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Cơ hội hợp tác phát triển giữa tỉnh Vĩnh Phúc 
và bang Oregon - Hoa Kỳ

Hội thảo nằm 
trong khuôn 
khổ chương 

trình Sáng kiến Việt Nam - 
Oregon, một hình mẫu hợp 
tác mới trong quan hệ Việt 
Nam - Hoa Kỳ, trong đó các 
địa phương Hoa Kỳ trực tiếp 
hợp tác với địa phương Việt 
Nam vì lợi ích hai bên. Vĩnh 
Phúc là địa phương thứ 3 
đăng cai tổ chức sự kiện Sáng 
kiến Việt Nam - Oregon, đây 
là một trong những hoạt động 
thiết thực kỷ niệm 20 năm 
quan hệ ngoại giao Việt Nam 
- Hoa Kỳ.

Tham dự và chủ trì hội 
thảo 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; 
Nguyễn Bá Hùng - Vụ trưởng 
Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao 
và bà Erin Flynn - Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Port-
land State. Cùng dự có đồng 
chí Lê Duy Thành - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện 
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt 
Nam; đại diện chính quyền 
bang Oregon, Hoa Kỳ; lãnh 
đạo các sở, ngành, huyện, 
thành, thị trong tỉnh; đại diện 
một số bộ, ngành, Sở Ngoại 
vụ các tỉnh, thành lân cận; 

các chuyên gia, doanh nghiệp 
và các cơ sở giáo dục đào tạo 
trong khu vực.

Phát biểu tại buổi hội 
thảo, đồng chí Nguyễn Văn Trì 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn 
mạnh, chương trình “Sáng kiến 
Việt Nam – Oregon” là cơ hội 
để Vĩnh Phúc thúc đẩy mối 
quan hệ ngoại giao với Hoa 
Kỳ nói chung và bang Oregon 
nói riêng, đồng thời thúc đẩy 
hợp tác trong lĩnh vực đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao. Chủ tịch UBND tỉnh cho 
biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây 
dựng và đang triển khai Đề 
án phát triển nguồn nhân lực 

v TIN ĐỐI NGOẠI

Sáng kiến Việt Nam - Oregon:

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Văn Trì; Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ Nguyễn Bá Hùng và bà Erin Flynn 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Portland State đồng chủ trì hội thảo

Sáng ngày 
9/12/2015, UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc 
phối hợp với Vụ 
Châu Mỹ - Bộ Ngoại 
giao và Trường Đại 
học Portland State 
(bang Oregon, Hoa 
Kỳ) tổ chức 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”. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm
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đến năm 2020 trong đó xác 
định mục tiêu tổng quát là 
phát triển toàn diện giáo dục 
và đào tạo, tạo sự chuyển biến 
rõ rệt về chất lượng nhân lực, 
hình thành đội ngũ nhân lực 
chất lượng cao đáp ứng yêu 
cầu phát triển nhanh, bền 
vững trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu 
cầu của hội nhập quốc tế và 
nền kinh tế tri thức.

Tại hội thảo, ông Pat-
rick Proden - Đại diện chính 
quyền bang Oregon đã thông 
tin cụ thể về Sáng kiến Việt 
Nam - Oregon, trong đó nêu 
bật ý nghĩa cũng như khuôn 
khổ hợp tác và những quy tắc 
trong thực hiện Sáng kiến. 
Giới thiệu về bang Oregon, 
ông cho biết: Bang Oregon, 
Hoa Kỳ là trụ sở chính của 
một số Tập đoàn kinh tế lớn 
đã và đang đầu tư vào Việt 
Nam như: Intel, Nike, Co-
lumbia Sportwears…Hàng 
năm, có hàng trăm du học 
sinh Việt Nam sang học tập 
tại các trường đại học, cao 
đẳng của Bang. Riêng Đại học 
Portland State, trong năm học 
vừa qua đã có hơn 100 học 
sinh Việt Nam tham gia ở các 
chuyên ngành, cấp học. Đồng 
thời, Trường cũng hỗ trợ các 
trường như Đại học Quốc 
gia Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 
FPT… xây dựng các chương 
trình đào tạo tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Bá 
Hùng - Vụ trưởng Vụ Châu 
Mỹ, Bộ Ngoại giao đánh giá 
cao vấn đề hội thảo đưa ra và 
nhấn mạnh, trong quá trình 

hội nhập và chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế, bên cạnh việc hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng hiện đại, 
cải cách thể chế pháp luật thì 
vấn đề nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực được nước 
ta đặc biệt quan tâm bởi đây 
là yếu tố quan trọng và lâu 
dài nhất cho việc phát triển 
bền vững, nâng cao sức cạnh 
tranh của quốc gia và doanh 
nghiệp, góp phần trực tiếp 
vào việc thu hút đầu tư nước 
ngoài. Chủ đề hội thảo lần này 
cho thấy, Vĩnh Phúc rất quan 
tâm và sẵn sàng cho việc triển 
khai Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP).

Tại hội thảo còn có ý kiến 
chia sẻ từ đại diện các đơn vị 
đào tạo, sử dụng lao động 
tại tỉnh Vĩnh Phúc và bang 
Oregon, như: trường Đại 
học Portland State, Hoa Kỳ, 
trường Đại học Công nghệ 
Giao thông Vận tải, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh 
Phúc, công ty TNHH Công 
nghệ Cosmos, công ty TNHH 
NIKE Việt Nam, công ty Intel 
Việt Nam...

Chiều cùng ngày, diễn ra 
buổi tọa đàm với chủ đề “Tăng 
cường hợp tác quốc tế nhằm 
phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao tại Vĩnh Phúc” 
do đồng chí Lê Duy Thành - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
chủ trì. 

Tại buổi tọa đàm, các đại 
biểu đã thảo luận vấn đề về 
thực trạng chất lượng nguồn 
nhân lực và những thách 
thức, hạn chế trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo hiện nay; 
định hướng phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao tại 
Vĩnh Phúc; cơ hội hợp tác 
giữa Vĩnh Phúc và trường 
Đại học Portland State trong 
tương lai. 

Ghi nhận và đánh giá 
cao ý kiến phát biểu của các 
chuyên gia trong các doanh 
nghiệp và trong lĩnh vực giáo 
dục – đào tạo, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Duy Thành 
yêu cầu các sở, ngành liên 
quan tiếp thu ý kiến đóng góp, 
tham mưu, đề xuất với tỉnh 
đề ra các giải pháp phù hợp 
nhằm nâng cao chất lượng 
giáo dục - đào tạo trong thời 
kỳ mới. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh cũng bày tỏ mong muốn 
Đại sứ quán Hoa Kỳ, Bang Or-
egon và trường Đại học Port-
land State hợp tác, hỗ trợ tỉnh 
Vĩnh Phúc trong lĩnh vực đào 
tạo cán bộ, nguồn lao động 
chất lượng cao, đáp ứng yêu 
cầu phát triển của tỉnh trong 
giai đoạn tới. 

Kết thúc buổi tọa đàm, 
thay mặt UBND tỉnh, đồng 
chí Lê Duy Thành đã ký Ý 
định thư với trường Đại học 
Portland State về hợp tác đào 
tạo giữa hai bên. Trong khuôn 
khổ Sáng kiến Việt Nam - Or-
egon, Đại học Portland State 
cam kết sẽ hỗ trợ các cơ sở 
của Vĩnh Phúc kết nối với các 
cơ sở của bang Oregon bao 
gồm chính quyền địa phương, 
doanh nghiệp và các cơ sở 
giáo dục đại học.

TIN ĐỐI NGOẠI  v
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Cooperation opportunities of Vinh Phuc 
province and Oregon - the United States

This conference is 
in the framework 
of Vietnam - Or-

egon Initiative program - the 
new cooperation model in 
the relationship of Vietnam 
- the United States, in which 
localities of the US directly 
cooperate with Vietnamese 
provinces/cities for the mu-
tual benefits. Vinh Phuc is 
the third province of Vietnam 
organizing this event - one of 
practical activities for the 20th 
ceremony of Vietnam - US 
diplomatic relationship

Chairing the conference, 
there were comrades: Hoang 
Thi Thuy Lan - Secretary of 
Vinh Phuc, Nguyen Van Tri 
- Chairman of Vinh Phuc, 
Nguyen Ba Hung - Director 
of the Department of Ameri-
ca; and Ms. Erin Flynn - Vice 
Principal of Portland State 
University. Attending this 
event, there were: comrade 
Le Duy Thanh - Vice Chair-
man of Vinh Phuc; leaders 
of US Embassy in Vietnam; 
representatives of Oregon au-
thority; leaders of Vinh Phuc’s 

departments and districts; 
delegates of some ministries, 
department of Foreign affairs 
of neighboring provinces; ex-
perts, enterprises and educa-
tional, training institutions in 
the region.

Speaking at the confer-
ence, comrade Nguyen Van 
Tri - Chairman of Vinh Phuc, 
emphasized that the program 
of Vietnam - Oregon Initiative 
is an occasion for Vinh Phuc 
to promote the diplomatic re-
lation with the US in general 
and Oregon in particular; si-

Vietnam - Oregon Initiative: 

By: Nguyen Thom

In the morning of 
12/9/2015, the People’s 
Committee of Vinh Phuc 
province in collaboration 
with the Department of 
America (Ministry of For-
eign affairs of Vietnam) 
and Portland State Univer-
sity (Oregon, the United 
States) organized the con-
ference on “Enhancing 
sustainable partnership be-
tween educational, training 
institutions and business 
communities for workforce 
readiness”.

Vice Chairman Le Duy Thanh and Ms. Erin Flynn - Associate Vice 
President for Stategic Partnerships signed the letter of intent
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multaneously, the coopera-
tion in high-quality workforce 
training will be promoted. He 
also said that the province has 
been building and implement-
ing the project “Workforce de-
velopment to 2020”, in which, 
general targets are compre-
hensively develop education 
and training; make a marked 
improvement in the quality of 
manpower; form high quality 
human resource in order to 
meet the requirements of the 
rapid and sustainable develop-
ment in the process of indus-
trialization - modernization, 
requirements of international 
integration and intellectual 
economy.

At the conference, Mr. 
Patrick Proden - representa-
tive of Oregon, provided 
specific information about 
Vietnam - Oregon Initiative, 
including the meaning, coop-
eration framework, and the 
rules in implementing the Ini-
tiative. Introducing Oregon, 
he said, “Oregon of the United 
States is the headquarter of 
many big economic groups 
investing in Vietnam as Intel, 
Nike, Columbia Sport wears, 
and etc. Yearly, there are hun-
dreds of Vietnamese students 
studying at Oregon’s universi-
ties and colleges. Only at Port-
land State University, in the 
recent school year, there have 
been more than 100 Vietnam-
ese students. Simultaneously, 
the university has supported 
the National University of Ho 
Chi Minh, FPT Da Nang... to 

build advanced training pro-
grams.”

Comrade Nguyen Ba 
Hung - Director of America 
Department, highly appreciat-
ed issues in the conference and 
stressed that in the integration 
process and economic restruc-
turing, in addition to modern 
infrastructure completion and 
institutional reform, Vietnam 
is paying special attention to 
the matter of enhancing the 
quality of human resource be-
cause this is the important and 
most long-term factor for the 
sustainable development to 
enhance the competitiveness 
of the country and business-
es, as well as contributing di-
rectly to attract foreign invest-
ment. This conference theme 
showed that Vinh Phuc is very 
interested in and ready for the 
deployment of TPP.

