tại một 

số tỉnh, thành phố của Việt 
Nam. Tôi thực sự ấn tượng với 
môi trường, chính sách ưu đãi 
đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc, 
đặc biệt là sự quan tâm, tạo 
điều kiện của lãnh đạo tỉnh. 
Năm 2003, tôi và bạn bè đã 
đầu tư xây dựng hạ tầng Khu 
công nghiệp Khai Quang và 
năm 2008 khởi công xây dựng 
Trung tâm Thương mại Soiva 
Plaza. Tôi thấy rằng cơ hội 
đầu tư ở Việt Nam nói chung 
còn rất nhiều. Khi chúng ta, 
những kiều bào thành công 
ở nước ngoài thì nên hướng 
về đất nước. Đấy cũng là mục 
tiêu mà bản thân tôi và các 
anh em người Việt tại Séc 
cùng theo đuổi. Tôi nghĩ rằng 
những người đi hướng đó về 
cơ bản là thành công”.

Trước đó, Đoàn đã 
đến thăm một số Khu công 
nghiệp, các doanh nghiệp việt 
kiều đang đầu tư thành công 
trên địa bàn tỉnh. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

 Đồng chí Nguyễn Văn Trì 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh phát biểu tại 

buổi gặp mặt
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Sáng 12/01/2016, 
đồng chí Nguyễn 
Văn Trì - Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh có buổi tiếp và làm việc 
với ông Atsusuke Kawada - 
Trưởng Đại diện Văn phòng 
Tổ chức Xúc tiến Thương mại 
Nhật Bản (JETRO) tại Hà 
Nội. Cùng dự có lãnh đạo một 
số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông 
Atsusuke Kawada cảm ơn 
sự quan tâm, đón tiếp trọng 
thị của tỉnh dành cho Đoàn 
và đánh giá cao những tiềm 
năng, lợi thế của tỉnh như: 
vị trí địa lý, giao thông cùng 
sự năng động trong hợp tác 
và kêu gọi đầu tư. Ông cho 
biết, văn phòng đại diện tại 
Hà Nội của Tổ chức Xúc tiến 
Thương mại Nhật Bản có 
nhiệm vụ hỗ trợ các doanh 
nghiệp Nhật Bản đến đầu tư 
tại 41 tỉnh, thành miền Bắc 
và miền Trung đồng thời hợp 
tác với các tỉnh, thành tổ chức 
hoạt động kêu gọi, thu hút các 
doanh nghiệp đến đầu tư tại 

địa phương. Trong thời gian 
tới, JETRO sẽ tư vấn và hỗ 
trợ tỉnh Vĩnh Phúc trong việc 
thu hút các nhà đầu tư Nhật 
Bản tiềm năng. Ông Atsusuke 
Kawada mong muốn lãnh đạo 
tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng 
hộ, tạo điều kiện để các cơ 
quan chuyên môn tăng cường 
hơn nữa công tác quảng bá, 
giới thiệu và có các bước hợp 
tác cụ thể đối với các nhà đầu 
tư của Nhật Bản; đồng thời 
tin tưởng rằng với những 
tiềm năng, lợi thế vốn có, tỉnh 
Vĩnh Phúc sẽ thu hút được 
nhiều nhà đầu tư nước ngoài, 
trong đó có các nhà đầu tư 
Nhật Bản đến với tỉnh.

Bày tỏ sự vui mừng trước 
chuyến thăm và làm việc của 
Trưởng Đại diện văn phòng 
Tổ chức Xúc tiến Thương mại 
Nhật Bản tại Hà Nội, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì 
đã thông tin khái quát về tình 
hình kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh 
đang tập trung khẩn trương 
thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng, sớm bàn giao đất 
cho Tập đoàn Sumitomo 
(Nhật Bản) đầu tư xây dựng hạ 
tầng Khu công nghiệp Thăng 
Long Vĩnh Phúc tại huyện 
Bình Xuyên. Đồng thời, chú 
trọng công tác cải cách thủ tục 
hành chính, tạo cơ chế đầu tư 
thông thoáng; đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, 
đáp ứng nhu cầu của doanh 
nghiệp đến đầu tư. Đồng chí 
Nguyễn Văn Trì mong muốn, 
ông Atsusuke Kawada sẽ tiếp 
tục quan tâm, giới thiệu về 
tỉnh để kêu gọi thêm nhiều 
nhà đầu tư mới đến đầu tư tại 
Vĩnh Phúc, nhất là trong các 
lĩnh vực: Công nghiệp ôtô, xe 
máy, công nghiệp phụ trợ, sản 
xuất linh kiện điện tử, dược 
phẩm... Với phương châm: 
“Các nhà đầu tư là công dân 
Vĩnh Phúc, sự thành công của 
doanh nghiệp là thành công 
của tỉnh”, Vĩnh Phúc sẽ tạo 
mọi điều kiện thuận lợi nhất 
cho các doanh nghiệp đến 
đầu tư.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Văn Trì 
tiếp và làm việc 

với Đại diện 
Văn phòng 

Tổ chức Xúc tiến 
thương mại 
Nhật Bản

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
(bên phải) và ông Atsusuke Kawada - Trưởng Đại diện Văn phòng Tổ 

chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại buổi tiếp
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Ngày 19/01/2016, 
đồng chí Nguyễn 
Văn Trì - Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh có buổi tiếp và làm việc 
với ông Kim Sang Myun - 
Chủ tịch Tập đoàn Jahwa, 
Hàn Quốc. Cùng dự có lãnh 
đạo một số sở, ban, ngành của 
tỉnh và Công ty TNHH Jahwa 
Vina.

Tại buổi làm việc, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Trì đã thông tin khái quát về 
tình hình kết quả kinh tế - xã 
hội của tỉnh trong năm vừa 
qua. Đồng chí nhấn mạnh: 
Năm 2015, dù gặp nhiều khó 
khăn do thế giới và khu vực 
còn nhiều bất ổn về chính trị, 
kinh tế nhưng kinh tế - xã hội 
của Vĩnh Phúc vẫn có sự phát 
triển ấn tượng với số thu ngân 
sách vượt ngưỡng 25.000 tỷ 
đồng, cao nhất từ trước đến 
nay; kết quả thu hút đầu tư 
tiếp tục tăng cao với 71 dự án 
đầu tư mới. Đánh giá cao hoạt 
động của các doanh nghiệp 

Hàn Quốc nói chung và Công 
ty TNHH Jahwa Vina nói 
riêng, đồng chí cho biết thêm: 
Hiện nay, trong tổng số 202 dự 
án FDI trên địa bàn tỉnh thì 
có 91 dự án đến từ Hàn Quốc; 
các doanh nghiệp không chỉ 
hoạt động hiệu quả mà còn có 
nhiều đóng góp thể hiện trách 
nhiệm xã hội với địa phương 
và sự phát triển kinh tế của 
tỉnh. Trong thời gian tới, với 
mục tiêu trở thành thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
trung tâm công nghiệp sản 
xuất ô tô, xe máy, tỉnh Vĩnh 
Phúc tiếp tục hoan nghênh và 
tạo môi trường đầu tư thuận 
lợi, thông thoáng cho các nhà 
đầu tư, nhất là các nhà đầu tư 
đến từ Hàn Quốc.

Bày tỏ vui mừng trước sự 
phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc 
cũng như Công ty TNHH Jah-
wa Vina, nhân chuyến thăm 
lần này ông Kim Sang Myun 
- Chủ tịch Tập đoàn Jahwa 
chân thành cảm ơn tỉnh Vĩnh 
Phúc đã tạo mọi điều kiện 

thuận lợi nhất giúp cho Jah-
wa Vina phát triển như ngày 
hôm nay. Ông cho biết: Với 
phương châm “Lợi nhuận của 
doanh nghiệp phải gắn với lợi 
ích cộng đồng”, thời gian qua, 
Jahwa Vina đã triển khai nhiều 
hoạt động thiết thực với cộng 
đồng như: xây nhà tình nghĩa 
cho người dân có hoàn cảnh 
khó khăn, hỗ trợ trẻ em nghèo 
hiếu học và thường xuyên đến 
thăm hỏi, động viên, tặng quà 
cho các đối tượng đang được 
nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo 
trợ xã hội tỉnh… Hơn nữa, 
là một doanh nghiệp đến từ 
tỉnh Chungcheongbuk, Hàn 
Quốc - tỉnh có quan hệ kết 
nghĩa với Vĩnh Phúc, Jahwa 
Vina càng cần phải có trách 
nhiệm vun đắp tình cảm tốt 
đẹp giữa Vĩnh Phúc - Chun-
gcheongbuk nói riêng và tăng 
cường sự đoàn kết, hiểu biết 
lẫn nhau giữa nhân dân hai 
nước Việt Nam - Hàn Quốc 
nói chung.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tiếp và làm việc với 
Chủ tịch Tập đoàn Jahwa, Hàn Quốc

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh (bên phải) tiếp ông Kim Sang 
Myun - Chủ tịch Tập đoàn Jahwa, 

Hàn Quốc
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Chiều ngày 12/01/2016, đồng chí 
Nguyễn Văn Chúc - Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có 

buổi làm việc với đoàn Tổng hội Thương gia 
Đài Loan tại Việt Nam do ông Tạ Minh Huy 
- Tổng Hội trưởng làm trưởng đoàn đến tìm 
hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất, 
du lịch, thương mại đặc biệt là về giao lưu, hợp 
tác giáo dục và bồi dưỡng nhân tài.

Tại buổi làm việc, ông Tạ Minh Huy cho 
biết: hiện Tổng hội Thương gia Đài Loan tại 
Việt Nam có 14 phân hội trải ở cả 3 miền Bắc, 
Trung, Nam với hơn 5000 doanh nghiệp đầu 
tư tại Việt Nam tham gia, trong đó chủ yếu là 
các doanh nghiệp đầu tư ở miền Nam. Chia sẻ 
mục đích của chuyến thăm và làm việc, ông Tạ 
Minh Huy bày tỏ mong muốn tìm hiểu về cơ 
hội đầu tư; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo một số 
sở, ngành của tỉnh đã thông tin tới Đoàn kết 
quả thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Đài 
Loan tại Vĩnh Phúc; định hướng thu hút đầu 
tư của tỉnh cũng như nguồn lao động, công tác 

đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn. Cụ thể, 
đến nay Vĩnh Phúc có 202 dự án FDI, trong 
đó có 35 dự án của Đài Loan với số vốn đăng 
ký gần 1 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào một số lĩnh 
vực như: linh kiện điện tử, cơ khí , phụ tùng ô 
tô, xe máy...

Cũng tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn 
Chúc đã trình bày khái quát tình hình chung 
của tỉnh về quy hoạch, hệ thống giao thông, kết 
cấu hạ tầng, tình hình phát triển kinh tế cũng 
như cơ hội đầu tư vào tỉnh. Đồng chí bày tỏ sự 
quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư vào Vĩnh Phúc, sẵn 
sàng cùng với các doanh nghiệp trao đổi, tháo 
gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động.

Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của tỉnh, 
ông Tạ Minh Huy khẳng định sẽ đem những 
thông tin trong buổi làm việc chia sẻ cho các 
thành viên trong Tổng hội, đồng thời cam kết 
trong thời gian tới, sẽ sắp xếp các đoàn doanh 
nghiệp có mong muốn đầu tư tại Việt Nam tới 
thăm quan các Khu công nghiệp và tìm hiểu 
về các chính sách đầu tư của tỉnh.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc tiếp và làm việc với 
đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam

Đồng chí Nguyễn 
Văn Chúc - Tỉnh ủy 
viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh (bên 
phải) tiếp ông Tạ 
Minh Huy - Tổng 

hội trưởng Tổng hội 
thương gia Đài Loan 

tại Việt Nam
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Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, 
triển khai nhiệm vụ năm 2016

Sáng 8/01/2016, Sở 
Ngoại vụ tổ chức 
hội nghị tổng kết 

công tác năm 2015 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2016. Dự 
hội nghị có đồng chí Đỗ Thị 
Kim Dung – Giám đốc Sở 
cùng các đồng chí trong ban 
lãnh đạo Sở và toàn thể cán 
bộ, công chức trong Sở.

Hội nghị đã thông qua 
báo cáo kết quả hoạt động 
năm 2015, phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, 
năm 2015, Sở Ngoại vụ đã tích 
cực tham mưu với tỉnh triển 
khai đẩy mạnh có hiệu quả 
các hoạt động đối ngoại trên 
cả 3 lĩnh vực: ngoại giao chính 
trị, ngoại giao kinh tế và ngoại 
giao văn hóa. Tiếp tục duy trì 
và phát triển quan hệ đoàn kết 
hữu nghị với địa phương các 
nước trên thế giới; đón tiếp 
và làm việc với nhiều tổ chức, 

Đại sứ quán nước ngoài tại 
Việt Nam. Công tác lãnh sự, tổ 
chức đón tiếp các đoàn ngoại 
giao, khách quốc tế đến thăm 
và làm việc tại tỉnh được làm 
tốt, chu đáo để lại ấn tượng tốt 
đẹp về mảnh đất và con người 
Vĩnh Phúc trong lòng bạn bè 
quốc tế. Bên cạnh đó, Sở đã 
chủ động phối hợp với các 
ngành tích cực triển khai công 
tác vận động, thu hút nguồn 
vốn viện trợ phi chính phủ từ 
các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài, kiều bào với 
tổng giá trị viện trợ đạt trên 
2,6 triệu USD. Công tác thông 
tin đối ngoại được đẩy mạnh 
thông qua hoạt động đón tiếp, 
làm việc với các đoàn khách 
quốc tế, tham dự các sự kiện 
văn hóa lớn, các hoạt động 
xúc tiến đầu tư, các ấn phẩm 
thông tin đối ngoại. 

Phát biểu kết luận Hội 

nghị, đồng chí Đỗ Thị Kim 
Dung – Giám đốc Sở ghi 
nhận, biểu dương những nỗ 
lực và kết quả công tác của các 
phòng, trung tâm trong năm 
2015. Đồng thời, đề nghị mỗi 
cán bộ, công chức, viên chức 
không ngừng trau dồi đạo 
đức, rèn luyện, học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn và 
bản lĩnh chính trị phục vụ 
hiệu quả công tác tham mưu 
cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh về lĩnh vực đối ngoại; chú 
trọng giữ gìn đoàn kết nội bộ 
góp phần thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Sở Ngoại 
vụ đã trao thưởng cho các 
tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác năm 
2015.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc:

Đồng chí Đỗ Thị 
Kim Dung - Giám 
đốc Sở Ngoại vụ 

phát biểu 
tại hội nghị
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Tổng kết công tác đối ngoại 
nhân dân năm 2015 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 12/01/2016, 
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp) tổ 
chức hội nghị tổng kết công 
tác đối ngoại nhân dân năm 
2015 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2016. Đồng chí Nguyễn 
Thế Trường - Tỉnh ủy viên, 
Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 
XIII tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp 
chủ trì hội nghị. Tới dự hội 
nghị, có các đồng chí lãnh 
đạo Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị Việt Nam, lãnh đạo Sở 
Ngoại vụ và tập thể lãnh đạo, 
cán bộ Liên hiệp, các hội hữu 
nghị thành viên trên địa bàn 
tỉnh.

Năm 2015, Liên hiệp đã 
tổ chức thành công nhiều 
hoạt động hòa bình, đoàn kết 
hữu nghị và hợp tác nhân dân 
với các nước: Tổ chức giao 
lưu, tặng quà cho các lưu học 
sinh Lào, Campuchia học tập 
tại Việt Nam; Gặp mặt, giao 
lưu với cán bộ Đại sứ quán, 
các chuyên gia và sinh viên 
Cuba nhân kỷ niệm 62 năm 
ngày chiến thắng Môn-ca-
đa; chỉ đạo các hội hữu nghị 

thành viên tổ chức hoạt động 
thúc đẩy hòa bình hữu nghị, 
giao lưu văn hóa như: tổ chức 
cuộc thi “Tìm hiểu về đất 
nước và con người Vương 
quốc Anh”, Gặp mặt kỷ niệm 
40 quan hệ ngoại giao Việt - 
Đức, 65 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt - Séc, kỷ niệm 
40 năm Quốc khánh Lào… 
Đồng thời, đẩy mạnh công 
tác thông tin đối ngoại thông 
qua Bản tin Hữu nghị (định 
kỳ 02 tháng/01 số); tích cực 
phối hợp với các sở, ngành, 
đơn vị liên quan thực hiện 
tốt công tác vận động viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài góp 
phần vào công tác an sinh xã 
hội của tỉnh. 

Tại hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Thế Trường đã báo 
cáo những kết quả Liên hiệp 
đã đạt được trong năm vừa 
qua và đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm trong 
thời gian tới. Đồng chí khẳng 
định: Năm 2016 là năm diễn 
ra nhiều sự kiện trọng đại của 
đất nước, của tỉnh, Liên hiệp 
cần tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả công tác đối 

ngoại nhân dân; tranh thủ tốt 
nguồn vốn viện trợ phi chính 
phủ, kêu gọi nguồn tài trợ từ 
các tổ chức, cá nhân để thực 
hiện các chương trình, dự án 
an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy 
mạnh công tác thông tin đối 
ngoại; phấn đấu thành lập 
thêm 02 hội hữu nghị thành 
viên mới là Việt Nam - Sin-
gapore và Việt Nam - Thái 
Lan; đưa Cổng thông tin điện 
tử của Liên hiệp sớm đi vào 
hoạt động. Đặc biệt, cần phải 
chuẩn bị tốt các điều kiện để 
tiến hành Đại hội đại biểu 
Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh lần II, nhiệm kỳ 
2016 – 2021 và Chương trình 
gặp mặt Kiều bào Vĩnh Phúc 
nhân dịp Tết Nguyên đán 
2016.

Tại hội nghị, Liên hiệp đã 
phát động phong trào thi đua 
và tổ chức ký kết giao ước thi 
đua năm 2016 với 10 hội hữu 
nghị thành viên. Nhân dịp 
này Liên hiệp trao tặng Giấy 
khen cho các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 
công tác năm 2015.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh:

Đồng chí Nguyễn Thế Trường - Tỉnh ủy viên, Trưởng Đoàn 
ĐBQH khóa XIII tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp phát biểu tại Hội nghị
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Sáng 21/01/2016 Sở Ngoại vụ phối 
hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh tổ chức Lễ trao tặng quà 

Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da 
cam trên địa bàn tỉnh. Dự buổi lễ có các đồng 
chí: Đỗ Thị Kim Dung - Giám đốc Sở Ngoại 
Vụ; Đào Xuân Hiền - Phó Chủ tịch Thường 
trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; đại 
diện các nhà tài trợ: Tổ chức PAMWF, KHFI 
(Hàn Quốc), Công ty CP TM Sông Hồng Thủ 
Đô, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos, Công 
ty CP TM Soiva. 

Tại buổi lễ, các đơn vị: Hội Chữ thập đỏ, 
Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Khuyến 
học và Hội Phụ nữ đã tiếp nhận hơn 1000 suất 
quà với tổng trị giá trên 670 triệu đồng từ các 
nhà tài trợ để gửi đến tận tay những đối tượng 
là người nghèo, trẻ em khuyết tật, nạn nhân 
chất độc da cam/ Dioxin…. Trong đó, Tổ chức 
PAMWF ủng hộ hơn 200 triệu đồng, Công ty 

CP TM Sông Hồng Thủ Đô 150 triệu đồng, Tổ 
chức KHFI 110 triệu đồng, Công ty TNHH 
Công nghệ Cosmos 100 triệu đồng cùng các 
đơn vị khác như: Sở Ngoại vụ, Công ty CPTM 
Soiva, Công ty TNHH Jahwa Vina, công ty 
VPIC1…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Kim 
Dung - Giám đốc Sở Ngoại vụ cảm ơn những 
phần quà ủng hộ và tấm lòng hảo tâm của các 
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đồng thời 
cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập 
đỏ và các tổ chức xã hội của tỉnh thực hiện 
tốt việc trao các món quà đến đúng đối tượng 
được hưởng thụ. Đồng chí mong muốn các tổ 
chức, doanh nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm, ủng 
hộ để cuộc vận động “Tết vì người nghèo và 
nạn nhân chất độc da cam Xuân Bính Thân 
2016” đạt kết quả góp phần giúp đỡ những 
hoàn cảnh khó khăn cùng vui Tết đón xuân. 

Tin, ảnh: Bích Huệ

Tặng quà Tết cho người nghèo và nạn nhân 
chất độc da cam Xuân Bính Thân 2016

Các nhà tài trợ trao số tiền ủng hộ cho các đơn vị tiếp nhận tặng quà Tết cho 
người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Bính Thân 2016
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1. Nhân kỷ niệm 66 năm 
ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao giữa Việt Nam 
và Trung Quốc (18/01/1950 
– 18/01/2016), Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch 
nước Trương Tấn Sang, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 
Dũng và Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Sinh Hùng đã trao 
đổi điện mừng với Tổng Bí 
thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình, Thủ tướng Quốc 
Vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy 
viên trưởng Ủy ban thường 
vụ Đại hội đại biểu nhân 
dân toàn quốc Trung Quốc 
Trương Đức Giang. Nhân 
dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm Bình 
Minh – Chủ tịch Ủy ban Chỉ 
đạo hợp tác song phương Việt 
Nam – Trung Quốc cũng đã 
trao đổi điện mừng với Ủy 
viên Quốc vụ Trung Quốc 
Dương Khiết Trì – Chủ tịch 
Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song 
phương Trung Quốc – Việt 
Nam và Bộ trưởng Ngoại giao 
Trung Quốc Vương Nghị.
2. Ngày 06/01/2016, Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại 
giao Phạm Bình Minh đã có 
cuộc điện đàm với Ngoại 
trưởng Hoa Kỳ John Kerry 
nhân dịp năm mới để trao đổi 
về quan hệ song phương và 
một số vấn đề khu vực mà hai 
bên cùng quan tâm. Hai bên 
nhận định năm 2015 là năm 
thành công của quan hệ song 
phương giữa hai nước và nhất 
trí hai bên cần phối hợp chặt 

chẽ để củng cố đà quan hệ và 
tăng cường hợp tác, đưa quan 
hệ Đối tác toàn diện đi vào 
chiều sâu, hiệu quả. Hai bên 
cũng trao đổi về một số vấn 
đề ở khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương, trong đó có tình 
hình Biển Đông; cho rằng 
quan hệ ASEAN – Hoa Kỳ đã 
có nhiều bước tiến rất quan 
trọng trong năm 2015, đặc 
biệt là việc thiết lập Đối tác 
chiến lược và thời gian tới các 
nước ASEAN và Hoa Kỳ cần 
tích cực hợp tác để phát triển 
hơn nữa mối quan hệ này. 
3. Nhận lời mời của Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 
Phạm Bình Minh, Bộ trưởng 
Ngoại giao và Kinh tế Đối 
ngoại Hung-ga-ri Xi-ia-rơ-tô 
Pê-te (Szijjártó Peter) thăm 
chính thức Việt Nam từ ngày 
11 đến 13/01/2016. Tại buổi 
làm việc hai bên đã trao đổi 
và thống nhất phương hướng 
và biện pháp tăng cường hợp 
tác song phương trên các lĩnh 
vực như chính trị - ngoại giao, 
thương mại - đầu tư, văn hóa, 
giáo dục - đào tạo, hợp tác 
phát triển, quốc phòng, an 
ninh.
4. Ngày 15/1, Đại sứ Việt 
Nam tại Indonesia Hoàng 
Anh Tuấn đã có buổi thăm và 
làm việc với Viện Khoa học 
Indonesia. Tiếp và làm việc 
với đoàn Đại sứ quán Việt 
Nam tại Indonesia có Ngài 
Chủ tịch Viện, Giáo sư, Tiến 
sỹ Iskandar Zulkarnain cùng 
Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch 

và cán bộ chủ chốt của Viện 
Khoa học Indonesia tham dự. 
Tại buổi làm việc Giáo sư Is-
kandar bày tỏ mong muốn 
mở rộng hợp tác với các cơ sở 
nghiên cứu khoa học của Việt 
Nam, tổ chức các buổi trao 
đổi học thuật về các lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học tự nhiên 
và xã hội giữa các nhà nghiên 
cứu hai quốc gia. Về phía Việt 
Nam Đại sứ Hoàng Anh Tuấn 
tin tưởng vào tiềm năng hợp 
tác giữa các nhà nghiên cứu 
khoa học giữa hai quốc gia, và 
cam kết sẽ làm hết sức mình 
để kết nối và thúc đẩy hợp 
tác nghiên cứu khoa học giữa 
Viện Khoa học Indonesia với 
Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội và Nhân văn và Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam.
5. Ngày 19/1, Thứ trưởng 
Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp 
Tổng Giám đốc Công ty Dầu 
khí Rosneft tại Việt Nam, ông 
Mervyn Goddings. Tại cuộc 
tiếp, Thứ trưởng Bùi Thanh 
Sơn cho rằng, hợp tác trong 
lĩnh vực dầu khí là một trong 
những hướng quan trọng 
trong quan hệ Việt – Nga. Việt 
Nam hoan nghênh các công 
ty dầu khí hàng đầu của Nga 
tích cực hợp tác với Việt Nam 
trong việc tìm kiếm, thăm dò 
và khai thác dầu khí tại thềm 
lục địa Việt Nam cũng như 
trên lãnh thổ Nga.  