At the meeting, there 
were many sharing ideas of 
representatives of educational 
institutions and employers of 
Vinh Phuc and Oregon such 
as Portland State University, 
Transport Technology Uni-
versity, Vinh Phuc’s Depart-
ment of Education and Train-
ing, Cosmos Industrial Co., 
Ltd, NIKE Vietnam Co., Ltd, 
Intel Vietnam, and etc.

In the afternoon, the Dia-
logue on “Enhancing inter-
national cooperation for high 
quality human resource devel-
opment in Vinh Phuc prov-
ince” was chaired by Mr. Le 
Duy Thanh - Vice Chairman 
of Vinh Phuc.

At the Dialogue, del-
egates discussed the current 
situation on workforce qual-
ity; challenges and limitations 
of education - training sector; 
orientations of high quality 
human resource development 
in Vinh Phuc; cooperation 
opportunities between Vinh 
Phuc and Portland University 
in the future.

Highly appreciating ideas 
of experts of enterprises and 
education - training sector, the 
Vice Chairman of Vinh Phuc 
required related departments 
to collect all opinions and 
then propose the provincial 
People’s Committee to have 
suitable solutions on improv-
ing the quality of education - 
training in the new period. He 
also desired that the US Em-
bassy, Oregon, and Portland 
State University will cooperate 
and support the province in 
the field of educating, training 
high quality workforce to sat-
isfy the province’s developing 
requirements.

Concluding the Dialogue, 
on behalf of Vinh Phuc, com-
rade Le Duy Thanh signed the 
letter of intent with Portland 
State University on coopera-
tion on training high quality 
workforce. In the framework 
of Vietnam - Oregon Initia-
tive, the University committed 
to support Vinh Phuc’s educa-
tion - training institutions to 
connect with the local author-
ities, enterprises, and universi-
ties of Oregon.
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Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Luông-nậm-thà, 
nước Cộng hòa DCND Lào thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

Chiều ngày 
17/12/2015, đoàn 
lãnh đạo cấp cao 

tỉnh Luông-nậm-thà, nước 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân 
Lào do đồng chí Phết-thả-
von Phị-lạ-văn, Bí thư, Tỉnh 
trưởng tỉnh Luông-nậm-thà 
làm Trưởng đoàn có chuyến 
thăm và hội đàm với lãnh đạo 
tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp và làm việc với Đoàn 
có các đồng chí: Nguyễn Văn 
Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; Nguyễn Duy 
Đông - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn 
Xuân Sơn - Ủy viên Thường 
trực HĐND tỉnh; lãnh đạo 
một số sở, ngành, địa phương 
trong tỉnh.

Tại buổi hội đàm, lãnh 
đạo hai tỉnh đã cùng nhau 
trao đổi và chia sẻ tình hình 
kinh tế - xã hội trong thời gian 
qua và chúc mừng thành công 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh 
Phúc lần thứ XVI và Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Luông-nậm-thà 
lần thứ VII.

Đánh giá cao tình cảm, 
mối quan hệ hợp tác hữu 
nghị giữa Việt Nam - Lào nói 
chung và Vĩnh Phúc - Luông-
nậm-thà nói riêng, đồng chí 
Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
cho biết: Những năm qua, hai 
tỉnh đã thường xuyên hợp 

tác, hỗ trợ lẫn nhau trên các 
lĩnh vực như: trao đổi đoàn, 
giáo dục - đào tạo, xây dựng 
cơ sở hạ tầng, phát triển kinh 
tế. Vĩnh Phúc đã hỗ trợ tỉnh 
Luông-nậm-thà xây dựng, 
mua sắm trang thiết bị, cơ sở 
vật chất cho một số công trình 
của tỉnh Luông-nậm-thà như: 
trường Chính trị tỉnh, Cung 
Văn hóa Hữu nghị, Trung tâm 
hội nghị tỉnh, trường học, 
bệnh xá… Trong giai đoạn 
2011 - 2015, tỉnh Vĩnh Phúc 
đã hỗ trợ 54 suất đào tạo cho 
học sinh Luông-nậm-thà sang 
học tập tại các trường đại học 
của Việt Nam và các trường 
trung học chuyên nghiệp của 
tỉnh. Tỉnh Luông-nậm-thà 
cũng đào tạo giúp tỉnh Vĩnh 
Phúc 03 học sinh học Đại học 

quốc gia Lào. Đồng chí mong 
muốn, trên cương vị và trọng 
trách mới, lãnh đạo hai tỉnh 
sẽ tiếp tục hợp tác cùng phát 
triển bằng những việc làm 
thiết thực, cụ thể để duy trì, 
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác 
tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân hai tỉnh.

Đồng chí Phết-thả-
von Phị-lạ-văn, Bí thư, Tỉnh 
trưởng tỉnh Luông-nậm-thà 
cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, 
thắm tình đoàn kết anh em 
của tỉnh Vĩnh Phúc dành cho 
Đoàn cũng như sự giúp đỡ 
nhiệt tình, hiệu quả của Vĩnh 
Phúc đối với tỉnh Luông-
nậm-thà trong thời gian qua. 
Đồng chí cho biết: Luông-
nậm-thà là tỉnh có cửa khẩu 
quốc tế, cửa khẩu quốc gia, 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì (bên phải) và đồng chí Phết-
thả-von Phị-lạ-văn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông-nậm-thà ký kết 
Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2016-2020
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Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc
ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Vĩnh Phúc 

Chiều 14/12/2015, 
Hiệp hội Doanh 
nghiệp Hàn Quốc 

tại Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi 
lễ trao tặng tiền ủng hộ Quỹ Vì 
người nghèo tỉnh. Tới dự buổi 
lễ có đồng chí Nguyễn Văn Trì 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; lãnh đạo một số 
sở, ban, ngành cùng đại diện 
30 doanh nghiệp Hàn Quốc 
tại Vĩnh Phúc.

Hiệp Hội Doanh nghiệp 
Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc được 
thành lập từ năm 2010. Bên 

cạnh mục đích vì sự phát triển 
của từng doanh nghiệp thành 
viên, hàng năm, Hiệp hội tổ 
chức nhiều hoạt động thiết 
thực, thể hiện trách nhiệm xã 
hội cao vì cộng đồng. Hưởng 
ứng lời kêu gọi chung tay vì 
người nghèo của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh, tại buổi lễ, 
Hiệp hội đã trao số tiền 200 
triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì 
người nghèo của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, 
Ông Lee Jong Young – Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH 

Jahwa Vina, Chủ tịch Hiệp 
hội Doanh nghiệp Hàn Quốc 
tại Vĩnh Phúc cảm ơn sự quan 
tâm, giúp đỡ của các cấp chính 
quyền của tỉnh đối với các 
doanh nghiệp Hàn Quốc. Ông 
nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Phúc 
luôn tạo môi trường đầu tư 
thuận lợi cho doanh nghiệp vì 
vậy, nhiều doanh nghiệp Hàn 
Quốc đã tới Vĩnh Phúc sản 
xuất kinh doanh hiệu quả. Để 
đáp lại sự quan tâm giúp đỡ 
của các cấp chính quyền cũng 
như nhân dân Vĩnh Phúc, 
Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn 
Quốc tại Vĩnh Phúc mong 
muốn được đóng góp phần 
nào đó vào việc thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội của 
tỉnh và đây là sự khởi đầu cho 
chuỗi hoạt động sắp tới của 
Hiệp hội. Ông cam kết, các 
doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ 
tiếp tục nỗ lực hết mình đóng 
góp vào sự phát triển của tỉnh; 
đồng thời, hy vọng tỉnh Vĩnh 
Phúc sẽ tiếp tục dành sự quan 
tâm, tạo điều kiện tốt nhất để 
các doanh nghiệp Hàn Quốc 
yên tâm sản xuất kinh doanh.

Tin, ảnh: Trung Dũng

đường xuyên Á, bao gồm 5 
huyện với dân số hơn 162.700 
người. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế trung bình hàng năm 
đạt 8%. Mặc dù có tiềm năng 
phát triển như hệ thống giao 
thông đường bộ; có tài nguyên 
khoáng sản với trữ lượng lớn 
và đặc khu kinh tế tự do Bò-
tèn nhưng nhìn chung, kinh 
tế - xã hội của tỉnh vẫn còn 

nhiều khó khăn. Vì vậy, đồng 
chí mong muốn sẽ tiếp tục 
nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ 
của Vĩnh Phúc trong việc xây 
dựng một số công trình văn 
hóa, giáo dục và tổ chức cho 
các đoàn doanh nghiệp của 
tỉnh sang thăm, xúc tiến đầu 
tư tại tỉnh Luông-nậm-thà.

Kết thúc buổi hội đàm, 
lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Phúc 

và Luông-nậm-thà đã ký Bản 
ghi nhớ về tăng cường hợp tác 
giữa hai tỉnh giai đoạn 2016-
2020.

Trong khuôn khổ chuyến 
thăm và làm việc tại Vĩnh 
Phúc, đoàn đã đến thăm Khu 
Công nghiệp Khai Quang; 
Quảng trường Hồ Chí Minh, 
Nhà hát tỉnh và di tích Chùa 
Hà Tiên.

Ông Lee Jong Young – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Jahwa Vina, 
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc trao tiền 

ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Vĩnh Phúc
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Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tiếp 
các nhà đầu tư Nhật Bản và Thái Lan

Tại trụ sở UBND 
tỉnh, ngày 
1 6 / 1 2 / 2 0 1 5 , 

đồng chí Nguyễn Văn Trì - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh có buổi tiếp lãnh 
đạo Tập đoàn Rojana, Thái 
Lan và Tập đoàn Sumikin 
của Nhật Bản do ông Derik 
Vinichbutr - Chủ tịch Tập 
đoàn Rojana làm Trưởng 
đoàn đến tìm hiểu cơ hội 
đầu tư, kinh doanh hạ tầng 
Khu công nghiệp (KCN) Bá 
Thiện, huyện Bình Xuyên. 
Cùng dự có lãnh đạo một số 
sở, ban, ngành.

Giới thiệu về KCN Bá 
Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Trì cho biết: 
Với tổng diện tích gần 326 
ha cùng nhiều dịch vụ hỗ 
trợ tiện lợi cho nhà đầu tư, 
Khu công nghiệp Bá Thiện là 
khu “đất vàng” nằm ở vị trí 
trung tâm của các khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh và 
nằm trong lõi đô thị Vĩnh 
Phúc khi Vĩnh Phúc trở 
thành Thành phố trực thuộc 
Trung ương vào những năm 
2020. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc 
luôn hoan nghênh và tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư có năng lực, 
kinh nghiệm, nhất là những 
nhà đầu tư đến từ các quốc 
gia, vùng lãnh thổ có nhiều 

dự án đã được triển khai tại 
tỉnh nhằm thúc đẩy ngành 
công nghiệp hỗ trợ, sản 
xuất linh kiện điện tử, công 
nghiệp công nghệ cao phát 
triển theo hướng bền vững.

Tại buổi làm việc, các 
nhà đầu tư đã thảo luận và 
trao đổi với tỉnh về cơ chế, 
chính sách khuyến khích 
đầu tư, các căn cứ, thủ tục 
để định giá thuê đất tại khu 
công nghiệp; vấn đề cung 
cấp điện, nước, viễn thông… 
từ đó, doanh nghiệp sẽ có 
phương án cụ thể hơn để 
tiếp cận dự án.