Tổng hợp: Danh Tiến

TIN TRONG NƯỚC  v



Đối ngoại Vĩnh Phúc  |  Số 57+58/2016 15

1.Triều Tiên thử bom nhiệt hạch
Truyền thông quốc tế 

thông tin rất đậm việc Triều 
Tiên tuyên bố thử thành công 
bom nhiệt hạch, một loại 
bom còn nguy hiểm hơn bom 
nguyên tử. Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc đã phải họp 
khẩn. Triều Tiên có khả năng 
phải chịu các biện pháp trừng 
phạt mở rộng sau vụ việc này. 
Vụ việc này đẩy bán đảo Triều 
Tiên đứng trước nguy cơ leo 
thang căng thẳng mới. Quân 
đội Hàn Quốc đã nâng cảnh 
báo lên mức cao nhất ở các 
khu vực tiền tiêu, nơi đặt các 
loa phát thanh.
2. Mỹ nỗ lực kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ Barack 
Obama đã quyết định đơn 
phương giải quyết vấn đề an 
ninh súng đạn tại Mỹ bằng 
việc sử dụng quyền hành 
pháp của Tổng thống không 
thông qua Quốc hội, đưa ra 
một loạt các quy định về kiểm 
soát súng đạn. Tổng thống 
Mỹ Obama cũng tuyên bố sẽ 
không bỏ phiếu cho bất cứ 
ứng cử viên nào tranh chức 
Tổng thống năm 2016 nếu 
người đó phản đối kế hoạch 
thắt chặt kiểm soát súng đạn.
3. Liên tiếp tấn công khủng bố

Ngày 14/01, thủ đô Jakarta 
(Indonesia) đã xảy ra một loạt 
vụ nổ và đấu súng tại khu vực 
gần ngã tư đường Thamrin và 
Wahid Hasyim, nơi tập trung 
nhiều tòa nhà thương mại. 
Bảy người đã thiệt mạng và 
hơn 20 người bị thương trong 

các vụ tấn công này. Cảnh 
sát Indonesia cho biết đã xác 
định được danh tính 4/5 đối 
tượng khủng bố bị tiêu diệt. 
Nhà nước Hồi giáo tự xưng 
(IS) đã lên tiếng nhận trách 
nhiệm.

Ngày 16/1, một vụ tấn 
công khủng bố đã xảy ra ở 
khách sạn Splendid tại thủ đô 
Ouagadougou, Burkina Faso, 
đất nước nằm ở khu vực Tây 
Phi. 126 con tin được cứu, ba 
tay súng bị diệt. Các tay súng 
thuộc nhánh khủng bố al-
Qaeda tại châu Phi (AQIM) 
đã tiến hành vụ tấn công này.
4. Đánh bom đồng thời tại 
nhiều nước

Sáng 13/01, một vụ đánh 
bom liều chết đã khiến 15 
người thiệt mạng và 25 người 
bị thương gần trung tâm tiêm 
chủng chống bại liệt ở thành 
phố Quetta, miền Tây Paki-
stan. 

Ít nhất 13 người đã thiệt 
mạng trong một vụ đánh bom 
liều chết xảy ra tại một đền 
thờ Hồi giáo, một ngôi làng 
thuộc miền Bắc Cameroon 
gần biên giới với Nigeria. Đây 
vốn là khu vực thường bị các 
tay súng Hồi giáo Boko Har-
am tấn công. Cùng ngày, một 
vụ đánh bom liều chết cùng 
với cuộc đọ súng sau đó đã 
diễn ra gần Lãnh sự quán Pa-
kistan (thành phố Jalalabad, 
tỉnh Nangarhar, miền Đông 
Afghanistan).

Ít nhất 5 người chết và 39 
người bị thương khi một xe 
chở bom lao vào đồn cảnh sát, 

khu nhà ở của sĩ quan ở thị 
trấn Cinar (tỉnh Diyarbakir, 
Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ) đêm 
13/01.
5. Tổng thống Mỹ đọc thông 
điệp liên bang

Ngày 13/01 Tổng thống 
Mỹ Barack Obama đã có bài 
Thông điệp Liên bang trước 
lưỡng viện, Quốc hội và 
Chính phủ. Đây cũng là bài 
Thông điệp Liên bang cuối 
cùng của ông Obama trước 
khi rời Nhà Trắng. Thông 
điệp Liên bang của ông Oba-
ma tập trung vào những mối 
quan tâm lớn của Nhà Trắng 
hiện nay như sức khỏe của 
nền kinh tế, cuộc chiến chống 
khủng bố và những kỳ vọng 
hướng tới một tương lai tốt 
đẹp hơn cho nước Mỹ.
6.Phương Tây dỡ bỏ lệnh 
trừng phạt Iran

Liên minh châu Âu (EU) và 
Mỹ đã nhất trí dỡ bỏ các lệnh 
trừng phạt đối với Iran sau 
khi Cơ quan Nguyên tử Quốc 
tế (IAEA) xác nhận Tehran 
đã tuân thủ các điều khoản 
trong Thỏa thuận hạt nhân 
lịch sử đạt được cuối tháng 
7/2015. Động thái này đã mở 
ra một trang mới trong quan 
hệ giữa phương Tây và Iran 
sau hơn 35 năm. Nền kinh tế 
Iran đang hy vọng vào một sự 
khởi sắc sau quyết định dỡ 
bỏ lệnh trừng phạt của cộng 
đồng quốc tế. 

Tổng hợp: Trung Dũng

v TIN QUỐC TẾ
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HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN  v

MỘT NĂM SÔI ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ

Trong năm, tỉnh Vĩnh 
Phúc tiếp tục thiết lập và đưa 
quan hệ với các nước, các cơ 
quan, tổ chức quốc tế đi 
vào chiều sâu. Toàn tỉnh 
đón hơn 500 lượt khách 
đến thăm, tìm hiểu môi 
trường đầu tư, tăng cường 
quan hệ hợp tác hữu nghị 
với tỉnh; đồng thời cử và 
cho phép 280 lượt cán bộ, 
công chức, viên chức đi 
công tác, học tập ở nước 
ngoài. Tháng 3/2015, tỉnh 
cũng đã thiết lập quan hệ 
hợp tác hữu nghị với tỉnh 
Akita - Nhật Bản, nâng 
tổng số địa phương nước 
ngoài đã thiết lập quan 
hệ chính thức lên 11 tỉnh, 
thành phố.

Với phương châm 
ngoại giao phục vụ phát triển 
kinh tế, tỉnh luôn chú trọng 
tăng cường, đa dạng hóa các 
hoạt động ngoại giao kinh tế. 
Cùng với việc đổi mới hoạt 
động xúc tiến đầu tư, đặc biệt 
là làm tốt công tác chăm sóc 
các nhà đầu tư tại chỗ, tạo 
dựng hình ảnh và sức hấp dẫn 
của địa phương đối với nhà 
đầu tư, kết quả thu hút đầu tư 
của Vĩnh Phúc tiếp tục tăng 
cao, vượt xa kế hoạch đề ra. 
Năm 2015, toàn tỉnh đã cấp 

giấy chứng nhận đầu tư cho 
71 dự án mới. Trong đó có 45 
dự án DDI với tổng vốn đăng 

ký 9,8 nghìn tỷ đồng, tăng 
96% về vốn so với năm 2014; 
26 dự án FDI với tổng vốn 
đăng ký 481 triệu USD, tăng 
140% so với kế hoạch. Ngoài 
ra, công tác vận động thu hút 
nguồn vốn viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài cũng đạt kết 
quả khả quan với tổng giá trị 
giải ngân trên 2,6 triệu USD.

Trong năm vừa qua, tỉnh 
cũng đã tăng cường triển khai 
các hoạt động ngoại giao văn 
hóa gắn kết với ngoại giao 

chính trị, ngoại giao kinh tế, 
công tác người Việt Nam ở 
nước ngoài và hoạt động đối 

ngoại nhân dân. Đẩy mạnh 
quảng bá hình ảnh, văn hóa 
của tỉnh thông qua các hoạt 
động giao lưu văn hóa với 
các đoàn nghệ thuật nước 
ngoài đến biểu diễn tại tỉnh 
như Ban nhạc Christine Anu 
(Australia), Ban nhạc rock 
Krosswindz (Ấn Độ) và các lễ 
hội, sự kiện văn hóa, du lịch 
của tỉnh. Với sức lan tỏa mạnh 
mẽ, dễ đi vào lòng người, hoạt 
động ngoại giao văn hóa đã 
góp phần tăng thêm sự hiểu 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì; 
đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Trường Đại học Portland chủ trì 

hội thảo trong chương trình Sáng kiến Việt Nam - Oregon tổ chức tại Vĩnh Phúc

Đồng chí: Đỗ Thị Kim Dung 
Giám đốc Sở Ngoại vụ

ĐỐI NGOẠI VĨNH PHÚC:

Năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra không ít thách 
thức nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác đối ngoại đã 
được triển khai toàn diện, hiệu quả với những dấu ấn nổi bật góp phần thiết thực chào mừng kỷ 
niệm 65 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập ngành Ngoại giao và chào mừng thành công Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI.
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biết, thắt chặt tình cảm đoàn 
kết, hữu nghị giữa nhân dân 
Vĩnh Phúc với nhân dân các 
nước trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở 
những thành tựu trên cả ba 
trụ cột ngoại giao, công tác 
đối ngoại Vĩnh Phúc năm 
2015 còn ghi lại những dấu 
ấn đậm nét trong những hoạt 
động khác.

Công tác người Việt Nam 
ở nước ngoài tiếp tục được 
quan tâm chỉ đạo thực hiện, 
đảm bảo theo đúng quy định, 
trong đó đặc biệt chú trọng 
đến công tác tuyên truyền, 
vận động kiều bào ủng hộ 
chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, đóng 
góp vào công cuộc xây dựng 
quê hương. Tháng 12/2015, 
tỉnh đã tổ chức chương trình 
Gặp mặt tọa đàm với hơn 130 
doanh nhân, kiều bào đang 
sinh sống, làm việc tại 18 
quốc gia trên thế giới. Sự kiện 
này đã để lại ấn tượng, tình 
cảm tốt đẹp và sự gắn bó của 
doanh nghiệp, bà con kiều 
bào về một Vĩnh Phúc chân 
thành, cởi mở và ấm tình quê 
hương.

Công tác quản lý và tổ 
chức hội nghị, hội thảo quốc 
tế đạt được nhiều kết quả nổi 
bật, góp phần tăng cường mở 
rộng hợp tác quốc tế. Năm 
2015, tỉnh đã tổ chức 05 hội 
nghị, hội thảo quốc tế. Trong 
đó, đáng chú ý trong khuôn 
khổ chương trình Sáng kiến 
Việt Nam - Oregon, tỉnh Vĩnh 
Phúc đã chủ trì, phối hợp 
với Vụ Châu Mỹ - Bộ Ngoại 
giao và Bang Oregon (Hoa 
Kỳ) tổ chức thành công hội 
thảo “Thúc đẩy mối quan hệ 
đối tác bền vững giữa các cơ 
sở giáo dục - đào tạo và cộng 
đồng doanh nghiệp, đáp ứng 

nhu cầu phát triển nguồn 
nhân lực” và Tọa đàm “Tăng 
cường hợp tác quốc tế nhằm 
phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao tại Vĩnh Phúc”. 
Sự kiện này là cơ hội để Vĩnh 
Phúc thúc đẩy mối quan hệ 
ngoại giao với Hoa Kỳ nói 
chung và bang Oregon nói 
riêng, nhất là trong lĩnh vực 
đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao.