Tin, ảnh: Nam Dương

Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Văn 
Trì (bên phải) và 

ông Derik 
Vinichbutr - Chủ 

tịch Tập đoàn 
Rojana, Thái Lan 

tại buổi tiếp
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Đoàn công tác nước Cộng hòa Haiti và tổ chức Hỗ trợ phát triển dịch vụ chăm sóc
sức khỏe y tế Global Health Solutions tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc

Chiều 7/12/2015, 
đoàn công tác do 
ông Jean Lesly 

Benoit - Trưởng cơ quan đại 
diện Cộng hòa Haiti tại Việt 
Nam và tổ chức Hỗ trợ phát 
triển dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe y tế Global Health So-
lutions (trụ sở tại Mỹ) làm 
Trưởng đoàn đã có buổi làm 
việc với UBND tỉnh để tìm 
hiểu cơ hội hợp tác đầu tư xây 
dựng và đào tạo nhân lực y tế 
cho tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp và 
làm việc với Đoàn có đồng chí 
Lê Duy Thành - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; đại diện một 
số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy 
Thành cho biết, ngoài dự án 
bệnh viện Sản - Nhi, năm 
2016 Vĩnh Phúc sẽ ưu tiên 
nguồn vốn để đầu tư xây dựng 
bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy 
nhiên, trong lĩnh vực y tế vẫn 
còn tồn tại một số khó khăn 
như: thiếu trang thiết bị hiện 
đại, thiếu đội ngũ y bác sỹ giỏi 
và thiếu một số chuyên khoa 
về tim mạch, lao phổi. Vì vậy, 
tỉnh hoan nghênh và sẽ tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để tổ 
chức Global Health Solutions 
tiếp tục nghiên cứu, đầu tư 
chuyển giao các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Thay mặt đoàn 
công tác, ông Jean 
Lesly Benoit – Trưởng 
cơ quan đại diện 
Cộng hòa Haiti tại 
Việt Nam cảm ơn sự 
đón tiếp trọng thị của 
tỉnh dành cho Đoàn. 
Giới thiệu về chức 
năng, nhiệm vụ của 
tổ chức Global Health 
Solutions, Ông cho 
biết: Với quan điểm 

“Sức khỏe sẽ mang đến 
sự thịnh vượng, giàu có 
cho đất nước”, những 

năm qua, Global Health So-
lutions đã mang đến các dịch 
vụ y tế chất lượng, hiện đại 
nhất cho các nước đang phát 
triển. Nếu được tỉnh chấp 
thuận cho chuyển giao công 
nghệ, đào tạo nhân lực, Glob-
al Health Solutions sẽ không 
chỉ mang đến cho Vĩnh Phúc 
những trang thiết bị y tế hiện 
đại, chất lượng tốt nhất mà 
còn cử các chuyên gia, các bác 
sỹ có chuyên môn giỏi, kinh 
nghiệm tốt để đào tạo đội ngũ 
cán bộ y tế.  

Sau buổi làm việc, Đoàn 
đã đến thăm địa điểm xây 
Bệnh viện Sản - Nhi và khu 
đất dự kiến xây dựng bệnh 
viện quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nam Dương

Đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
(thứ 6 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác tổ chức Hỗ trợ 

phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế Global Health Solutions
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tiếp và làm việc 
với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chiều 10/12/2015, 
đồng chí Vũ Chí 
Giang – Tỉnh ủy 

viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã có buổi tiếp và làm 
việc với đoàn Bộ Lao động và 
Phúc lợi xã hội, nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
do đồng chí Khăm-phanh 
Say-sôm-phanh, Bộ trưởng 
Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội 
làm Trưởng đoàn tới thăm và 
làm việc tại Vĩnh Phúc. Cùng 
dự có đồng chí Khổng Sơn 
Trường - Tỉnh ủy viên, Giám 
đốc Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội; đại diện một 
số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ 
Chí Giang bày tỏ sự vui mừng 
được đón tiếp đoàn công tác 

Bộ Lao động và Phúc lợi xã 
hội nước bạn Lào đến thăm, 
làm việc với tỉnh. Đồng chí 
cho biết, Vĩnh Phúc luôn 
quan tâm đến công tác đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm và 
đặc biệt là xuất khẩu lao động. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 
49 cơ sở dạy nghề. Hàng năm, 
tỷ lệ lao động qua đào tạo 
nghề liên tục tăng, chất lượng 
đào tạo nghề ngày một nâng 
cao, số học sinh tốt nghiệp 
ra trường tìm được việc làm 
đạt trên 80%. Đồng chí mong 
muốn thời gian tới, tỉnh Vĩnh 
Phúc và Bộ Lao động và Phúc 
lợi Xã hội Lào sẽ tiếp tục duy 
trì trao đổi kinh nghiệm, đặc 
biệt trong lĩnh vực đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm.  

Đồng chí Bộ trưởng 

Khăm-phanh Say-sôm-phanh 
cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu 
của tỉnh đối với Đoàn. Đồng 
chí vui mừng và đánh giá cao 
sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, đặc biệt sự quan tâm 
đến lĩnh vực đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm, phục vụ cho 
phát triển kinh tế xã hội và hội 
nhập quốc tế. Hiện nay, Đảng 
và Nhà nước Lào đang tích 
cực quan tâm đến lao động có 
tay nghề, nhằm hướng tới đạt 
tiêu chuẩn tay nghề ASEAN. 
Để đạt được mục tiêu đó, đồng 
chí Bộ trưởng mong muốn sẽ 
nhận được sự hợp tác, giúp 
đỡ của Việt Nam nói chung và 
tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, đặc 
biệt là sự hợp tác giữa Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội 
hai nước.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Vũ Chí 
Giang – Tỉnh ủy 

viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh (bên 
phải) tiếp đồng 

chí Khăm-phanh 
Say-sôm-phanh, 

Bộ trưởng Bộ Lao 
động và Phúc lợi xã 
hội, nước Cộng hòa 

DCND Lào
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Ngày 11/12/2015, tại Hà Nội, Cục 
Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt 
Nam phối hợp với Đại sứ quán 

Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tọa đàm “Gặp 
gỡ Nhật Bản” nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi 
kinh nghiệm hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, 
thương mại, đầu tư.

Tham dự tọa đàm có đại diện Bộ Ngoại 
giao, lãnh đạo một số tỉnh, thành trên cả nước; 
đại diện một số cơ quan, tổ chức Nhật Bản và 
các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản. Về 
phía tỉnh Vĩnh Phúc, có đồng chí Khuất Văn 
Khanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã tham 
dự sự kiện này. 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Nguyễn 
Hoàng Long, Quyền Cục trưởng Cục Ngoại vụ, 
Bộ Ngoại giao cho biết: Nhật Bản là một trong 
những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và 
là nhà tài trợ ODA lớn nhất trong hơn 20 năm 
qua tại Việt Nam. Với hơn 1.400 doanh nghiệp 
đang hoạt động tại Việt Nam, Nhật Bản là nhà 
đầu tư đứng thứ 2, là đối tác thương mại lớn 
thứ 4 của Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, 

quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và 
Nhật Bản đã và đang phát triển nhanh chóng, 
ngày càng sâu rộng và toàn diện trên mọi lĩnh 
vực. Song, để tăng cường hơn nữa tính kết nối 
giữa hai bên, Nhật Bản và Việt Nam cần chú 
trọng phát huy tối đa lợi thế nhằm bổ sung cho 
nhau, kết hợp với thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh 
vực hợp tác tiềm năng như nông – lâm – ngư 
nghiệp, hợp tác giữa các địa phương.

Nhất trí với ý kiến của đồng chí Nguyễn 
Hoàng Long, Công sứ Nhật Bản Katsuro Nagai 
cho rằng, trong bối cảnh quan hệ hợp tác song 
phương đang phát triển rất tốt đẹp, việc thiết 
lập quan hệ hợp tác chặt chẽ và lâu dài với các 
địa phương của Việt Nam là mối quan tâm của 
Nhật Bản để quan hệ hai nước thực sự đi vào 
chiều sâu.

Tại tọa đàm,  đại diện các tỉnh, thành phố, 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai nước cũng 
đã tiến hành trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm 
tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư trên nhiều 
lĩnh vực trong thời gian tới.

TIN ĐỐI NGOẠI  v

Nam Dương

Trao đổi kinh nghiệm hợp tác tại tọa đàm 
“Gặp gỡ Nhật Bản”

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm Gặp gỡ Nhật Bản



Sáng ngày 
24/12/2015, đoàn 
công tác của Tổ 

chức Giáo dục và Đào tạo 
Apollo Việt Nam (Apollo 
English) do bà Phan Hoàng 
Hoa - Tổng Giám đốc làm 
Trưởng đoàn đã tới thăm và 
làm việc tại Vĩnh Phúc. Tiếp 
và làm việc với Đoàn, có đồng 
chí Khuất Văn Khanh - Phó 
Giám đốc Sở Ngoại vụ. 

Được thành lập từ năm 
1994, Apollo English là trung 
tâm đào tạo tiếng Anh 100% 
vốn nước ngoài đầu tiên tại 
Việt Nam. Hiện Apollo có 23 
trung tâm học tập tiếng Anh 
hiện đại, chuyên cung cấp các 
chương trình học tiếng Anh 
theo tiêu chuẩn quốc tế tại các 
thành phố lớn như thành phố 
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải 
Phòng và Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, bà Phan 
Hoàng Hoa cho biết: Với bề 

dày hơn 20 năm kinh nghiệm 
đào tạo, giảng dạy tiếng Anh 
tại Việt Nam, Apollo English 
mong muốn được hợp tác với 
tỉnh Vĩnh Phúc trong việc đào 
tạo tiếng Anh cho các cán bộ, 
công chức, viên chức, doanh 
nghiệp và các trường học 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  
Đồng thời, mong nhận được 
sự quan tâm, giúp đỡ của 
phía tỉnh để tiến tới thành lập 
Trung tâm Anh ngữ Apollo 
tại Vĩnh Phúc.

Thông tin khái quát về 
tình hình, mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh 
Phúc, đồng chí Khuất Văn 
Khanh nhấn mạnh: Trong bối 
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
ngày càng sâu rộng như hiện 
nay, tỉnh Vĩnh Phúc rất quan 
tâm đến việc đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao có 
trình độ tiếng Anh để giao 
tiếp và làm việc trong môi 

trường chuyên nghiệp với các 
đối tác nước ngoài. Thời gian 
qua, tỉnh cũng đã từng bước 
mở rộng và nâng cao năng lực 
hợp tác, đa dạng chương trình 
hợp tác đào tạo, bồi dưỡng 
tiếng Anh cho cán bộ, công 
chức, viên chức với người 
nước ngoài, chuẩn hóa giáo 
viên tiếng Anh. Tuy nhiên, đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, giáo viên tiếng Anh vẫn 
còn thiếu, chất lượng không 
đồng đều. Do vậy, Vĩnh Phúc 
rất hoan nghênh và sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để Apollo 
mở chi nhánh tại Vĩnh Phúc. 