Cùng với các hoạt động 
trên, công tác thông tin đối 
ngoại luôn được tỉnh quan 
tâm triển khai toàn diện với 
nội dung và hình thức ngày 
càng phong phú, đa dạng 
thông qua các ấn phẩm, tập 
san, tờ gấp, đĩa hình giới thiệu, 
quảng bá về tỉnh; tham gia các 
hội chợ, triển lãm trong và 
ngoài nước; tiếp đón và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các 
phóng viên, đài truyền hình, 
hãng phim nước ngoài đến 
tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015 đã qua với 
những thay đổi của tình hình 
thế giới, khu vực, trong đó sự 
ra đời của Cộng đồng ASEAN 
và Hiệp định đối tác kinh tế 
chiến lược xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) mở ra những 
cơ hội phát triển và thách 
thức mới cho Việt Nam nói 
chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói 
riêng. Để đáp ứng những yêu 
cầu, đòi hỏi của công tác đối 
ngoại trong tình hình mới, 
năm 2016, tỉnh sẽ “tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện hội nhập 
quốc tế sâu rộng, triển khai 
hiệu quả đường lối đối ngoại 
của Đại hội Đảng lần thứ XII”. 
Xây dựng chiến lược hợp tác 
cụ thể với các địa phương có 
quan hệ hợp tác hữu nghị với 
tỉnh phù hợp với nhu cầu, tiềm 
năng thế mạnh của mỗi bên 
và tăng cường mở rộng quan 

hệ hợp tác với địa phương 
các nước trên thế giới. Đẩy 
mạnh công tác xúc tiến đầu 
tư theo hướng tập trung kêu 
gọi, thu hút các dự án đầu tư 
trong lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ; xây dựng tổ hợp du 
lịch - dịch vụ đạt tiêu chuẩn 
quốc tế, xây dựng tổ hợp thể 
thao - vui chơi giải trí và đô 
thị mới. Tích cực, chủ động 
kêu gọi các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài đến triển khai 
dự án ở những vùng khó khăn 
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 
tăng cường công tác thông 
tin tuyên truyền đối ngoại, 
ngoại giao văn hóa nhằm giới 
thiệu quảng bá tiềm năng, 
thế mạnh, hình ảnh, văn hóa, 
môi trường đầu tư đến với 
bạn bè trong và ngoài nước; 
tổ chức triển khai, thực hiện 
tốt các Kế hoạch tuyên truyền 
về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ 
quyền của Việt Nam ở biển 
Đông và Chương trình hành 
động của Chính phủ về tuyên 
truyền, quảng bá ASEAN. 

Bước sang năm 2016, 
toàn tỉnh đang ra sức thi đua 
lập thành tích chào mừng Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII, phấn đấu hoàn thành mục 
tiêu kinh tế - xã hội trong năm 
đầu tiên triển khai Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI. Tin tưởng rằng, với sự 
quan tâm, chỉ đạo sát sao của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 
sự đồng lòng của đội ngũ làm 
công tác đối ngoại, sự phối 
hợp chặt chẽ của các cấp, các 
ngành, công tác đối ngoại tỉnh 
Vĩnh Phúc năm 2016 sẽ tiếp 
tục thêm một mùa “bội thu”, 
làm giàu thêm bảng thành 
tích chung của toàn ngành 
và của toàn tỉnh trong công 
cuộc hội nhập, phát triển của 
tỉnh./.
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Despite many challenges in the world, 
regional and national context in 2015, 
the provincial foreign affairs, under 

the guidance of the provincial Party Committee, 
provincial People’s Council and provincial People’s 
Committee, have been carried out comprehensively 
and effectively with typical highlights, practically 
contributing to the celebration of the 65th anni-
versary of the province’s establishment, the 70th 
anniversary of Vietnam diplomatic sector and the 
success of the 16th provincial Party Congress.

This year, Vinh Phuc has continued to set up 
and take the relationship with other countries and 
international organizations to cooperate in depth. 
The province received more than 500 visitors who 
came to explore investment environment and 
strengthen friendship and cooperation relations 
with the province. Simultaneously, the province 
sent and allowed 280 officials to work and study 
abroad. In March 2015, the friendship cooperation 
relation between Vinh Phuc and Akita prefecture 

(Japan) was established, that helped to increase the 
total number of foreign localities having official re-
lation up to 11 provinces and cities.

With the motto “diplomacy is for economic 
development”, the province has always focused on 
strengthening and diversifying the economic diplo-
matic activities. Along with renewing investment 
promotion activities, especially well taking care of 
local investors, creating the image and attractive-
ness of Vinh Phuc in mind of investors, the results 
of provincial investment attraction has kept ris-

ing and exceeding the plan. 
In 2015, there were totally 
71 new projects granted 
investment certificates in 
the province. In which, there 
were 45 DDI projects with 
total registered capital of 
9.8 trillion VND, up 96% 
compared to that of 2014; 
and 26 FDI projects with 
total registered capital of 
481 million, reaching 140% of 
the plan. In addition, foreign 
NGOs aid promotion also 
achieved positive results 
with a total disbursed value 

of 2.6 million USD.
This year, the province 

has also strengthened deployment of cultural diplo-
matic activities accompanied with political and eco-
nomic diplomatic activities, Vietnamese overseas 
activities and people foreign affairs. The image and 
culture of the province has been promoted through 
cultural exchange programs of foreign artist per-
formance such as Christine Anu band (Australia), 
Krosswindz Rock Band (India) and other cultural, 
tourism festivals and events in the province. With 
powerful spread-out and easily heart touching, cul-

Do Thi Kim Dung
Director of Foreign Affairs Department

VINH PHUC FOREIGN AFAIRS:
AN ACTIVE AND EFFICIENT YEAR

Leaders of Vinh Phuc province had a meeting with Oversea Vietnamese 
businessmen at Vinh Thinh FLC Resort, Vinh Tuong, Vinh Phuc
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tural diplomatic activities have contributed to in-
creasing the understanding, strengthening solidar-
ity and friendship between Vinh Phuc people and 
people all over the world .

Besides the achievements on all three pillars 
of diplomacy, foreign affairs of Vinh Phuc in 2015 
also recorded the strong mark in other activities.
Vietnamese overseas activity has continuously 
been paid attention in directing and implementing, 
ensuring to be in line with regulations. Particular-
ly, the dissemination and advocacy for Vietnam-
ese overseas in supporting policies of Party and 
Government was stressed, which helped for the 
building of the motherland. In December 2015, the 
province has organized the Meeting with participa-
tion of more than 130 Vietnamese overseas living 
and working in 18 countries around the world. This 
event made a good impression, feelings and attach-
ment amongst Vietnamese overseas on a sincere, 
open and warm Vinh Phuc.

The management and organization of inter-
national conferences achieved outstanding results, 
contributing to strengthening international coop-
eration. There are 05 international conferences 
organized in the province in 2015. Notably, in the 
framework of Vietnam - Oregon Initiative, Vinh 
Phuc in collaboration with the American Depart-
ment - Ministry of Foreign Affairs and Oregon 
state (USA) successfully organized the conference 
on “Enhancing sustainable partnership between ed-
ucational, training institutions and business com-
munities for workforce readiness” and discussion 
with the theme “Enhancing international coopera-
tion for high quality human resource development 
in Vinh Phuc province.” This event is an opportunity 
for Vinh Phuc to promote diplomatic relation with 
the United States in general and Oregon State in 
particular, especially in the area of training high 
quality human resources.

Along with the above activities, foreign in-
formation activity has always been focused and 
comprehensively implemented with various and 
diversified content and form such as publications, 
journals, leaflets and disks about the province; 
participation in national and international fairs and 
exhibitions; receiving and creating favorable con-
ditions for international journalists, broadcasters, 

film producers to work in the province.
The year 2015 has passed with changes in the 

world and region situation, namely the establish-
ment of the ASEAN Community and the Trans-
Pacific Partnership (TPP), that has opened up new 
development opportunities as well as challenges for 
Vietnam in general and Vinh Phuc in particular. To 
fulfill requirements and demands of foreign affairs 
in the new situation, in 2016, the province will “con-
tinue promoting international integration in depth 
and width, effectively implementing foreign policy 
of the 12th Party Congress”; build a specific coop-
eration strategy suitable with needs, potentials and 
strengths of Vinh Phuc and locals having friendship 
cooperation relation and expand partnerships with 
other locals in the world; strengthen investment 
promotion by concentrating calling and attract-
ing investment projects in the field of supporting 
industry; build an international standard tourism - 
service complex; build a sport- entertainment and 
new urban complex area; Positively and proactively 
mobilize foreign NGOs to implement projects in the 
disadvantaged areas of the province; simultane-
ously, strengthen foreign information activity and 
cultural diplomatic activity to promote the intro-
duction of potential, strengths, image, culture and 
investment environment to friends in Vietnam and 
abroad; well organize and implement the dissemina-
tion plan on sea and islands in order to protect the 
sovereignty of Vietnam in East Sea and the action 
program of the Government on propagating and 
promoting ASEAN.

Entering 2016, the whole province is trying 
best to make achievement to celebrate the 12th 
National Party Congress, striving to accomplish 
economic goals of the first year implementing the 
Resolution of the 16th provincial Party Congress. 
It is believed that under the close direction of the 
provincial Party Committee, People’s Council, Peo-
ple’s Committee, with the consensus of foreign af-
fairs officials and the close cooperation of all levels 
and branches, foreign affairs of Vinh Phuc province 
in 2016 will continue another “bumper” year, enrich 
the overall achievements of the sector and the 
province in the integration and development pro-
cess of the province./.
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thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với một số quốc gia: 
Trung Quốc, Cộng hòa Liên bang Nga, 

Cộng hòa Séc

66 
năm

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2016)
Ngày 18/1/1950, nước Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa chính thức thiết lập quan hệ 
ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ cộng 
hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Kể từ đó đến nay, hai nước đã 
không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hợp 
tác giữa hai bên.

Về quan hệ chính trị - ngoại giao, hai bên 
đã định ra khuôn khổ hợp tác, từ “láng giềng 
hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, 
hướng tới tương lai” (năm 1999) nâng lên “đối 
tác hợp tác chiến lược toàn diện” (năm 2008). 
Đồng thời mở rộng không gian hợp tác thông 
qua kênh đa phương, các tổ chức quốc tế cũng 
như khu vực. Hai nước đã giải quyết được hai 
trong ba vấn đề bất đồng quan trọng liên quan 
đến biên giới - lãnh thổ: Ký kết Hiệp định biên 
giới trên đất liền vào năm 1999 và đã hoàn 
thành công tác phân giới cắm mốc trên đất 
liền (năm 2008); 

Về quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai 
bên có nhiều khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. 
Trung Quốc trở thành một trong những đối 
tác thương mại quan trọng của Việt Nam và 
kim ngạch mậu dịch giữa hai nước gia tăng 
không ngừng. Quan hệ hợp tác đầu tư hai 
chiều Việt Nam - Trung Quốc có sự chuyển 

hướng rõ rệt từ lĩnh vực khách sạn, nhà hàng 
và hàng tiêu dùng sang công nghiệp chế biến, 
chế tạo. Trong 17 ngành Trung Quốc có đầu 
tư ở Việt Nam hiện nay, công nghiệp chế biến, 
chế tạo đứng vị trí hàng đầu, chiếm 501/657 
dự án, đạt 76% số dự án đầu tư.

Về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học 
- công nghệ và du lịch cũng diễn ra sôi động. 
Sự hợp tác, giao lưu văn hóa góp phần đắc lực 
để hai dân tộc Việt - Hoa thấu hiểu nhau hơn, 
thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ chính trị, kinh tế, 
ngoại giao, là cầu nối vững chắc cho các mối 
quan hệ khác không ngừng nâng cao cả về 
chất và lượng. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu 
vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hai Đảng, hai 
nước Việt Nam và Trung Quốc đều đứng trước 
những thời cơ và thách thức. Hơn bao giờ hết, 
hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp 
tác hữu nghị, tạo lập môi trường hòa bình, ổn 
định, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển ở 
mỗi nước góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định 
và thúc đẩy sự thịnh vượng ở khu vực châu Á 
nói riêng và trên phạm vi toàn cầu nói chung.

Quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga (23/1/1950 - 23/1/2016)
Việt Nam và Liên bang Nga đã trải qua 

chặng đường 66 năm đầy thử thách và biến 
động, cùng nhau xây đắp tượng đài hữu nghị 
Việt – Nga bằng tình cảm, công sức và sự hy 
sinh quên mình của nhiều thế hệ người dân 
hai nước. Giờ đây, với những tình cảm chân 
thành và gắn bó đó, hai nước đang tiếp tục nỗ 

lực đưa quan hệ Việt - Nga lên tầm cao mới vì 
sự phát triển và phồn vinh của hai dân tộc.

Sau những nỗ lực khôi phục và phát triển 
quan hệ song phương trong những năm 90 của 
thế kỷ 20, năm 2001, Việt Nam và Nga đã thiết 
lập quan hệ Đối tác chiến lược đến năm 2012 
nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn 
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Với vị trí chiến lược ở Trung - Ðông Âu, 
Cộng hòa Séc (CH Séc) là thành viên của Liên 
hiệp châu Âu (EU) và nhiều tổ chức quốc tế 
lớn. Tuy nhiên, nước này cũng chú trọng cân 
bằng quan hệ Ðông - Tây thông qua việc phát 
triển quan hệ với các nước ở châu Á, trong đó 
ưu tiên quan hệ với Việt Nam. CH Séc là một 
trong những nước đầu tiên trên thế giới công 
nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước 
ta từ đầu năm 1950, khởi đầu cho mối quan hệ 
tốt đẹp giữa hai bên.

Hiện nay quan hệ hữu nghị truyền thống 
giữa Việt Nam và Séc đang phát triển tích cực 

trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thương 
mại, giáo dục, hợp tác phát triển... Mối quan 
hệ tốt đẹp này được đánh dấu bởi các chuyến 
thăm cấp cao giữa hai bên và có sự phối hợp 
tốt tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Việt 
Nam và Séc đã ký một số hiệp định tạo khuôn 
khổ pháp lý cho việc tăng cường quan hệ hợp 
tác song phương.

Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa 
hai nước phát triển tích cực trong những năm 
gần đây. Trong năm 2012, CH Séc công bố 
chiến lược xuất khẩu quốc gia đến năm 2020, 
đưa Việt Nam (nước duy nhất trong ASEAN) 

diện, đáp ứng nhu cầu hợp tác song phương 
trong thời kỳ mới.

Về chính sách và cơ chế hợp tác, hai bên 
thực sự coi trọng và có nhu cầu hợp tác với 
nhau trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, vị trí 
của mỗi nước trong chính sách đối ngoại của 
nhau tăng đáng kể. Nét nổi bật trong quan hệ 
chính trị Việt - Nga là có độ tin cậy cao với các 
hình thức hợp tác đa dạng. Hai bên đã thiết lập 
được cơ chế tiếp xúc cấp cao thường niên, hợp 
tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại 
Liên hợp quốc cũng như các tổ chức do ASE-
AN làm nòng cốt. Hợp tác theo kênh Đảng, 
Quốc hội, các tổ chức xã hội, đoàn thể hai 
nước được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần tạo 
nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.
Hợp tác kinh tế hai bên ngày càng được tăng 
cường với bốn lĩnh vực trụ cột gồm: thương 
mại, đầu tư, dầu khí và năng lượng điện. Tính 
đến hết tháng 10/2015, Nga có 113 dự án đầu 
tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn 2 tỷ 
đô la Mỹ, đứng thứ 17/101quốc gia và vùng 
lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay, Nga 
đứng thứ 3 trong số nước và vùng lãnh thổ 
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài với 20 dự án và 
tổng số vốn đầu tư 2,5 tỷ USD.

Nói đến quan hệ Việt – Nga, chúng ta 
không thể không nói tới tầm quan trọng của 
hợp tác quốc phòng - an ninh và kỹ thuật 
quân sự. Trong bối cảnh tình hình khu vực và 

thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng, hai 
bên càng cần hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực 
này, đóng góp thiết thực vào việc duy trì môi 
trường hòa bình, ổn định, phục vụ công cuộc 
phát triển kinh tế ở mỗi nước.

Bên cạnh đó, mỗi năm có hàng trăm 
nghìn du khách Nga và Việt Nam thăm viếng 
lẫn nhau. Cộng đồng người Việt với gần 10 
nghìn người hiện đang sinh sống, làm ăn kinh 
doanh tại Nga luôn gắn bó và coi Nga là quê 
hương thứ hai của mình, hàng nghìn lưu học 
sinh Việt Nam đang được đào tạo tại các cơ sở 
giáo dục uy tín của Nga. Chính mối quan hệ, 
sự giao lưu và kết nối giữa nhân dân hai nước 
đã trở thành sợi dây bền chặt gắn kết hai quốc 
gia, góp phần không ngừng củng cố quan hệ 
Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.

Nhìn lại chặng đường 66 năm đã qua, có 
thể khẳng định quan hệ Việt – Nga được xây 
dựng và phát triển trên nền tảng của tình hữu 
nghị gắn bó giữa hai dân tộc và đã được chứng 
minh qua những biến động của lịch sử. Tiếp 
tục củng cố và không ngừng phát triển quan 
hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, 
phát huy truyền thống tương trợ và luôn ủng 
hộ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào chính 
là nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân hai 
nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác 
và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế 
giới.

Quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc (02/2/1950 - 02/2/2016)

(tiếp theo trang 23)
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Những năm qua, cùng với các chính sách 
đãi ngộ của Đảng, Nhà nước ta nói chung và của 
tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, các trí thức, doanh 
nghiệp, doanh nhân kiều bào đã có nhiều cơ hội 
để đóng góp cho quê hương.

Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác 
người Việt Nam ở nước ngoài, Vĩnh Phúc luôn 
luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài là một bộ phận không thể tách rời và 
là một nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt 
Nam. Trong những năm qua, tỉnh đã tích cực 
đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước 
ngoài. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công 
tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước 
ngoài về xuất nhập cảnh, nhập quốc tịch, kết 
hôn với người trong nước; tăng cường quảng 
bá tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội và thông tin về các chính sách 
ưu đãi đầu tư của tỉnh. Đồng thời, thường 
xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng 
người Việt ở nước ngoài như: Cộng hòa Séc, 
Cộng hòa Liên bang Nga, Đức, Anh, Pháp, 
Australia... Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức tọa 
đàm, gặp mặt Xuân Quê hương để kiều bào từ 
khắp nơi trên thế giới về quê vui Tết cổ truyền. 
Qua những hoạt động này, bà con kiều bào đã 
thấy được tình cảm quê hương, sự quan tâm 
của Đảng, Nhà nước ta và có những thông tin 
cụ thể về sự phát triển của tỉnh để thêm gắn 

bó hơn với quê hương và có những kế hoạch 
cụ thể góp sức xây dựng quê hương, đất nước. 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 
nhiều dự án của một số việt kiều tại Nga, Đức, 
Séc trở về đầu tư tại tỉnh với số vốn đăng ký 
hàng trăm tỷ đồng, như: Công ty TNHH Soiva 
Việt Nam đầu tư xây dựng Trung tâm thương 
mại Soiva Plaza (là dự án góp vốn của việt kiều 
ở Cộng hòa Séc), Công ty TNHH Công nghệ 
Cosmos có trụ sở tại khu công nghiệp Khai 
Quang (do một số việt kiều Nga hồi hương 
đầu tư); Công ty Cổ phần thép Việt Đức là một 
trong những doanh nghiệp sản xuất sắt thép 
lớn nhất trong nước do việt kiều Đức về đầu 
tư; Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng 
Thủ Đô chuyên kinh doanh lĩnh vực du lịch 
sinh thái, nhà hàng, khách sạn, bất động sản; 
Công ty Cổ phần Sao Mai đầu tư vào lĩnh vực 
giáo dục mầm non... Từ khi đi vào hoạt động, 
các doanh nghiệp không chỉ sản xuất kinh 
doanh hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng 
ngàn lao động địa phương, góp phần vào sự 
phát triển kinh tế của tỉnh mà còn tham gia 
nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo giúp đỡ 
người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tính 
đến nay, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 
đã dành hơn 1,3 tỷ đồng cho các hoạt động từ 
thiện để chia sẻ với những mảnh đời khó khăn 
trên địa bàn tỉnh; Công ty Cổ phần Thương 
mại Sông Hồng Thủ Đô xây dựng nhiều nhà 
tình nghĩa, ủng hộ bằng tiền mặt, vật chất cho 
các cá nhân và hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

chung sức 
xây dựng 
quê hương

Kiều bào 
Vĩnh Phúc

 Đoàn doanh nhân kiều bào thăm Trung tâm thương mại 
Soiva Plaza tại Vĩnh Phúc tháng 12 năm 2015
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khăn; Hàng năm, Công ty TNHH Soiva Việt 
Nam đều phối hợp với Hội đồng hương Vĩnh 
Phúc tại Cộng hòa Séc tặng quà cho người 
nghèo nhân dịp Tết nguyên đán…

Với tinh thần tương thân tương ái, bà con 
kiều bào Vĩnh Phúc định cư ở nhiều nơi trên 
thế giới đã có nhiều hoạt động hướng về quê 
hương nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó 
khăn, trong đó nổi bật là hoạt động của Hội 
đồng hương Vĩnh Phúc tại Cộng hòa Séc. 
Được thành lập năm 2009, đến nay, Hội đồng 
hương Vĩnh Phúc tại Cộng hòa Séc có 300 hội 
viên, đại diện cho hơn 1000 kiều bào quê Vĩnh 
Phúc sinh sống, làm việc tại Séc. Ngay từ khi 
thành lập, Hội đã có nhiều hoạt động thiết 
thực hướng về quê hương như: xây dựng nhà 
tình nghĩa cho các gia đình chính sách, quyên 
góp ủng hộ quỹ “Trái tim cho em”, quỹ “Vì 
người nghèo”; hưởng ứng phong trào “Hướng 
về biển đảo quê hương” và quyên góp ủng hộ 
các chiến sỹ nơi đảo xa… Ngoài ra, thông qua 
chương trình Xuân Quê hương do tỉnh tổ chức, 
bà con kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới đã 
trao quà cho cho các hộ nghèo nhân dịp Tết 
nguyên đán. Năm 2012, qua chương trình này, 

bà con ủng hộ 120 triệu đồng; năm 2014 ủng 
hộ 700 suất quà trị giá 255 triệu đồng. 

Vĩnh Phúc luôn tự hào là quê hương có 
truyền thống anh hùng cách mạng, có bề dày 
về lịch sử văn hóa lâu đời và có những người 
con mặc dù đã đi xa Tổ quốc nhưng trong bất 
kỳ điều kiện hoàn cảnh nào vẫn luôn hướng 
về quê hương. Những đóng góp của bà con 
kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời 
gian tới, cùng với việc thực hiện tốt các chính 
sách dành cho bà con kiều bào của Đảng và 
Nhà nước ta, Vĩnh Phúc luôn hoan nghênh, 
chào đón và dành những tình cảm chân thành, 
nồng ấm nhất đối với bà con kiều bào. Đồng 
thời, tỉnh sẽ tích cực cải thiện môi trường đầu 
tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để thu hút bà con kiều bào 
về đầu tư; mong rằng bà con sẽ chung sức, 
đồng hành cùng tỉnh xây dựng Vĩnh Phúc ngày 
càng phồn vinh, phấn đấu thực hiện mục tiêu 
chiến lược trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào 
những năm 20 của thế kỷ XXI.

Thực hiện: Nguyễn Thơm

(tiếp theo trang 21)
vào danh sách 12 thị trường ưu tiên. Tính đến nay, CH Séc có 48 dự án đầu tư vào Việt Nam 
với tổng vốn đăng ký trên 100 triệu USD. CH Séc thường xuyên tham gia các Hội nghị quốc 
tế tài trợ cho Việt Nam và là nước Ðông Âu đầu tiên liên tục cấp ODA cho nước ta, tới nay 
đạt khoảng 18 triệu USD. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và CH Séc trong các lĩnh vực khác 
như giáo dục - đào tạo, du lịch cũng đạt kết quả tốt. Hiện Chính phủ Séc tiếp tục cấp học bổng 
cho sinh viên và nghiên cứu sinh của Việt Nam. Hai bên xúc tiến hợp tác du lịch giữa Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phát triển vùng của Séc.

Việt Nam luôn đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt tình của Chính phủ và nhân dân Séc dành 
cho nước ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công 
cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Séc đã giúp đỡ đào tạo cho Việt Nam nhiều 
cán bộ khoa học, chuyên gia các cấp và công nhân lành nghề. Cộng đồng người Việt Nam 
tại Séc với khoảng hơn 60 nghìn người đã hòa nhập tốt ở nước sở tại, trở thành cầu nối tăng 
cường quan hệ song phương. Chính quyền Séc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người 
Việt cư trú, kinh doanh theo pháp luật Séc. Tháng 7/2013, Chính phủ Séc đã bổ sung đại diện 
người Séc gốc Việt vào Hội đồng Dân tộc thiểu số, qua đó công nhận người Séc gốc Việt như 
một dân tộc thiểu số tại nước sở tại.

Có thể khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước là cơ sở để thúc đẩy hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực từ chính trị, đối ngoại đến kinh tế thương mại, đầu tư, giáo dục, quốc phòng 
an ninh…từ đó, đưa quan hệ Việt Nam - Séc lên một tầm cao mới.

T/h: Trung Dũng, Danh Tiến
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Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

LÀ SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG

Với tất cả những 
nỗ lực của mình, 
bằng những 

bước đi vững chắc, Nguyễn Ái 
Quốc đã chuẩn bị mảnh đất 
để gieo những “hạt giống đỏ” 
đầu tiên cho cách mạng Việt 
Nam, từng bước đưa tư tưởng 
cách mạng của Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin do Người tìm 
đến và mang về “bén rễ” vào 
thực tiễn cuộc đấu tranh của 
dân tộc. 