Dự kiến tháng 3/2016, 
Apollo English sẽ phối hợp 
với Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc 
tổ chức Hội nghị chuyên đề 
giới thiệu chương trình đào 
tạo tiếng Anh cho các cán bộ, 
công chức, viên chức các sở, 
ngành và các doanh nghiệp, 
trường học trên địa bàn tỉnh.
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Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Tổ chức 
Giáo dục 

và Đào tạo 
Apollo 

Việt Nam 
làm việc
 với Sở 

Ngoại vụ 
Vĩnh Phúc

Đồng chí Khuất Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ (thứ 3 
từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của Tổ chức 

Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam
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Xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Mỹ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cho biết, những lô vải đầu tiên 
của Việt Nam được xuất khẩu sang 

thị trường Mỹ vào ngày 30/5/2015. Trước đó, 
cơ quan Kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ 
Nông nghiệp Mỹ đã chấp thuận kết quả xây 
dựng bản đồ liều lượng chiếu xạ cho vải thiều 
của Việt Nam. Theo đó, vải thiều Việt Nam đã 
đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ và 
Australia từ vụ vải năm 2015.

Ký FTA Việt Nam - Liên minh kinh 
tế Á – Âu
Hiệp định Thương mại tự do (FTA) 
Việt Nam - Liên minh kinh tế Á – Âu 

ký vào ngày 29/5/2015 được kỳ vọng sẽ tạo ra 
thị trường xuất khẩu hàng hóa rộng lớn hơn 
cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là Hiệp 
định thương mại tự do mang tính lịch sử, 
không chỉ vì Việt Nam là đối tác đầu tiên ký 
kết hiệp định này với Liên minh kinh tế Á-Âu 
mà còn đem đến cơ hội vàng xuất khẩu các 
mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông 
sản, thủy sản, dệt may, da giày, đồ gỗ và một số 
sản phẩm chế biến.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam 
Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ
Từ ngày 06-11/7/2015, Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn 

Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức Hoa 
Kỳ. Đây là “Chuyến thăm có tính biểu tượng 
cao và đạt được sự nhất trí về tầm nhìn chiến 
lược”. Kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm 
là hai bên đã tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn 
nhau, nhân nhượng và đáp ứng các mối quan 
tâm của nhau, trên tinh thần bình đẳng cùng 
có lợi.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam
Ngoại trưởng Mỹ J.Kerry đã tới thăm 
Việt Nam từ ngày 6-8/8/2015. Trong 
chuyến thăm này, ông Kerry cùng 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

Phạm Bình Minh đã cùng thảo luận về nhiều 
nội dung, trong đó đáng chú ý là về hợp tác an 
ninh, đặc biệt về an ninh biển. Phó Thủ tướng, 
Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đề nghị Hoa 
Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương 
đối với Việt Nam để tăng cường xây dựng lòng 
tin giữa hai nước.

Việt Nam hưởng lợi từ TPP
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) tại thành phố Atlanta 
(Mỹ) được xem như một bước ngoặt 

lịch sử đối với 12 nước tham gia đàm phán 
TPP, trong đó có Việt Nam. Theo đánh giá của 
nhiều chuyên gia quốc tế, Việt Nam sẽ là quốc 
gia được hưởng lợi nhiều nhất khi tham gia 
TPP. Rất nhiều bài viết phân tích những thuận 
lợi và khó khăn khi Việt Nam tham gia TPP. 
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy 
Hoàng, TPP sẽ tạo ra một cú hích rất lớn đối 
với nền kinh tế Việt Nam với giá trị tăng thêm 
cho tổng sản phẩm trong nước là trên 23 tỷ 
USD sau 5 năm nữa và xuất khẩu sẽ tăng thêm 
68 tỷ USD sau 10 năm. 

Việt Nam trúng cử vào Hội đồng 
Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc
Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 70 
đã bỏ phiếu bầu 18 nước thành viên 

mới của Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp 
quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 - 2018. Trúng 
cử với 182 phiếu trong tổng số 187 phiếu bầu, 
Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu đảm nhận 
nhiệm vụ thành viên của Hội đồng Kinh tế - 
Xã hội (ECOSOC) từ năm 2016. Trong 3 năm 
tới, với tư cách là thành viên ECOSOC, Việt 
Nam sẽ trực tiếp đóng góp tích cực vào việc 
triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự 
đến năm 2030 về Phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình thăm Việt Nam
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình tới Việt Nam ngày 5-6/11/2015, 

TIN TRONG NƯỚC  v
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hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - 
Trung Quốc. Chuyến thăm đã thành công tốt 
đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố và 
phát triển tình hữu nghị truyền thống, quan 
hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt 
- Trung, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát 
triển của khu vực và thế giới.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp 
hành UNESCO
Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 38 của 
Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, 

Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UN-
ESCO) diễn ra tại Paris (Pháp), Việt Nam đã 
được bầu là Ủy viên Hội đồng Chấp hành UN-
ESCO, nhiệm kỳ 2015 - 2019. Với số phiếu ủng 
hộ 156 trên tổng số 186 nước có quyền bầu cử, 
đây là lần thứ 4 Việt Nam trúng cử vào Hội 
đồng Chấp hành UNESCO sau 3 nhiệm kỳ 
1978 - 1983, 2001 - 2005 và 2009 - 2013.

Kết thúc đàm phán EVFTA
Việt Nam và Liên minh châu Âu đã 
chính thức kết thúc đàm phán Hiệp 
định thương mại tự do (EVFTA). Về 

xuất nhập khẩu, cam kết mở cửa thị trường 
mạnh mẽ trong Hiệp định sẽ là một cú hích 
quan trọng, giúp mở rộng hơn nữa thị trường 
cho hàng xuất khẩu của cả Việt Nam và EU, 
đặc biệt là những sản phẩm mà hai bên có thế 
mạnh như dệt may, giày dép, nông thủy sản, 
đồ gỗ của Việt Nam và máy móc, thiết bị, ô tô, 
đồ uống có cồn, một số loại nông sản của EU.  
Để những lợi ích này sớm được hiện thực hóa, 
hai bên thống nhất sẽ nỗ lực hoàn tất quá trình 
phê chuẩn trong thời gian sớm nhất để Hiệp 
định có hiệu lực ngay từ đầu năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký 
Tuyên bố hình thành cộng đồng 
ASEAN
Ngày 22/11/2015, tham gia cùng lãnh 

đạo các nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã 
ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về thành lập 
Cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị 
cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra tại Malay-
sia.

v TIN THẾ GIỚI
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Khủng hoảng tị nạn châu Âu 2015
4 triệu người đã phải rời bỏ nhà 
cửa do cuộc nội chiến Syria và hơn 
750.000 người tị nạn và người di cư 

đã đi đến biên giới châu Âu, tăng gần gấp 3 lần 
số người từ cuối năm 2014 và vẫn còn hàng 
ngàn người đang thực hiện cuộc hành trình 
của mình. Vấn đề người tị nạn đã thống trị các 
phương tiện truyền thông và tranh luận chính 
trị ở châu Âu, trong khi cuộc khủng hoảng 
người tị nạn vẫn tiếp diễn tại các địa điểm 
trên toàn cầu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban 
Ki-moon cho biết: Năm 2016 sẽ chi hơn 10 tỷ 
USD cho các nhu cầu nhân đạo - con số viện 
trợ nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay.

Cuộc chiến tại Syria
Cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm 
tại Syria đã giết chết khoảng 250.000 
người và gây ra cuộc khủng hoảng 

nhân đạo lớn nhất kể từ Thế chiến II. Tháng 9, 
Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch không kích 
chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với 
sự đề nghị của Tổng thống Syria Assad. Cuộc 
nội chiến này còn kéo theo hệ quả địa chính 
trị với sự tham gia của nhiều nước lớn: Nga, 
Đức, Anh,… liên minh do Mỹ dẫn đầu với 
mục tiêu chống lại IS. Sau khi máy bay A321 
bị rơi tại bán đảo Sinnai ngày 31/10 và IS thừa 
nhận đứng sau vụ việc, Nga đã mở rộng chiến 
dịch quân sự ở Syria. Ngày 15/11/2015, Pháp 
cũng không kích các mục tiêu IS ở Syria sau vụ 
khủng bố Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Chủ nghĩa khủng bố
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã 
vươn rộng mạng lưới hoạt động của 
chúng với nhiều nhánh và phần tử 

tham gia ở khắp nơi trên thế giới. Trong nửa 
đầu năm 2015, ít nhất khoảng hơn 7.000 chiến 
binh nước ngoài tham gia vào IS. IS đã nhận 
trách nhiệm gây ra hàng loạt vụ khủng bố đẫm 
máu tại nhiều khu vực trên thế giới: vụ rơi máy 
bay Nga tại bán đảo Sinnai ở Ai Cập làm 224 
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người chết, vụ khủng bố Paris tối 13/11 khiến 
130 người thiệt mạng, vụ xả súng ở California, 
Mỹ hôm 3/12 khiến 14 người thiệt mạng.
Năm 2015 chủ nghĩa cực đoan cũng đã tiến đến 
châu Á. Tiêu biểu là vụ phiến quân Duy Ngô 
Nhĩ đánh bom ngôi đền Erawan tại trung tâm 
thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến 20 người thiệt 
mạng và 80 người khác bị thương.

Động đất tại Nepal
Ngày 25/4, trận động đất mạnh 7,8 
độ richter tại Nepal đã khiến ít nhất 
8.600 người thiệt mạng, 18.000 người 

bị thương và hàng trăm ngàn người khác lâm 
vào cảnh màn trời chiếu đất. Liên hợp quốc 
ước tính có 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận 
động đất này, trong đó 1,4 triệu người cần được 
hỗ trợ về lương thực.

Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) 
Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái 
Bình Dương là một Hiệp định thương 

mại tự do bao gồm 29 chương, trong đó có 5 
chương là trực tiếp liên quan đến vấn đề trao 
đổi hàng hóa, dịch vụ, được ký kết để thiết lập 
một mặt bằng thương mại tự do chung cho các 
nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. 
TPP được xem là thỏa thuận thương mại lớn 
nhất trong lịch sử nhân loại, giúp giảm thuế xuất 
nhập khẩu cũng như bãi bỏ các rào cản thương 
mại tại 12 quốc gia thành viên (gồm Australia, 
Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New 
Zealand, Peru, Mỹ, Singapore, Nhật Bản và Việt 
Nam).

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng quan hệ
Ngày 24/11, tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ 
Kỳ bất ngờ bắn hạ chiến đấu cơ Su-
24 Fencer của Nga đang làm nhiệm 

vụ dội bom IS. Phía Ankara cáo buộc máy bay 
Nga xâm nhập không phận trong vòng 17 giây. 
Trong khi đó, phía Nga cũng đưa ra bằng chứng 
phủ nhận vấn đề. Sự việc đã dẫn đến căng thẳng 
ngoại giao chưa từng có giữa Moscow và An-
kara. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành 
động của Ankara là “đâm sau lưng và đồng lõa 
với khủng bố”. Ngay sau sự cố Su-24, Moscow 
áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt kinh 
tế chống lại Ankara.

Quan hệ Mỹ - Cuba cải thiện sau hơn 
nửa thế kỷ
Mỹ và Cuba đã đồng ý khôi phục dịch 
vụ thương mại hàng không theo lịch 

trình cho lần đầu tiên trong hơn 50 năm trong 
một thỏa thuận cho phép 110 chuyến bay khứ 
hồi mỗi ngày giữa hai nước này. Đây là một bước 
đi đáng kể sau đúng một năm (17/12/2014-
17/12/2015) hai bên khôi phục quan hệ ngoại 
giao. Mỹ đã mở lại Đại sứ quán tại La Habana 
hồi tháng 8 vừa qua.

Thế giới đạt được thỏa thuận về biến 
đổi khí hậu
Vào cuối tháng 10/2015, lãnh đạo 195 
quốc gia trên thế giới tham dự hội 

nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở thủ đô 
Paris, Pháp. Sau 2 tuần tranh luận gay gắt, họ 
đã đạt được một thỏa thuận lịch sử. Đó là Hiệp 
ước Khí hậu Paris, theo đó mỗi quốc gia đều 
phải cắt giảm khí thải. Thỏa thuận được ký kết 
trong bối cảnh cuộc tranh luận giữa các nước 
phát triển và đang phát triển vẫn diễn ra mà 
chưa có hồi kết. 

Đồng Nhân dân tệ vào giỏ tiền dự trữ 
quốc tế
Ngày 30/11, Hội đồng giám đốc của 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã quyết 

định đưa đồng Nhân dân tệ vào rổ tiền tệ cấu 
thành nên Quyền rút vốn đặc biệt (SDR). Quyết 
định này có thể coi như một sự thừa nhận của 
thế giới đối với nỗ lực quốc tế hóa đồng Nhân 
dân tệ của chính phủ Trung Quốc. Quyết định 
của IMF sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2016. 

Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức 
ra đời
Sáng 22/11, thay mặt các quốc gia 
thành viên ASEAN, Thủ tướng Ma-

laysia - nước chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEAN 
lần 27 – Najib Razak đã tuyên bố thành lập 
Cộng đồng chung ASEAN vào ngày 31/12/2015 
thông qua lễ ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về 
việc thành lập Cộng đồng ASEAN 2015.

4

5

6

7

8

9

10

T/h: Trung Dũng
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48 năm về trước, Tuyên 
bố Băng-cốc 1967 đã “khai 
sinh” Hiệp hội các Quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) với 
mục tiêu “thúc đẩy hợp tác, 
tạo dựng nền tảng vững chắc 
cho một cộng đồng hòa bình 
và thịnh vượng của các quốc 
gia khu vực”. 48 năm sau, vào 
ngày 22/11/2015, tại Hội nghị 
Cấp cao ASEAN lần thứ 27 
diễn ra ở Thủ đô Cua-la Lăm-
pơ của Ma-lai-xi-a, Lãnh đạo 

của 10 quốc gia thành viên 
ASEAN đã đặt bút ký văn kiện 
lịch sử Tuyên bố hình thành 
Cộng đồng ASEAN 2015, 
trong đó nêu rõ “sự hình 
thành của Cộng đồng ASEAN 
đã tạo ra một dấu mốc trong 
tiến trình liên kết, bảo đảm 
hòa bình, an ninh và tự cường 
dài lâu trong một khu vực 
hướng ra bên ngoài, với các 
nền kinh tế năng động, cạnh 
tranh và liên kết sâu rộng và 
một cộng đồng thu nạp dựa 
trên ý thức mạnh mẽ về sự gắn 
kết và bản sắc chung”. Trên 
chặng đường lịch sử gần nửa 
thế kỷ ấy, Việt Nam tự hào với 
những dấu ấn đóng góp quan 
trọng vào thành công chung 
của ASEAN.

Tầm nhìn ASEAN 2020: 
nơi khởi nguồn ý tưởng

Thập kỷ 1990, Chiến 
tranh lạnh qua đi và vấn đề 
Cam-pu-chia được giải quyết, 
những “nút thắt” trong quan 
hệ giữa các nước ở khu vực 
cũng dần được gỡ bỏ, mở ra 

những triển vọng lạc quan cho 
Đông Nam Á. Sự chuyển biến 
căn bản của cục diện thế giới 
cùng sự xuất hiện của những 
nhân tố mới đặt ra yêu cầu 
tăng cường hợp tác và liên kết 
khu vực để gia tăng sức mạnh 
và lợi thế, bảo đảm tốt hơn 
cho hòa bình, ổn định và phát 
triển ở khu vực. Xuất phát từ 
nhận thức chung đó, nhân dịp 
kỷ niệm 30 năm thành lập, 
các Lãnh đạo ASEAN thông 
qua Tầm nhìn ASEAN 2020, 
trong đó lần đầu tiên đề cập 
ý tưởng về một cộng đồng hài 
hòa các quốc gia Đông Nam 
Á, nơi “sông núi không còn 
ngăn cách mà gắn kết chúng 
ta trong hợp tác và hữu nghị”.
Bước sang thế kỷ 21, nhu cầu 
nâng tầm liên kết của ASEAN 
càng trở nên  bức thiết trước 
những chuyển động không 
ngừng của thế giới và khu 
vực. Tháng 10/2003 với Tuyên 
bố Hòa hợp Bali II, các nhà 
Lãnh đạo ASEAN  chính thức 
quyết định xây dựng Cộng 

Cộng đồng
ASEAN 2015

hình thành và 
dấu ấn đóng góp

của Việt Nam
Phạm Bình Minh

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam 

Ngày 31/12/2015, Cộng 
đồng ASEAN sẽ chính thức ra 
đời. Đây là dấu mốc quan trọng 
trong lịch sử của ASEAN. Dưới 
mái nhà chung đó, các dân tộc 
ở Đông Nam Á sẽ chung sống, 
gắn kết, chia sẻ lợi ích và phát 
triển trên chặng đường mới của 
mình. Nhân dịp này, Ban Biên 
tập Bản tin Đối ngoại Vĩnh 
Phúc trân trọng giới thiệu bài 
viết của Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 
Bình Minh.
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đồng ASEAN trên 3 trụ cột 
Chính trị-an ninh, Kinh tế 
và Văn hóa-Xã hội vào năm 
2020; tiếp đến tháng 1/2007 
nhất trí đẩy nhanh liên kết 
nội khối rút ngắn tiến độ 5 
năm tiến độ hình thành Cộng 
đồng vào năm 2015 để bắt 
kịp xu hướng toàn cầu hóa và 
hội nhập ngày càng sâu sắc. 
Hiến chương ASEAN có hiệu 
lực năm 2008 tạo dựng một 
khuôn khổ pháp lý và thể chế 
toàn diện cho liên kết ASEAN 
mà trước hết là mục tiêu hình 
thành Cộng đồng ASEAN 
2015.

Lộ trình xây dựng Cộng 
đồng ASEAN (2009-2015): 
Từng bước đi nhỏ cho thành 
công lớn

Tiếp nối các mục tiêu 
và định hướng đã đề ra trên 
ba trụ cột, Lộ trình xây dựng 
Cộng đồng ASEAN (2009-
2015) là một bước cụ thể hóa 
quan trọng với hơn 800 đầu 
việc nhằm thúc đẩy liên kết 
của ASEAN sâu rộng và toàn 
diện hơn. Bảy năm triển khai 
Lộ trình với tỷ lệ đạt 94% 
phản ánh nỗ lực bền bỉ của 
các nước thành viên và cùng 
với đó là những kết quả quan 
trọng mà ASEAN đã gặt hái 
được.

Hợp tác chính trị - an 
ninh được nâng lên một tầm 
cao mới

Với mục đích bảo đảm 
môi trường hòa bình, hòa hợp 
cho nhân dân và các nước 
thành viên, ASEAN không 
ngừng củng cố và phát triển 
hợp tác chính trị - an ninh, 

rộng lớn hơn về lĩnh vực, sâu 
sắc hơn về nội dung và phong 
phú hơn về hình thức. 

Các nguyên tắc và chuẩn 
mực ứng xử như Hiệp ước 
Thân thiện và Hợp tác Đông 
Nam Á (TAC), Hiệp ước khu 
vực Đông Nam Á không có 
vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), 
Tuyên bố về Ứng xử giữa 
các bên ở Biển Đông (DOC) 
được phát huy, trở thành nền 
tảng chỉ đạo không chỉ quan 
hệ giữa các nước thành viên 
mà cả giữa ASEAN với các 
đối tác bên ngoài. Giá trị của 
các chuẩn mực đó được nhân 
rộng góp phần thúc đẩy văn 
hóa đối thoại, tham vấn và 
xây dựng lòng tin ở khu vực. 
Nhiều vấn đề và nội dung hợp 
tác được đưa lên bàn nghị 
sự và thảo luận với tinh thần 
thẳng thắn và cởi mở như 
Biển Đông, an ninh hàng hải, 
nhân quyền, pháp lý, các vấn 
đề an ninh phi truyền thống. 
Nhiều cơ chế đã được thiết 
lập và đưa vào vận hành hiệu 
quả như Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN (AMM); 
Hội nghị Bộ trưởng Quốc 
phòng ASEAN (ADMM); Ủy 
ban liên chính phủ ASEAN về 
Nhân quyền (AICHR); Diễn 
đàn Biển ASEAN (AMF); 
Viện Hòa bình và Hòa giải 
ASEAN (AIPR). 

Những thành tựu trên 
đã góp phần tăng cường hiểu 
biết và tin cậy giữa các nước 
thành viên, củng cố đoàn kết 
nội khối ngày một bền chặt 
và khẳng định vai trò chủ đạo 
của ASEAN trong việc duy trì 

môi trường hòa bình, an ninh 
ở khu vực. 

Hợp tác kinh tế cùng 
phát triển thịnh vượng

Khởi nguồn từ Khu vực 
Mậu dịch Tự do ASEAN 
(AFTA) năm 1992, liên kết và 
kết nối kinh tế ASEAN không 
ngừng mở rộng, không chỉ tạo 
ra sức mạnh cộng hưởng cho 
nền kinh tế khu vực, mà còn 
ứng phó và vượt qua các cuộc 
khủng hoảng kinh tế khu vực 
và toàn cầu. Các liên kết ấy 
được thể hiện sinh động qua 
4 đặc trưng của Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN, đó là một thị 
trường chung và không gian 
sản xuất thống nhất gắn liền 
với lưu chuyển thuận lợi của 
hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao 
động kỹ năng và vốn; một khu 
vực kinh tế cạnh tranh; một 
khu vực phát triển kinh tế 
đồng đều; và một khu vực hội 
nhập sâu rộng vào nền kinh tế 
toàn cầu. 

Sự hình thành Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN chắc chắn sẽ 
mang lại cho kinh tế các nước 
thành viên thêm động lực để 
phát triển và nhờ đó mà người 
dân ASEAN ngày càng được 
thụ hưởng mức sống cao hơn. 
Gộp cả 10 nền kinh tế, ASE-
AN là một thị trường chung 
của hơn 625 triệu dân với tổng 
GDP là 2.600 tỷ USD, mở ra 
triển vọng lớn về thương mại 
và đầu tư. Trong giai đoạn 
2007- 2013, tổng thương mại 
của ASEAN đã tăng từ mức 
1.600 tỷ USD lên mức 2.500 
tỷ USD;  đầu tư trực tiếp vào 
ASEAN tăng từ 84 tỷ USD lên 
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122 tỷ USD (mức cao nhất so 
với toàn cầu trong năm 2013). 
Dự kiến GDP sẽ tăng 7,1% 
và tạo 14 triệu việc làm trong 
mười năm tới. Tiếp đà phát 
triển này, ASEAN là nền kinh 
tế lớn thứ 7 thế giới hiện nay 
sẽ kỳ vọng trở thành nền kinh 
tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 
2050. 