Trong thời gian từ năm 
1925-1929 với sự hoạt động 
sôi nổi, mạnh mẽ của lớp cán 
bộ được Nguyễn Ái Quốc 
huấn luyện ở Quảng Châu, 
phong trào cách mạng Việt 
Nam đã có bước phát triển 
nhảy vọt so với thời kỳ trước. 
Sự phát triển mạnh mẽ của 
phong trào đấu tranh đặt ra 
yêu cầu phải có một Đảng 
Cộng sản đảm nhiệm vai trò 
lãnh đạo cách mạng thay cho 
Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên. Tháng 3/1929, 
những người tích cực nhất 

của Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên ở Bắc Kỳ đã thành 
lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên 
tại nhà số 5D, phố Hàm Long 
(Hà Nội) và thành lập Đông 
Dương Cộng sản đảng (ngày 
17/6/1929). Tổng bộ Thanh 
niên và Kỳ bộ Nam Kỳ cũng 
cải tổ thành An Nam Cộng 
sản đảng trong tháng 8/1929. 
Tháng 9/1929, những đại biểu 
cấp tiến của Tân Việt đã ra 
“Tuyên đạt”, chính thức lập ra 
Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn.

Những người cộng sản 
trong cả ba tổ chức cộng sản 
đó tích cực mở rộng mạng lưới 
cơ sở, phát triển đảng viên và 
“lãnh địa” ảnh hưởng của 
mình. Đã diễn ra tình trạng 
chia rẽ, giành quần chúng, 
cạnh tranh ảnh hưởng, thậm 
chí công kích lẫn nhau giữa 
các tổ chức. Mỗi tổ chức đều 
nhận mình là cộng sản chân 
chính và đều nhận vai trò lãnh 
đạo cách mạng. Sự phân ly đó 
đã làm phân tán sức mạnh 

chung của phong trào, gây 
ra những sự nghi ngờ trong 
quần chúng. Thực tiễn đã đặt 
ra yêu cầu cấp bách cần phải 
hợp nhất các tổ chức cộng sản 
thành một Đảng Cộng sản 
duy nhất để có thể đảm nhận 
vai trò lịch sử lãnh đạo phong 
trào cách mạng giải phóng 
dân tộc.

Với sự nhạy cảm chính trị 
đặc biệt của một người chiến 
sĩ cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc đã kịp thời triệu tập và 
chủ trì Hội nghị thống nhất 
các tổ chức cộng sản để thành 
lập Đảng Cộng sản duy nhất ở 
Việt Nam. Hội nghị họp trong 
những ngày đầu năm 1930 tại 
Hồng Kông với sự tham gia 
của hai đại biểu Đông Dương 
Cộng sản đảng (Trịnh Đình 
Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 
hai đại biểu của An Nam Cộng 
sản đảng (Châu Văn Liêm và 
Nguyễn Thiệu). Các đồng chí 
Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn 
đã có đóng góp quan trọng 
tổ chức hội nghị an toàn, 

Đoàn kết

Trong bóng tối của chủ nghĩa thực dân, Nguyễn Ái Quốc đã gặp được ánh sáng của Chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và mau chóng trở thành một chiến sĩ cách mạng, một người cộng sản. Sự 
gặp gỡ này phản ánh yêu cầu lịch sử, xác định một con đường đúng đắn cho cuộc đấu tranh giải 
phóng của dân tộc Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc chính là người đảm nhận và hoàn thành 
nhiệm vụ lịch sử đó.
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bí mật. Với uy tín và kinh 
nghiệm của mình, những sự 
phân tích thấu tình đạt lý của 
Nguyễn Ái Quốc về vai trò, 
trách nhiệm của những người 
cộng sản trước vận mệnh dân 
tộc nhận được sự nhất trí của 
các đại biểu. Nguyễn Ái Quốc 
đã đoàn kết lại những người 
cộng sản Việt Nam, hướng 
mọi chiến sĩ cách mạng tới 
một mục tiêu chung. Các đại 
biểu dự hội nghị đã nhất trí 
hợp nhất hai tổ chức cộng 
sản thành Đảng Cộng sản 
Việt Nam vào ngày 3/2/1930, 
thông qua “Chính cương vắn 
tắt”, “Sách lược vắn tắt” và 
“Điều lệ vắn tắt” của Đảng 
do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
soạn thảo. Ngày 24/2/1930, 
Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn đề nghị Ban Chấp hành 
lâm thời kết hợp tổ chức này 
vào Đảng. Việc hợp nhất ba 
tổ chức cộng sản Việt Nam đã 

được hoàn thành trên thực tế. 
Sự kiện thành lập Đảng đánh 
dấu bước ngoặt vĩ đại của 
cách mạng Việt Nam, chấm 
dứt tình trạng khủng hoảng 
về đường lối cứu nước ở 
Việt Nam. Sự kiện này cũng 
ghi nhận sự đoàn kết, nhất 
trí của những chiến sĩ cộng 
sản ngay từ buổi đầu tổ chức 
còn manh nha, trứng nước. 
Những bất đồng có tính cục 
bộ giữa những người cộng sản 
đã được dẹp bỏ để tất cả cùng 
hướng tới mục tiêu chung cao 
cả là đấu tranh giành độc lập 
cho dân tộc, giành hạnh phúc 
cho nhân dân.

Trong “báo cáo gửi Quốc 
tế cộng sản” sau hội nghị (ngày 
28/2/1930), Nguyễn Ái Quốc 
viết: “Từ nay, với chính sách 
đúng và với sự thống nhất, 
chúng tôi có thể chắc rằng, 
Đảng Cộng sản sẽ tiến bộ 
nhanh chóng”. Thực tiễn lịch 

sử đã chứng minh nhận định 
đúng đắn đó.

Sau 86 năm, chúng ta 
càng thấy rõ hơn sự năng 
động, sáng tạo, nhạy bén, kịp 
thời và vai trò to lớn của lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh với việc tổ chức thành 
công Hội nghị hợp nhất thành 
lập Đảng, một sự kiện mang 
tính bước ngoặt trong phong 
trào cách mạng Việt Nam và 
của lịch sử dân tộc nói chung. 
Hội nghị hợp nhất thành lập 
Đảng thành công cũng ghi 
nhận cống hiến quan trọng 
của Người đã siết chặt lại đội 
ngũ các chiến sĩ cộng sản Việt 
Nam trên đường đấu tranh từ 
những bước gian truân ban 
đầu. Bài học đoàn kết được 
ghi nhận ngay từ ngày hợp 
nhất thành lập Đảng vẫn còn 
nguyên giá trị hôm nay. 

T/h: Trung Dũng

Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam



Số 57+58/2016  |  Đối ngoại Vĩnh Phúc26

Ngoại giao Chính trị

Đồng chí Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào 
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc năm 2010

 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc 
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc năm 2011

 Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bun-ga-ri thăm 
Vĩnh Phúc năm 2012

Chương trình gặp mặt Năm hữu nghị Việt 
Nam - Nhật Bản tại Vĩnh Phúc năm 2013

 Tọa đàm giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 
Chungcheongbuk năm 2014

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Luông-nậm-
thà ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác 

giữa hai tỉnh giai đoạn 2016-2020

Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015
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Ngoại giao Kinh tế

Hội thảo Ngoại giao kinh tế tổ chức tại 
Vĩnh Phúc năm 2010

Lễ động thổ xây dựng nhà máy Piaggio tại 
Vĩnh Phúc năm 2011

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc xúc tiến đầu tư tại 
Hoa Kỳ năm 2012

Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với 
phòng Công nghiệp và Thương mại tỉnh 

Cherkasy, Ucraina năm 2013

Lễ khởi công xây dựng nhà máy De Heus, 
Hà Lan tại Vĩnh Phúc năm 2014

Chương trình Sáng kiến Việt Nam - Oregon 
được tổ chức tại Vĩnh Phúc năm 2015

Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015
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Ngoại giao Văn hóa

Khai mạc Triển lãm Xúc tiến du lịch và 
Hội chợ các tỉnh đồng bằng sông Hồng - 

Vĩnh Phúc 2013

Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật 
năm 2011

Lễ công bố dự án tài trợ tu bổ đình Cam Giá 
tại Vĩnh Phúc năm 2014

Chương trình giao lưu văn hóa với Ban nhạc 
Krosswindz, Ấn Độ năm 2015

Ban nhạc The Amigos biểu diễn 
tại Vĩnh Phúc năm 2014

Giao lưu văn hóa Việt - Hàn năm 2011

Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015
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Đối ngoại Nhân dân

Đại hội chi hội Hội hữu nghị 
Việt - Séc - Slovakia năm 2011

Đoàn công dân Campuchia thăm Vĩnh Phúc 
năm 2012

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc chụp ảnh với 
Tỉnh trưởng và Chủ tịch Hội hữu nghị tỉnh 

Florence, Tuscany, Italia năm 2013

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - 
Nhật Bản tại Vĩnh Phúc năm 2013

Chương trình Xuân quê hương Vĩnh Phúc 
năm 2014

Chương trình gặp mặt doanh nhân kiều bào 
tại Vĩnh Phúc năm 2015

Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015
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NGOẠI GIAO VĂN HÓA  v

Tổng kết 3 năm thực hiện

Với mục tiêu “làm 
cho thế giới hiểu 
biết hơn về đất 

nước, con người và văn hóa 
Việt Nam, tăng cường xây 
dựng lòng tin với các quốc 
gia trên thế giới, đưa quan hệ 
giữa Việt Nam với các đối tác 
đi vào chiều sâu, ổn định và 
bền vững, qua đó nâng cao vị 
thế đất nước trên trường quốc 
tế, tạo điều kiện hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội”, ngày 
14/02/2011 Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Chiến lược 
Ngoại giao văn hóa đến năm 2020.

Hiểu rõ vai trò của NGVH trong việc 
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về công tác đối ngoại, trong 3 năm 
qua (2012 - 2015), Vĩnh Phúc đã tăng cường 
và thúc đẩy các hoạt động NGVH trên địa bàn 
với những nội dung và hình thức phong phú, 
hiệu quả.

Thứ nhất, về công tác quản lý nhà nước 
về NGVH, ngày 16/11/2012, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 5589/
KH-UBND về triển khai Chiến lược ngoại 
giao văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 
- 2015. Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể 
và UBND các huyện, thành, thị đã tập trung 
chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn các 
đơn vị trực thuộc triển khai nhiều hoạt động 

NGVH nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, 
tiềm năng và thế mạnh của tỉnh ra thế giới. 
Đồng thời, xác định phát triển văn hóa trong 
đó có công tác NGVH là yếu tố quan trọng 
trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh 
và chủ động gắn công tác NGVH với kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, 
mỗi đơn vị và của tỉnh.

Thứ hai, Vĩnh Phúc luôn thực hiện tốt việc 
gắn kết công tác NGVH với ngoại giao chính 
trị và ngoại giao kinh tế thông qua chương 
trình tiếp đón các đoàn khách nước ngoài đến 
thăm và làm việc tại tỉnh, qua các chuyến thăm 
hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại của các 
đoàn lãnh đạo, cán bộ tỉnh tại các nước như 
Cộng hòa DCND Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Italia, Hoa Kỳ... Tại những buổi làm việc này, 
các nghi lễ khánh tiết, trang phục, quà tặng 

Vĩnh Phúc: 

Chiến lược Ngoại giao văn hóa
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngoại giao 

văn hóa (NGVH) được ví như “quyền lực mềm” hay “sức mạnh mềm” trong việc quảng bá hình 
ảnh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa của 
nhân loại để làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của nước nhà, 
góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. NGVH đã cùng với ngoại 
giao chính trị và ngoại giao kinh tế trở thành nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; gắn bó, tác động 
lẫn nhau. Nếu ngoại giao chính trị có vai trò định hướng, ngoại giao kinh tế là nền tảng vật chất 
thì NGVH là nền tảng tinh thần của mọi hoạt động đối ngoại.

 Lễ Khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch Vĩnh Phúc
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v NGOẠI GIAO VĂN HÓA
cho các đoàn khách, các đối tác nước ngoài 
đã được chuẩn hóa mang những nét đặc trưng 
của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm 
năng hợp tác kinh tế, du lịch, đầu tư và nét 
văn hóa đặc sắc của Vĩnh Phúc nói riêng và đất 
nước, con người Việt Nam nói chung đến bạn 
bè quốc tế. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2012 
- 2015, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự 
kiện và hoạt động NGVH như: Tuần Văn hóa - 
Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Triển lãm xúc tiến Du 
lịch và Hội chợ các tỉnh đồng bằng sông Hồng 
năm 2013; kỷ niệm 115 thành phố Vĩnh Yên 
và đón nhận Quyết định trở thành đô thị loại 
II năm 2014; chuỗi chương trình kỷ niệm 65 
năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015; các 
hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thiết lập 
quan hệ giữa Việt Nam với các nước; chương 
trình giao lưu văn hóa tăng cường tình đoàn 
kết hữu nghị, sự hiểu biết văn hóa, nghệ thuật 
giữa Vĩnh Phúc với các địa phương và các nước 
trên thế giới... Ngoài các hoạt động trên, hàng 
năm Lãnh đạo tỉnh gửi thư chúc mừng tới các 
tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Việt 
Nam nhân những ngày lễ của các nước nhằm 
tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy sự 
quan tâm, tìm hiểu và hợp tác giữa Vĩnh Phúc 
với các nước.