Hợp tác văn hóa - xã hội 
gắn liền với cuộc sống của 
người dân

Trải rộng trên hầu khắp 
các lĩnh vực từ giáo dục, văn 
hóa, y tế, phúc lợi xã hội, môi 
trường đến ứng phó các thách 
thức như bệnh dịch, ma túy, 
thiên tai…, trụ cột văn hóa-xã 
hội góp phần chăm lo và nâng 
cao chất lượng cuộc sống của 
người dân một cách toàn diện 
và thực chất. Trong thập kỷ 
qua, tỷ lệ người nghèo, người 
cực nghèo ở các nước thành 
viên đã giảm hơn 4 lần; số 
người thuộc tầng lớp trung 
lưu tăng gấp 6 lần, từ 50 triệu 
người năm 2004 lên 300 triệu 
người năm 2014. 

Các hoạt động hợp tác 
hiệu quả và sôi động thông 
qua nhiều khuôn khổ và cơ 
chế đã hình thành thói quen 
hợp tác và chia sẻ, để cùng 
nhau xây dựng đại gia đình các 
dân tộc Đông Nam Á đùm bọc 
và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát 
triển. Tinh thần tương thân 
tương ái này đang dần định 
hình bản sắc chung ASEAN để 
nối kết người dân ASEAN với 
nhau trong ý thức cộng đồng 
và đưa các giá trị ASEAN vươn 
xa ngoài khu vực.

Một ASEAN rộng mở với 
vai trò trung tâm ở khu vực 

Cùng với hợp tác nội 
khối, ASEAN theo đuổi chính 
sách hướng ngoại, tạo sắc thái 
cởi mở cho tiến trình liên 
kết của ASEAN. Với vai trò 
“người trung gian thực tâm”, 
ASEAN đã thành công thu 
hút và gắn kết các đối tác vào 
hợp tác khu vực thông qua các 
khuôn khổ như ASEAN+1, 
ASEAN+3, Cấp cao Đông 
Á (EAS), Diễn đàn Khu vực 
ASEAN (ARF). Các cơ chế 
này, với những đặc thù riêng, 
đan cài với nhau và bổ trợ cho 
nhau, dần định hình một cấu 
trúc khu vực đa tầng nấc, đa 
lĩnh vực với ASEAN ở vị trí 
tâm điểm. 

Từ ARF là cơ chế an ninh 
đa phương đầu tiên ở khu vực, 
cơ chế ASEAN+3 với trọng 
tâm là hợp tác kinh tế, thương 
mại, tài chính, khuôn khổ 
ASEAN+1 nhằm thúc đẩy 
hợp tác toàn diện giữa ASE-
AN với các đối tác bên ngoài, 
đến tiến trình EAS là diễn đàn 
của các Lãnh đạo trao đổi về 
các vấn đề mang tầm chiến 
lược, ASEAN đã khẳng định 
được vai trò dẫn dắt và định 
hướng tại các diễn đàn, cân 
bằng và điều hòa các lợi ích 
đan xen ở khu vực. Vai trò 
trung tâm của ASEAN ở khu 
vực nhận được sự tôn trọng 
và ủng hộ của tất cả các đối 
tác. Thành tích đối ngoại nổi 
bật này được phản ánh qua 
việc ASEAN thiết lập quan hệ 
đối tác chiến lược với 7 nước 
là Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Mỹ, Úc, Niu Di-lân 
và Ấn Độ và quan hệ đối tác 
toàn diện với Nga, EU và Ca-
na-đa. Hiện nay, 83 nước và tổ 
chức đã cử đại sứ tại ASEAN, 
cho thấy uy tín và sức hấp dẫn 
ngày càng cao của ASEAN.  

Những kết quả đạt được 
trong 7 năm thực hiện Lộ 
trình cùng cả một quá trình 
dài nỗ lực trước đó đã giúp 
chuẩn bị hành trang cho ASE-
AN có đủ tự tin và tâm thế để 
công bố Cộng đồng ASEAN 
chính thức ra đời vào ngày 
31/12/2015.

Cộng đồng ASEAN 2015: 
Mô hình cao nhất của hợp tác 
khu vực

Trước hết, cần phải 
khẳng định Cộng đồng 
ASEAN 2015 ra đời là bước 
chuyển mới về chất của một 
ASEAN gắn kết, chia sẻ lợi 
ích và phát triển thịnh vượng 
chung. Đây là kết quả của gần 
nửa thế kỷ phấn đấu bền bỉ 
vươn lên. Từ Tuyên bố Băng-
cốc 1967 đến Tầm nhìn ASE-
AN 2020, từ Hiệp ước TAC 
đến Hiến chương ASEAN, từ 
Tuyên bố Hòa hợp Bali II đến 
Lộ trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN, các nước thành viên 
luôn nỗ lực không ngừng vì sự 
phát triển và thành công của 
ASEAN. Tổng hòa của các nỗ 
lực đó đưa đến sự hình thành 
cộng đồng, cho thấy quá trình 
trưởng thành và lớn mạnh của 
ASEAN từ một tổ chức còn 
rất khiêm tốn ở Đông Nam 
Á trở thành một Cộng đồng 
ASEAN liên kết chặt chẽ trên 
cả 3 trụ cột về chính trị - an 
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ninh, kinh tế và văn hóa – xã 
hội với vai trò và vị thế ngày 
càng cao ở trong khu vực và 
trên thế giới. 

Nhìn lại từng bước tiến 
48 năm qua, việc ASEAN ý 
thức được cần sớm hiện thực 
hóa ý tưởng về cộng đồng có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
Đó là một quyết sách chiến 
lược thức thời, một con 
đường đúng đắn đã lựa chọn.  
ASEAN có đặc thù là tập hợp 
của những thành viên hết sức 
đa dạng, từ vị trí địa lý, hoàn 
cảnh lịch sử, đến chế độ chính 
trị, truyền thống văn hóa và 
trình độ phát triển lại tồn tại 
trong môi trường cạnh tranh 
thường xuyên giữa các nước 
lớn với những tác động thuận 
nghịch khó lường. Hơn nữa là 
sự xuất hiện và gia tăng phức 
tạp của các thách thức an ninh 
phi truyền thống mà không 
một quốc gia riêng lẻ nào có 
thể tự ứng phó và xử lý. Trong 
bối cảnh đó, tăng cường liên 
kết chặt chẽ và sâu rộng là 
nhu cầu bức  bách đặt ra cho 
ASEAN để bảo đảm cùng tồn 
tại trong hòa bình, phát triển 
trong ổn định và thịnh vượng 
trong hài hòa của tất cả các 
nước thành viên.  

Có thể nói, hợp tác ASE-
AN là một quá trình tiệm 
tiến, từ mức độ thấp đến cao, 
từ các vấn đề chung đến cụ 
thể, từ không chính thức đến 
chính thức và thể chế hóa 
với mục tiêu xuyên suốt là 
một tầm nhìn chung. Trong 
dòng chảy đó, xây dựng Cộng 
đồng ASEAN được xác định 

là một quá trình tiếp diễn và 
lâu dài, đã, đang và sẽ tiếp tục 
mang lại những lợi ích cụ thể 
thiết thực cho cả khu vực và 
từng nước thành viên mà bao 
trùm là giữ được môi trường 
hòa bình, ổn định, hợp tác vì 
phát triển và thịnh vượng. Sự 
hình thành Cộng đồng ASE-
AN 2015 là dấu ấn lịch sử, 
ghi nhận một chặng đường 
phấn đấu không mệt mỏi của 
ASEAN, đồng thời chuẩn 
bị nền tảng, định hướng và 
khuôn khổ cho ASEAN vững 
tin bước vào giai đoạn mới - 
giai đoạn củng cố vững mạnh 
Cộng đồng hướng tới những 
mục tiêu liên kết cao hơn.  

Tiến trình xây dựng 
Cộng đồng ASEAN: Dấu ấn 
Việt Nam

Cộng đồng ASEAN 2015 
hình thành không chỉ có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với khu vực nói chung mà 
riêng với Việt Nam, ý nghĩa 
này còn được nhân lên bởi sự 
trùng hợp với dấu mốc tròn 
20 năm Việt Nam gắn bó với 
Hiệp hội (1995-2015). Sự gắn 
kết giữa ASEAN và Việt Nam 
là một quá trình tương hỗ, 
mang lại lợi ích cho nhau. Việt 
Nam đã có những đóng góp 
đáng kể vào sự lớn mạnh và 
thành công chung của ASE-
AN được các nước ghi nhận.
 Với Việt Nam, tham gia ASE-
AN là đột phá khẩu mở cánh 
cửa phá vỡ bao vây cấm vận 
và từng bước hội nhập vào 
đời sống khu vực và quốc tế. 
Trở thành thành viên ASE-
AN đã giúp thúc đẩy quan hệ 

hữu nghị, hòa bình hợp tác 
giữa Việt Nam với các nước 
láng giềng trong khu vực trên 
nhiều lĩnh vực như chính trị, 
ngoại giao, an ninh, kinh tế 
và văn hóa – xã hội, tạo cho 
chúng ta những cơ hội và 
triển vọng mới phát triển đất 
nước. Tham gia ASEAN còn 
góp phần nâng cao vị thế và 
tiếng nói của Việt Nam trong 
khu vực và trên trường quốc 
tế. 20 năm tham gia ASEAN 
chứng kiến quá trình trưởng 
thành của Việt Nam trên sân 
chơi hội nhập, từ giai đoạn 
học hỏi, làm quen để vượt 
qua những bỡ ngỡ, e ngại ban 
đầu, đến hoàn thành đầy đủ 
nghĩa vụ của một thành viên 
và tiến tới vị thế hiện nay là 
một thành viên chủ động, tích 
cực tham gia định hình “luật 
chơi chung”. Có thể nói, các 
giai đoạn Việt Nam tham gia 
ASEAN luôn đồng hành, là 
một trong những cơ sở cho 
quá trình đổi mới tư duy đối 
ngoại của Việt Nam. Tổng kết 
quá trình Việt Nam tham gia 
ASEAN, nhiều dấu ấn đóng 
góp quan trọng của Việt Nam 
luôn gắn liền với những bước 
tiến đầy ý nghĩa của ASEAN. 
Đóng góp ấn tượng đầu tiên 
của Việt Nam phải kể đến là 
việc ta đăng cai Hội nghị Cấp 
cao ASEAN 6 tại Hà Nội năm 
1998 chỉ sau 3 năm gia nhập 
ASEAN. Thời điểm đó, ASE-
AN đang bộn bề với những 
lo toan của hậu khủng hoảng 
tài chính khu vực 1997-1998, 
những chỉ trích, nghi ngờ về 
hiệu quả, thậm chí sự tồn tại 
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của ASEAN. Với nỗ lực của 
các nước thành viên và đặc 
biệt là nước chủ nhà, Hội nghị 
đã thông qua Tuyên bố Hà 
Nội và Chương trình Hành 
động Hà Nội, củng cố quyết 
tâm cùng nhau vượt qua giai 
đoạn khó khăn này. Cũng tại 
Hội nghị, với việc áp dụng 
linh hoạt phương cách ASE-
AN, Việt Nam đã thành công 
thúc đẩy quyết định kết nạp 
Cam-pu-chia làm thành viên 
thứ 10, hiện thực hóa giấc 
mơ đoàn kết cả 10 quốc gia 
Đông Nam Á dưới một mái 
nhà chung, đặt viên gạch đầu 
tiên cho quá trình xây dựng 
Cộng đồng ASEAN. Diễn ra 
vào những năm cuối của thế 
kỷ 20, Hội nghị đã chuyển tải 
thông điệp về sức sống mạnh 
mẽ và tinh thần đoàn kết của 
ASEAN, đưa ASEAN vững 
bước vào thế kỷ 21. 

Ba năm tiếp theo, với vai 
trò Chủ tịch ASEAN 2000-
2001, chúng ta đã thúc đẩy và 
đưa nội dung thu hẹp khoảng 
cách phát triển trở thành một 
ưu tiên hàng đầu và thường 
xuyên của ASEAN với việc 
thông qua Tuyên bố Hà Nội 
2001 về thu hẹp khoảng cách 
phát triển. Trong quá trình 
xây dựng Cộng đồng, thu 
hẹp khoảng cách phát triển là 
bước đi quan trọng để hỗ trợ 
các nước thành viên hội nhập 
đầy đủ, hiệu quả và mang lại 
thịnh vượng chung cho cả 
khu vực. 

Tiếp đà những thành 
công đó, Việt Nam đã tham 
gia sâu rộng vào hợp tác ASE-

AN trên tất cả các lĩnh vực 
từ chính trị, an ninh, quốc 
phòng, đến kinh tế, văn hóa, 
y tế, giáo dục, môi trường. 
Vai trò của Việt Nam được 
thể hiện rõ nét qua những 
đóng góp tích cực cho quá 
trình xây dựng các văn kiện 
định hướng lớn của ASEAN 
như Tuyên bố Hòa hợp Bali 
II (2003), Chương trình Hành 
động Viên-chăn (2004), Hiến 
chương ASEAN (2007), Lộ 
trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN (2009-2015).  

Đáng chú ý nhất đánh 
dấu sự trưởng thành vững 
vàng và được các nước đánh 
giá cao là Việt Nam hoàn 
thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ 
tịch ASEAN 2010. Với chủ 
đề “Hướng tới Cộng đồng 
ASEAN: Từ tầm nhìn đến 
hành động”, ta đã chủ động 
dẫn dắt, đưa bộ máy mới của 
Hiệp hội sau Hiến chương 
ASEAN vận hành trôi chảy, 
đẩy mạnh tiến trình xây dựng 
Cộng đồng theo hướng thực 
thi và thực chất. Quan hệ đối 
ngoại của ASEAN cũng được 
mở rộng với việc lần đầu tiên 
tại Hà Nội diễn ra tới 10 Hội 
nghị Cấp cao giữa ASEAN với 
các đối tác, đưa ra nhiều định 
hướng lớn cho hợp tác và phát 
triển ở khu vực, trong đó có 
quyết định về việc mời Nga và 
Mỹ tham gia EAS. Với những 
dấu ấn đó, năm 2010 được 
xem là năm bản lề quan trọng 
của ASEAN trong hành trình 
liên kết khu vực.

Phát huy thành công của 
năm 2010, thực hiện thắng lợi 

chủ trương Đại hội Đảng lần 
thứ XI đề ra là “chủ động, tích 
cực và có trách nhiệm cùng 
các nước xây dựng Cộng đồng 
ASEAN vững mạnh”, Việt 
Nam tiếp tục đóng vai trò tiên 
phong trong việc triển khai 
các trọng tâm, ưu tiên hướng 
tới mục tiêu hình thành Cộng 
đồng ASEAN, là một trong 
những nước  thực hiện đầy 
đủ nhất các nghĩa vụ và cam 
kết trong Lộ trình xây dựng 
Cộng đồng ASEAN, đóng góp 
nhiều công sức vào việc xây 
dựng và triển khai các văn 
kiện và quyết sách chiến lược 
của ASEAN trong giai đoạn 
mới như Tuyên bố về Cộng 
đồng ASEAN trong Cộng 
đồng các Quốc gia toàn cầu 
(2011), Tuyên bố EAS về các 
nguyên tắc quan hệ cùng có 
lợi (2011), Tuyên bố ASEAN 
về Nhân quyền (2012) và gần 
đây nhất là Tầm nhìn Cộng 
đồng ASEAN 2025.

Cộng đồng ASEAN 
chính thức hình thành sẽ đưa 
ASEAN bước sang một giai 
đoạn phát triển mới, năng 
động hơn và thực chất hơn. 
Một ASEAN liên kết sâu rộng 
chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại 
cho các nước thành viên và 
khu vực nhiều lợi ích to lớn 
và thiết thực hơn. Tiếp tục 
phương châm chủ động, tích 
cực và có trách nhiệm, Việt 
Nam sẽ nỗ lực hết sức mình 
vì tương lai một Cộng đồng 
ASEAN đoàn kết và vững 
mạnh./.

Theo http://www.mofa.gov.vn 
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T/h: Thu Hiền

Lần đầu tiên các 
quyền con người 
được chính thức 

ghi trong các văn kiện quan 
trọng như: Tuyên ngôn độc 
lập năm 1776 của Mỹ, Tuyên 
ngôn về quyền con người và 
quyền công dân của Pháp 
năm 1789... Tuy nhiên, giai 
cấp tư sản chỉ tập trung nhấn 
mạnh quyền dân sự, chính 
trị nhưng coi nhẹ quyền 
kinh tế, văn hóa, xã hội là cơ 
sở và điều kiện quan trọng 
để người lao động thoát khỏi 
đói nghèo, không bị bóc lột. 
Cách mạng tháng Mười Nga 
đã tạo nên một phạm trù 
mới về quyền con người: đó 

là các quyền kinh tế, văn hóa, 
xã hội. Từ sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai, các nước 
xã hội chủ nghĩa đã đi đầu 
trong việc nêu bật các quyền 
dân tộc cơ bản như bộ phận 
thiết yếu của các quyền tập 
thể, đưa ra cách đề cập toàn 
diện và biện chứng hơn về 
nhân quyền.

Qua quá trình phát 
triển, các văn bản pháp lý 
quốc tế về nhân quyền đã ra 
đời, đánh dấu về nhận thức 
và sự tiến bộ trong lĩnh vực 
nhân quyền. Hiến chương 
LHQ và Tuyên ngôn Nhân 
quyền là hai văn kiện quốc tế 
quan trọng đầu tiên về nhân 

quyền. Trong đó, Tuyên 
ngôn Nhân quyền do LHQ 
thông qua ngày 10/12/1948 
được đánh giá là một trong 
những thành tựu lớn của 
LHQ và có ý nghĩa lịch sử 
vì đã đưa ra được những 
chuẩn mực chung cho tất cả 
các nước và dân tộc về các 
quyền con người và là Ngày 
Nhân quyền được LHQ kỷ 
niệm hàng năm. Bản Tuyên 
ngôn lịch sử mang tính quốc 
tế rộng lớn đã được Ủy ban 
Nhân quyền tiến hành dự 
thảo từ năm 1946. Điều đó 
cho thấy tầm quan trọng 
của Tuyên ngôn với mục 
đích kêu gọi cộng đồng quốc 
tế cùng đoàn kết, có trách 
nhiệm bảo vệ hòa bình nhân 
loại. Trên cơ sở Tuyên ngôn 
này, quyền con người được 
hệ thống hóa trong một số 
Công ước quốc tế về nhân 
quyền như: Công ước về các 
quyền Dân sự và Chính trị, 

Ý Nghĩa
Tuyên ngôn 
quốc tế 
Nhân quyền

và Nhân quyền tại Việt Nam
Ngày 10/12/1948, tại Thủ đô Paris của nước Cộng hòa Pháp, Đại 
hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức thông qua Tuyên ngôn 
thế giới về nhân quyền (Tuyên ngôn nhân quyền). Gần 70 năm qua, 
bản Tuyên ngôn có ý nghĩa nhân văn cao cả vẫn còn nguyên giá trị, 
đã và đang là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân loại. LHQ đã 
lấy chính ngày thông qua Tuyên ngôn này làm Ngày Nhân quyền 
thế giới.
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và Công ước về các quyền 
Kinh tế, Văn hóa và Xã hội. 
Lần đầu tiên “quyền tự quyết 
của các dân tộc kể cả quyền 
được tự do sử dụng của cải 
và nguồn tài nguyên thiên 
nhiên của mình” được đảm 
bảo trong 2 Công ước nêu 
trên mà trước đây không 
được nêu trong Tuyên ngôn 
Nhân quyền. Đây là cơ sở 
pháp lý quan trọng cho cuộc 
đấu tranh vì quyền tự quyết 
của tất cả các dân tộc. Bản 
Tuyên ngôn quốc tế Nhân 
quyền đã đặt nền tảng cho 
việc xây dựng hệ thống các 
nguyên tắc, chuẩn mực quốc 
tế về nhân quyền cũng như 
quyền tự quyết của mỗi dân 
tộc; đồng thời trở thành 
động lực thúc đẩy các nước 
phát triển trên các mặt kinh 
tế, pháp luật, văn hóa…

Là một trong những 
nước đi đầu và bền bỉ trong 
thực hiện Tuyên ngôn – một 

giá trị vĩnh hằng mà các 
quốc gia đã cam kết và quyết 
tâm thực hiện vì cuộc sống 
đích thực của người dân, 
Việt Nam đã ký kết và gia 
nhập các Công ước quốc tế 
về nhân quyền, trong đó có 
hai Công ước cơ bản nói trên 
vào ngày 24/9/1982. Đảng và 
Nhà nước Việt Nam luôn xác 
định quyền con người là giá 
trị chung của nhân loại; con 
người vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước; bảo 
đảm và thúc đẩy quyền con 
người là nhân tố quan trọng 
cho sự phát triển bền vững. 
Theo đó, những tiêu chuẩn 
về quyền con người càng 
được củng cố và phát triển, 
đời sống của người dân ngày 
càng thay đổi và được nâng 
cao. Những thành tựu về 
xóa đói giảm nghèo của Việt 
Nam được cộng đồng quốc 
tế thừa nhận và được coi là 

một tấm gương mẫu mực 
cho các quốc gia khác noi 
theo. Những quyền cơ bản 
của người dân đang ngày 
càng được pháp luật bảo 
đảm, phù hợp với những 
nguyên tắc cơ bản của Hiến 
chương LHQ và những cam 
kết mà Việt Nam tham gia 
với tư cách là thành viên 
quốc tế và khu vực. Với việc 
thông qua Hiến pháp năm 
2013, trong đó dành toàn bộ 
Chương II quy định việc bảo 
vệ quyền con người và quyền 
công dân; ban hành mới 
nhiều luật như: Luật Người 
khuyết tật, Luật Người cao 
tuổi, Luật Tố cáo, Luật Công 
đoàn, Luật Khiếu nại, Luật 
Luật sư, Luật phòng, chống 
mua bán người… đã giúp 
hoàn thiện hơn nữa khung 
pháp lý về quyền con người 
ở Việt Nam, nhằm thực hiện 
tốt hơn quyền con người 
trên thực tế. 
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Kể từ khi hai nước 
thiết lập quan hệ 
ngoại giao năm 

1955, trải qua chặng đường 
phát triển 60 năm, quan hệ 
hai nước đã có bước phát 
triển về mọi mặt bao gồm 
các lĩnh vực từ kinh tế, chính 
trị đến an ninh quốc phòng, 
giáo dục... cũng như những 
đóng góp vào sự phát triển 
chung của cả khu vực ASE-
AN. Hai nhà nước đã nâng 
tầm quan hệ từ đối tác toàn 
diện lên đối tác chiến lược 
vào tháng 6/2013. Quan hệ 
song phương tốt đẹp Việt 
Nam - In-đô-nê-xi-a đã đóng 
góp tích cực đối với sự phát 
triển của mỗi nước nói riêng 
và đối với hòa bình, thịnh 
vượng của khu vực và thế 
giới nói chung.