Thứ ba, về công tác tuyên truyền, quảng 
bá về tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành, 
các huyện, thành, thị và các cơ quan liên 
quan đẩy mạnh quảng bá các giá trị văn hóa 
truyền thống của tỉnh trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng; quảng bá thông qua 
những lễ hội mang đậm bản 
sắc văn hóa dân tộc như: Tết 
Nguyên đán, Lễ hội Tây Thiên, 
Lễ hội chọi trâu…; giữ gìn, bảo 
tồn và phát triển các làn điệu 
dân ca của tỉnh như: Trống 
quân Đức Bác – Sông Lô, hát 
Soọng cô của dân tộc Sán Sìu, 
điệu Sình Ca của dân tộc Cao 
Lan và hát Then của người 
Dao…; đồng thời, giới thiệu 
đến du khách quốc tế các sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ của 

tỉnh như trạm khắc đá Hải Lựu, mây tre đan 
Cao Phong... Đặc biệt, Lễ hội kéo song thị trấn 
Hương Canh (Bình Xuyên) đã được công nhận 
là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 
2015. Công tác tuyên truyền, quảng bá về tỉnh 
còn được thể hiện dưới nhiều hình thức khác 
như: xây dựng phóng sự, bài viết, đưa tin về 
lịch sử, văn hóa, du lịch, tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh, mối quan hệ giữa Vĩnh Phúc với các 
tổ chức, địa phương các nước đăng tải trên 
các phương tiện truyền thông trong và ngoài 
nước; xuất bản nhiều ấn phẩm, tập san, tờ gấp, 
đĩa hình giới thiệu về Vĩnh Phúc bằng các thứ 
tiếng khác nhau… Bên cạnh đó, tỉnh còn tạo 
điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên, 
đài truyền hình, các hãng phim của Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Italy... đến Vĩnh Phúc tác nghiệp. 
Đây là một trong những kênh thông tin hiệu 
quả để tuyên truyền, quảng bá đến bạn bè 
quốc tế hình ảnh một Vĩnh Phúc phát triển 
năng động, hiếu khách, là điểm đến hấp dẫn, 
tin cậy của các nhà đầu tư và du khách bốn 
phương.

Thứ tư, tỉnh cũng luôn coi trọng việc gắn 
kết NGVH với công tác về người Việt Nam ở 
nước ngoài và đối ngoại nhân dân bởi đây là 
những nhịp cầu đưa hình ảnh của Việt Nam 
và Vĩnh Phúc đến gần hơn với bạn bè quốc tế. 
Trong những năm qua, Sở Ngoại vụ và Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thường xuyên 
giữ mối liên hệ với Hội người Việt Nam, Hội 

Đoàn múa Odissi - Ấn Độ biểu diễn tại Vĩnh Phúc
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NGOẠI GIAO VĂN HÓA  v
đồng hương Vĩnh Phúc ở các nước, tích cực 
tăng cường trao đổi thông tin hai chiều; chủ 
động giới thiệu văn hóa, lịch sử, tiềm năng, 
thế mạnh của tỉnh để cộng đồng người Vĩnh 
Phúc ở nước ngoài hướng về quê hương, trở 
thành “đại sứ văn hóa” của Vĩnh Phúc tại các 
nước trên thế giới. Tỉnh cũng tổ chức nhiều sự 
kiện để kết nối kiều bào với quê hương như: 
chương trình “Xuân quê hương” cho bà con 
Kiều bào Vĩnh Phúc từ khắp nơi trên thế giới 
về quê vui Tết cổ truyền; các buổi gặp mặt, giao 
lưu văn hóa; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch 
sử của các nước trên thế giới như: “Tìm hiểu 
lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào 
- Việt Nam”; Gặp mặt các lưu học sinh Cam-
puchia đang học tập tại Việt Nam nhân Năm 
hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012; “Tìm 
hiểu về đất nước con người Vương quốc Anh”, 
Gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt 
- Đức; Gặp mặt giao lưu hữu nghị với cán bộ 
Đại sứ quán, các chuyên gia và sinh viên Cuba 
tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày 
chiến thắng Moncada năm 2015…

Thứ năm, Vĩnh Phúc luôn tăng cường 
công tác nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc tinh 
hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm hay, khoa 
học tiên tiến thế giới vào địa phương, kế thừa, 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để hoàn 
thiện và phong phú hơn kho tàng văn hóa, tri 
thức của Việt Nam nói chung và của tỉnh Vĩnh 
Phúc nói riêng; đưa tinh hoa văn hóa của Việt 
Nam ra thế giới, góp phần bổ sung tinh hoa văn 
hóa nhân loại. Chủ động đấu tranh chống lại 
những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ 
bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam; đồng thời 
phản bác kịp thời, hiệu quả những luận điệu 
sai trái, xuyên tạc của các thế lực chống phá 
nhà nước thông qua việc tuyên truyền không 
đúng sự thật về Việt Nam, về Vĩnh Phúc, về 
các lãnh tụ, danh nhân của đất nước, về lịch 
sử của dân tộc, về đất nước và con người Việt 
Nam.

Thứ sáu, chú trọng nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ làm công tác NGVH. Hàng 
năm, nhằm tăng cường bồi dưỡng kiến thức, 
kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
NGVH, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tổ chức 

các lớp tập huấn cho hàng trăm lượt lãnh đạo 
và cán bộ của các sở, ban, ngành, địa phương 
trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cử nhiều đoàn 
cán bộ đi học tập kinh nghiệm, giao lưu, học 
hỏi ở nước ngoài. Đặc biệt, các nội dung của 
NGVH thường xuyên được đưa vào trong 
chương trình giáo dục các cấp và lồng ghép 
vào những buổi sinh hoạt của các cơ quan, 
đơn vị, đoàn thể.

Nhìn chung, sau 03 năm thực hiện Chiến 
lược, có thể thấy các hoạt động NGVH của 
tỉnh Vĩnh Phúc đã được chủ động triển khai, 
có trọng tâm, trọng điểm góp phần nâng cao 
nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, 
tầng lớp nhân dân về công tác NGVH; quảng 
bá hình ảnh của tỉnh ra thế giới, tăng cường 
hợp tác quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ thu hút 
đầu tư vào tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những 
kết quả đạt được, công tác NGVH trên địa bàn 
tỉnh chưa thực sự tương xứng với tiềm năng 
của tỉnh và bộc lộ nhiều hạn chế như: kinh phí 
triển khai các hoạt động còn hạn hẹp, chủ yếu 
là lồng ghép trong các hoạt động khác; thiếu 
các hoạt động, sự kiện văn hóa nổi bật, có quy 
mô lớn; cơ sở vật chất phục vụ cho công tác 
này còn thiếu; cơ chế phối hợp giữa các ngành 
và cơ quan trong tỉnh chưa chặt chẽ; chưa có 
đội ngũ cán bộ chuyên trách, phần lớn mang 
tính kiêm nhiệm, chưa có chức năng, nhiệm 
vụ cụ thể. 

Thực tế thời gian qua cho thấy, NGVH 
không chỉ đã góp phần quan trọng để Vĩnh 
Phúc hoàn thành các nhiệm vụ ngoại giao 
một cách nhân văn, thuyết phục và hiệu quả 
mà còn góp phần vào thành công của công 
cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 
Được triển khai trên nhiều cấp độ, ngành, 
lĩnh vực và phương diện, từ các hoạt động đối 
ngoại Đảng, Nhà nước đến các hoạt động đối 
ngoại nhân dân, cùng với ngoại giao chính 
trị và ngoại giao kinh tế, NGVH đã tích cực 
quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, hình 
ảnh Vĩnh Phúc nói riêng; đồng thời, nâng cao 
vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, của tỉnh, 
góp phần thiết thực vào công cuộc bảo vệ, xây 
dựng và phát triển kinh tế đất nước. 

Thực hiện: Ngọc Vân
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TRONG 
NGÀY

Phiên chợ ngày tết
Những phiên chợ ngày 

tết luôn là đặc sản của các 
vùng quê Việt bởi lẽ, đó 
không chỉ là nơi để mua bán, 
giao thương, trao đổi hàng 
hóa mà còn là nơi lưu giữ văn 
hóa truyền thống, là nơi con 
người có thể cảm nhận rõ 
ràng không khí Tết đang đến 
rất gần.

Chợ tết bao giờ cũng có 
không khí đông vui, náo nhiệt 
khác hẳn những phiên chợ 
ngày thường trong năm. Có 
những thứ chỉ có phiên chợ 
ngày tết mới có như: mai, đào, 

lá rong, mứt tết…. Người đi 
chợ tết không chỉ để mua sắm 
thực phẩm, mua chữ, mua 
tranh tết, mua lễ vật cho việc 
thờ cúng mà còn để gặp gỡ, 
giao lưu, được hòa mình vào 
với tập thể, được chia sẻ vài ba 
câu chuyện làm ăn, vui buồn, 
hiếu hỷ trong năm và để tận 
hưởng không khí háo hức, ấm 
cúng khi tết đến, xuân về. 

Phong tục cúng ông Táo
Theo tục lệ cổ truyền, 

người Việt tin rằng, hằng năm 
cứ đến ngày 23 tháng Chạp 
âm lịch, Táo Quân hay còn gọi 
là Thần Bếp lại cưỡi cá chép 

bay về trời để trình 
báo mọi việc xảy ra 
trong gia đình với 
Ngọc Hoàng. Cho 
đến đêm Giao thừa 
Táo Quân mới trở 
lại trần gian để 
tiếp tục công việc 
coi sóc bếp lửa của 
mình. Vì thế, cứ 
vào ngày 23 tháng 
Chạp, nhà nào 

cũng thu dọn nhà cửa, bếp 
sạch sẽ rồi làm lễ cúng tiễn 
ông Táo lên trời, nhờ Ông 
báo cáo những điều tốt đẹp để 
một năm mới bình an và may 
mắn. Theo lệ, lễ cúng ông Táo 
được đặt trong bếp và phải 
có cá chép vì tục truyền rằng, 
ông Táo cưỡi cá chép để lên 
trời.

Trang trí, sửa soạn nhà 
cửa ngày tết

Năm nào cũng vậy, cứ 
vào dịp tết đến xuân sang, nhà 
nhà đều dọn dẹp, sửa sang và 
trang hoàng nhà cửa thật đẹp 
theo không khí của ngày tết vì 
người Việt quan niệm, năm 

Năm hết tết đến là lúc mỗi gia đình người Việt đoàn tụ, sum vầy bên nhau sau một năm làm 
việc, học hành vất vả. Đây cũng là thời khắc thiêng liêng, cao quý và trang trọng nhất đối với 
mỗi người vì nó chứa đựng cả quan niệm sống cũng như những phong tục tín ngưỡng mang 
đậm nét văn hóa dân tộc mà bất cứ người Việt nào cũng luôn ghi nhớ. Tết Nguyên đán là ngày 
lễ cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất và là ngày lễ tưng bừng, nhộn nhịp nhất của dân tộc Việt 
Nam. Trải qua bao biến động của lịch sử, của thời gian nhưng người Việt vẫn gìn giữ được 
những phong tục tập quán trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

NÉT VĂN HÓA

TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

 Lá rong - phiên chợ ngày Tết

Cá chép không thể thiếu trong lễ 
cúng ông Táo

v NGOẠI GIAO VĂN HÓA
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mới, cái gì cũng phải mới. 
Trong các gia đình thường 
treo những câu đối đỏ hoặc 
tranh tết, đặt các lọ hoa với đủ 
màu sắc tươi mới, đặc biệt ở 
miền Bắc thường có hoa đào, 
ở miền Nam có hoa mai vàng 
là biểu tượng của ngày tết 
Việt Nam. Bên cạnh đó còn 
có mâm ngũ quả được bày lên 
trên bàn thờ thể hiện mong 
muốn của gia chủ cho một 
năm mới sung túc với những 
điều tốt lành.

Xông nhà (hay “xông 
đất”)

Theo phong tục người 
Việt, đầu năm mới mà người 
đầu tiên bước vào nhà mình sẽ 
đem đến vận hên, xui cho gia 
đình suốt cả năm đó. Tuổi tác 
của người xông nhà khá quan 
trọng, vì thế trong những ngày 
giáp tết, chủ nhà thường chọn 
người quen biết, hợp tuổi với 
chủ nhà để nhờ xông đất. Tục 
xông nhà, chỉ tính người đầu 
tiên đến nhà trong thời khắc 
năm mới, người thứ hai trở đi 
không tính.

Hái lộc đầu xuân
Trong đêm giao thừa, sau 

những giờ phút đầu tiên của 
năm mới, mọi người thường 
đi chùa để cầu một năm mới 

tốt lành. Sau đó, sẽ hái một 
cành lộc ở một cành cây nào 
đó và mang về nhà như một 
sự “rước lộc”. Nếu hái được 
cành lá tươi tốt thì năm đó 
sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc 
dồi dào, làm ăn thịnh vượng 
và hạnh phúc.

Chúc thọ, chúc tết
Chúc tết hay mừng tuổi 

là những phong tục từ lâu đời 
để mong muốn những điều 
tốt lành nhất sẽ đến với mọi 
người trong gia đình. Theo 
lệ, thường thì vào mùng một, 
con cháu sẽ mừng tuổi ông bà, 
cha mẹ. Ông bà, cha mẹ cũng 
chuẩn bị một ít tiền để mừng 
tuổi cho con cháu kèm theo 
những lời chúc tốt đẹp.

Trong những ngày đầu 
năm, anh chị em, bà con 
họ hàng, bạn bè, hàng xóm 
thường đến thăm nhau, chúc 
cho nhau sức khỏe, an khang 
thịnh vượng, phát tài phát lộc. 
Đây cũng là dịp để thể hiện 
thành ý, tình thân và gắn kết 
mọi người với nhau hơn.

Khai nghề
Cũng vào dịp đầu xuân, 

người có chức tước sẽ khai ấn, 
học trò sẽ khai bút, nhà nông 
khai canh, thợ thủ công khai 
công, người buôn bán mở cửa 

hàng lấy ngày. Sau ngày mồng 
một, tất cả “Tứ dân bách 
nghệ” đều chọn ngày “khai 
nghề”, nếu mồng một là ngày 
tốt thì chiều mồng một đã bắt 
đầu, riêng khai bút thì giao 
thừa xong chọn giờ hoàng đạo 
thì bắt đầu.

Có thể thấy, theo quy 
luật của tạo hóa, mỗi dịp 
tết đến xuân về, đất trời lại 
đem đến cho con người và 
vạn vật luồng sinh khí mới. 
Không khí thiêng liêng của 
Tết Nguyên đán, của mùa 
xuân khiến lòng người rạo 
rực, háo hức một niềm vui, 
niềm tin vào cuộc sống, vào 
tương lai. Đối với mỗi người 
dân đất Việt, Tết Nguyên đán 
là Tết của gia đình. Như một 
thói quen linh thiêng và bền 
vững, mỗi năm tết đến, dù 
đang ở đâu làm gì, kể cả người 
xa xứ vẫn mong được về sum 
họp dưới mái ấm gia đình, 
được khấn vái dưới bàn thờ 
tổ tiên, được hành hương về 
với cội nguồn, về nơi chôn rau 
cắt cắt rốn. Những phong tục 
đẹp trong dịp tết còn thể hiện 
truyền thống văn hóa bởi đó 
là linh lồn, là bản sắc của dân 
tộc Việt Nam.

T/h: Thu Hiền

NGOẠI GIAO VĂN HÓA  v
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Hội kéo song ở Hương 
Canh, huyện Bình Xuyên 
(từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 
giêng)

Vào ngày lễ hội, tại đình 
làng, các trưởng lão làm nghi 
lễ thắp hương khấn trình, sau 
đó Ban Tổ chức cho các đội 
bốc thăm lịch thi đấu. Hương 
Canh có 4 đội kéo song, mỗi 
đội phải kéo 3 lượt với đội 

bạn, thành 12 trận. Mỗi bên 
cử 23, 25, 27, 29 hoặc 31 tráng 
đinh vào kéo. Họ chia hai 
phía đối lập bằng một cột gỗ 
dài 3m, chôn chặt song, cao 
từ 1,2m đến 1,5m so với mặt 
đất. Trên thân cột đục một lỗ 
tròn xuyên qua, rồi luồn dây 
song vào đó. Chính giữa dây 
song khoanh một vòng tròn 
đỏ, đặt trong lỗ cột, chia dây 
song thành hai phần bằng 
nhau. Dây bên nào bị rút qua 
lỗ quá vệt đỏ 50cm là bên ấy 
thua. Họ đào hố cho từng cặp 
đối thủ ngồi, chéo xuống như 
bậc thang để vừa có chỗ ngồi 
vừa có chỗ duỗi thẳng cả hai 
chân, đạp hết sức vào thành 
hố. Riêng cặp đầu tiên của 
cả hai bên đều có thể đứng, 
co chân đạp vào cọc để thêm 
lực đẩy. Người cuối cùng nắm 
đuôi dây, ngồi một mình ở 
một hố bé hơn. 

Nét độc đáo là người kéo 
song phải kẹp dây vào nách. 
Một người kẹp nách trái, một 
người kẹp nách phải, hai tay 
nắm cùng một khúc dây, lúc 
kéo, họ đạp thẳng chân vào 
thành hố, ngả mình ra. Hai 
người ngồi thành cặp, ngoắc 
đầu vào nhau, cộng lực để 
kéo. Vì vậy, trò chơi Kéo Song 
vừa có tính tập thể, vừa thể 
hiện tinh thần đoàn kết và 
biểu dương sức mạnh và mưu 
trí của dân chúng trong vùng. 

Hội “đả cầu cướp phết” 
cầu may (ngày 7 tháng giêng)

Từ năm 1993 đến nay, hội 
“đả cầu cướp phết” được khôi 
phục tại đền Đông Lai, xã Bàn 
Giản, huyện Lập Thạch đem 
lại cho nhân dân trong vùng 
không khí háo hức mỗi độ 
xuân về. 

Tương truyền trước đây 
có 4 anh em trai thời Hùng 
Vương thứ 18 được giao trấn 
ải đánh giặc. Sau khi thắng 
trận đã làm lễ khao quân và 
phong cấp cho những người 
có công. Để ghi nhớ công đức 
của các tướng lĩnh, người dân 
trong vùng đã lập đền thờ. 
Năm 1993, tại lễ công nhận 
di tích văn hóa quốc gia nhân 
dân đã gây dựng lại một số 
phong tục, tập quán cũ như: 
Giã bánh dày, đánh đu, cờ 
người, đặc biệt là trò đả cầu 
cướp phết thu hút  rất nhiều 
người dân trong vùng tham 
gia. 

Sau khoảng 2 giờ hành 
lễ xong thì quả cầu (làm bằng 
gỗ quý, đường kính 35cm) 
và 2 phết (cây gậy hình cong 

RỘN RÀNG LỄ HỘI ĐẦU XUÂN
VĨNH PHÚC: 

Là một vùng đất cổ trải qua 
bao thăng trầm của lịch sử, 
bao tác động của tự nhiên, 
con người và mảnh đất 
Vĩnh Phúc đã tạo nên một 
kho tàng di sản phong phú, 
đặc sắc về văn hóa.Cứ mỗi 
dịp tết đến xuân về, trên 
quê hương Vĩnh Phúc lại 
rộn ràng không khí náo nức 
mùa lễ hội để được sống lại 
với những khoảnh khắc quá 
khứ truyền thống được tái 
hiện. Nhân dịp đón xuân 
năm mới Bính Thân, Ban 
Biên tập Bản tin đối ngoại 
xin được giới thiệu với bạn 
đọc về một số lễ hội đầu 
xuân tại Vĩnh Phúc.
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làm bằng gốc tre có khắc 
hình đầu long mã) được xếp 
lên kiệu trước sân đình. Sau 
3 hồi trống chiêng, một cụ 
ông ôm quả cầu đi dưới gầm 
kiệu, hai bên là hàng trăm 
trai đinh mặc quần áo nghi 
lễ truyền thống khiêng kiệu. 
Khi lễ rước đi đến giữa sân 
đình thì quả cầu được tung 
ra. Hàng trăm trai tráng đứng 
xung quanh lao vào dùng tay 
để ôm, cướp cầu. Việc tranh 
giành quả cầu diễn ra trên sân 
đình, sau đó di chuyển đến 
các khu vực lân cận. Khi quả 
cầu di chuyển đến đâu đều có 
người cầm cờ vẫy ở phía trên 
cùng tiếng trống thúc giục, 
tiếng hò reo vang dội cho đến 
khi quả cầu được một nhóm 
trai làng cướp được rước vào 
đền để nhận thưởng.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu 

(ngày 16-17 tháng giêng)
Vào ngày 16 - 17 tháng 

giêng, tại xã Hải Lựu, huyện 
Sông Lô, hàng vạn du khách 
thập phương và nhân dân 
trong vùng có mặt để chứng 
kiến lễ hội chọi trâu được coi 
là cổ nhất Việt Nam.

Tương truyền lễ hội có 
từ thế kỷ thứ hai trước công 
nguyên, lúc này nhà Hán xâm 
lược nước Nam Việt của Triệu 
Đà, triều đình nhà Triệu tan 
rã, Thừa tướng nước Triệu là 

Lữ Gia lui quân về vùng núi 
Hải Lựu để tổ chức đánh giặc. 
Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại 
cho tổ chức chọi trâu để động 
viên quân sĩ, trâu sau khi chọi 
được giết để khao quân. Lữ 
Gia mất, dân làng Hải Lựu tôn 
vinh thờ làm Thành hoàng 
của làng và Lễ hội chọi trâu 
cũng bắt đầu có từ đó. 

Nét văn hóa độc đáo của 
chọi trâu Hải Lựu là: các “ông 
trâu” được tập thể cùng tham 
gia nuôi dưỡng, huấn luyện. 
Trâu mua về được cả cộng 
đồng bình xét giao cho một gia 
đình tiêu biểu nuôi dưỡng, gia 
đình này phải là gia đình có 
đủ ông bà, cha mẹ, con cháu 
sống hòa thuận, hiếu thảo, 
trên kính dưới nhường, kinh 
tế khá giả.... Trâu được cả cộng 
đồng yêu quý, vuốt ve, trân 
trọng như một thành viên. 
Trâu chọi bao giờ cũng đấu 
nhau bằng lối đối mặt dùng 
sừng và sức khỏe để chọn thế 
võ tấn công đối phương, dù 
thắng hay thua không bao giờ 
trâu tấn công nhau từ phía sau 
lưng hay mạng sườn, điều này 
thể hiện tinh thần thượng võ 
của dân tộc. Sau khi lễ hội kết 
thúc các “ông trâu” đều “được” 
cộng đồng giết thịt, liên hoan 
tập thể, ai cũng mong được 
thưởng thức món thịt trâu 
quý và mong một năm mới có 
sức khoẻ “như trâu”. 

Lễ hội Tây Thiên, Tam 
Đảo (ngày 15 – 17 tháng hai)

Tây Thiên là nơi thờ Quốc 
mẫu Lăng Thị Tiêu, người 
được Hùng Chiêu Vương thứ 
7 lập làm Chính Vương Phi, 
có công giúp vua dẹp giặc, 

mở mang bờ cõi, thống nhất 
giang sơn, dạy dân trồng lúa, 
giữ lửa trong buổi bình minh 
của dân tộc. Xong công việc, 
bà trở về quê hương tại thôn 
Đông Lộ, xã Đại Đình, huyện 
Tam Đảo ngày nay, rồi “hóa” 
tại đây. Bao đời nay, các triều 
đại từ Đinh, Lý, Trần, Lê đều 
sắc phong bà là Tam Đảo Sơn 
Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại 
Vương, hàng năm cử các quan 
đại thần lên cúng tế. Tưởng 
nhớ công đức của bà, nhân 
dân trong vùng lập đền thờ 
để hương khói hàng ngày và 
tổ chức lễ hội hàng năm vào 
ngày 15/2 âm lịch.

Lễ hội được tổ chức 3 
ngày với phần lễ rước, lễ tế, lễ 
dâng hương để tưởng nhớ ơn 
đức của Quốc mẫu Tây Thiên. 
Phần hội được tổ chức với các 
trò chơi, trò diễn của cư dân 
nông nghiệp trồng lúa nước 
từ buổi đầu sơ khai thời các 
Vua Hùng dựng nước, gắn với 
các làn điệu dân ca của người 
Việt và người dân tộc Sán Dìu 
định cư ở chân núi Tam Đảo 
và nhiều trò chơi dân gian 
như: thi hát dân ca, thi nấu 
cơm, làm bánh chưng, bánh 
dầy, kéo co, chọi gà…. Lễ hội 
cũng là truyền thống tốt đẹp 
thể hiện đạo lý uống nước 
nhớ nguồn của dân tộc ta.

T/h: Ban biên tập
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