Về chính trị, hai nước 
là đối tác tin cậy của nhau 
thông qua việc gặp gỡ thường 
xuyên giữa lãnh đạo cấp cao 
hai nước, cũng như trao đổi 

đoàn ở các cấp khác nhau. 
Về kinh tế, In-đô-nê-xi-a là 
đối tác kinh tế lớn thứ 4 của 
Việt Nam trong khối ASE-
AN và là một trong những 
nước đầu tư lớn ở Việt Nam. 
Trong lĩnh vực an ninh – 
quốc phòng, hai nước đã và 
đang hợp tác chặt chẽ tại các 
diễn đàn ARF, Hội nghị Bộ 
trưởng quốc phòng ASEAN, 
Hội nghị Bộ trưởng quốc 
phòng ASEAN mở rộng… 
Về giáo dục, hiện có hơn 200 
học sinh, sinh viên Việt Nam 
đang học tại các trường đại 
học của In-đô-nê-xi-a và con 
số này có xu hướng tăng lên 
trong những năm gần đây. Về 
du lich, hàng năm có khoảng 
50.000 du khách Việt Nam 
đến In-đô-nê-xi-a và khoảng 
80.000 người từ In-đô-nê-
xi-a đến Việt Nam. Nhìn 
tổng thể, quan hệ Việt Nam 
– In-đô-nê-xi-a đã phát triển 
nhanh chóng từ nền tảng 
tương đối thấp sang quan hệ 

đối tác chiến lược, tin cậy lẫn 
nhau, bao hàm tất cả các lĩnh 
vực hợp tác và là mối quan 
hệ hướng đến tương lai.

Điểm quan trọng nhất 
trong quan hệ giữa Việt Nam 
– In-đô-nê-xi-a là hai quốc 
gia có nhiều lợi ích tương 
đồng và sự hội tụ các lợi ích 
chiến lược. Cho đến nay, 
Việt Nam là nước đầu tiên 
và duy nhất trong ASEAN 
mà In-đô-nê-xi-a thiết lập 
quan hệ đối tác chiến lược. 
Với Việt Nam, đây là một 
trong những mối quan hệ 
đối tác chiến lược quan trọng 
và thực chất. Việt Nam và 
In-đô-nê-xia là những nước 
có vị trí, vai trò quan trọng 
trong ASEAN, trong quan hệ 
quốc tế ở Đông Á và trong 
chiến lược của các nước lớn. 
Điều quan trọng là hai nước 
đều mong muốn duy trì hòa 
bình và ổn định ở Biển Đông 
và Đông Nam Á, giải quyết 
các tranh chấp ở Biển Đông 
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năm hợp tác 
cùng phát triển 

Việt Nam - In-đô-nê-xi-a

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – In-đô-nê-xi-a (30/12/1955-
30/12/2015) là một dấu mốc đáng ghi nhớ bởi đây cũng là thời điểm Cộng đồng ASEAN 
được hình thành.

60
T/h: Trung Dũng



trên cơ sở luật pháp quốc tế, 
Công ước Liên hợp quốc về 
Luật biển (UNCLOS) 1982, 
thực hiện nghiêm túc Tuyên 
bố về ứng xử của các bên ở 
Biển Đông (DOC) và hướng 
tới sớm hoàn tất việc xây 
dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở 
Biển Đông (COC).

Từ góc độ kinh tế, hai 
nước đều là những nền kinh 
tế đang trỗi dậy và phát triển 
nhanh chóng. In-đô-nê-xi-a 
là nước lớn có dân số trên 
250 triệu người, đứng hàng 
thứ tư trên thế giới và tốc độ 
phát triển kinh tế cao. Việt 
Nam là nước có hơn 90 triệu 
dân, có tốc độ phát triển 
kinh tế cao hàng đầu Châu 
Á – Thái Bình Dương và là 
thành viên của TPP, khu vực 
thương mại tự do lớn nhất 
thế giới. Do đó, các tiềm 
năng hợp tác kinh tế giữa 
hai nước hiện còn rất lớn và 
hai nước đặt mục tiêu nâng 
kim ngạch thương mại song 
phương từ 5,6 tỷ USD trong 
năm 2014 lên 10 tỷ USD vào 
năm 2018.

Quan hệ chính trị được 
tăng cường cũng giúp tạo đà 
đưa quan hệ đối tác chiến 
lược Việt Nam – In-đô-nê-
xi-a phát triển sâu rộng hơn 
nữa. Vừa qua, bên lề Hội 
nghị cấp cao ASEAN lần thứ 
27 tại Cua-la Lăm-pơ (Ma-
lai-xi-a), Thủ tướng Việt 
Nam Nguyễn Tấn Dũng và 
Tổng thống In-đô-nê-xi-a 
Giô-cô Guy-đô-đô đã gặp và 

trao đổi các biện pháp cụ thể 
đưa quan hệ hai nước phát 
triển một cách thực chất.

Dịp kỷ niệm 60 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao 
hai nước cũng là thời điểm 
hình thành cộng đồng ASE-
AN, đây là sự kiện lịch sử, 
là cột mốc quan trọng đánh 
dấu sự trưởng thành và phát 
triển của ASEAN và có ý 
nghĩa tích cực, nhiều chiều 
đối với quan hệ đối tác chiến 
lược Việt Nam – In-đô-nê-
xi-a cũng như đối với ASE-
AN. Sự phát triển của quan 
hệ đối tác chiến lược Việt 
Nam – In-đô-nê-xi-a sẽ là 
chất xúc tác, khuyến khích 
các quan hệ song phương 
khác trong ASEAN được 
thắt chặt và tăng cường hơn 
trước. Khi những mối quan 
hệ này được thúc đẩy sẽ giúp 

tạo ra các quan hệ đan xen, 
hỗ trợ, thắt chặt sự đoàn kết 
và thống nhất hơn nữa trong 
ASEAN. 

Việc hình thành Cộng 
đồng cũng như thắt chặt 
quan hệ đối tác chiến lược 
Việt Nam – In-đô-nê-xi-a 
phù hợp và phục vụ lợi ích 
quốc gia của cả In-đô-nê-
xi-a và Việt Nam, theo đó 
giúp tăng cường nội lực của 
từng nước, giúp hai nước 
có môi trường an ninh bên 
ngoài tốt hơn, phục vụ cho 
mục tiêu phát triển kinh tế 
và nâng cao vị thế của Việt 
Nam và In-đô-nê-xi-a ở khu 
vực Đông Nam Á và trên thế 
giới. Qua đó hai nước càng có 
nhiều động lực để mở rộng 
và làm sâu sắc hơn quan hệ 
đối tác chiến lược quan trọng 
này trong tương lai.
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Ngày 22/12/1992, 
Việt Nam và 
Hàn Quốc chính 

thức thiết lập quan hệ ngoại 
giao. Sự kiện này đã tạo ra 
cơ sở chính trị vững chắc 
cho việc phát triển quan hệ 
hữu nghị và giao lưu hợp tác 
giữa hai nước. Với đặc điểm 
có nhiều nét tương đồng về 
văn hóa, lịch sử, tập quán… 
cũng như cơ cấu kinh tế có 
tính bổ sung cho nhau, điều 
đó thực sự là nhân tố tích cực 
góp phần củng cố niềm tin để 
hình thành những điều kiện 
thuận lợi bổ sung động lực 
và thúc đẩy nhanh quá trình 
phát triển quan hệ hai nước 
Việt - Hàn.

Trong suốt 23 năm qua, 
quan hệ giữa hai nước đã phát 
triển với tốc độ nhanh hiếm 
thấy trên hầu hết các lĩnh 
vực, đặc biệt là về chính trị 
và kinh tế. Hàn Quốc đã trở 

thành một trong những đối 
tác chiến lược quan trọng của 
Việt Nam và Việt Nam cũng 
đã trở thành đối tác chiến 
lược hàng đầu của Hàn Quốc 
ở Đông Nam Á.

Về chính trị, hai bên đã 
thống nhất nâng cấp quan 
hệ lên “Đối tác hợp tác chiến 
lược” vào tháng 10/2009, điều 
đó khẳng định ý chí và quyết 
tâm chính trị của lãnh đạo 
cũng như nhân dân hai nước, 
đồng thời tạo cơ sở chính trị 
quan trọng đưa quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa Việt Nam 
và Hàn Quốc phát triển ở tầm 
cao chiến lược mới trên tất cả 
các lĩnh vực.

Hai bên duy trì các hoạt 
động trao đổi đoàn lãnh đạo 
cấp cao của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ và Quốc hội. Việc 
lãnh đạo hai nước thường 
xuyên đi thăm và tiếp xúc đã 
trở thành truyền thống tốt đẹp 

trong quan hệ song phương. 
Quan hệ giao lưu và hợp 
tác giữa các Bộ, ngành, địa 
phương hai nước cũng ngày 
càng mở rộng. Đến nay, đã có 
hơn 30 tỉnh, thành phố, quận, 
huyện của hai nước thiết lập 
quan hệ hợp tác, trong đó có 
các tỉnh, thành phố của Việt 
Nam như: Hà Nội, Hồ Chí 
Minh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, 
Đà Nẵng và các thành phố lớn 
của Hàn Quốc như: Seoul, Bu-
san, Incheon, Daegu, Chun-
gcheongbuk…

Đồng thời, hai bên 
đã thiết lập và duy trì hiệu 
quả nhiều cơ chế đối thoại, 
tham khảo chính sách nhằm 
tăng cường hiểu biết và tin 
cậy lẫn nhau, kịp thời trao 
đổi các biện pháp thúc đẩy 
quan hệ hai nước như: cơ 
chế Đối thoại chiến lược 
cấp Thứ trưởng Ngoại giao 
về ngoại giao an ninh, quốc 

Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú 

Trọng và Tổng 
thống Hàn Quốc 
Park Geun-hye 
phát biểu với 
báo chí trong 
chuyến thăm 

Hàn Quốc của 
Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú 

Trọng

Việt Nam – Hàn Quốc:
Hợp tác chính trị, kinh tế 

không ngừng củng cố và phát triển
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Thu hút đầu tư của 
tỉnh Vĩnh Phúc 
vượt xa kế hoạch

Trong bối cảnh tình hình chính 
trị, kinh tế thế giới và khu vực 
có những diễn biến phức tạp 

ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã 
hội trong nước; cùng với sự cố gắng, nỗ lực 
của toàn dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền; năm 2015, 
kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những 
bứt phá ngoạn mục với chỉ tiêu đạt và vượt 
kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế tăng 6,9% so với năm 2014 và cao hơn 
mức bình quân chung cả nước. Lần đầu 
tiên Vĩnh Phúc đã chạm ngưỡng thu ngân 
sách 24.293 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 
2014, cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, 
với nhiều giải pháp cải thiện môi trường 
đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI), công tác thu hút đầu 
tư của tỉnh đã đạt kết quả đáng ghi nhận, 
vượt xa kế hoạch đề ra.

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. Theo ước tính, hết năm 
2015, toàn tỉnh 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 

phòng, Đối thoại chính sách Quốc phòng cấp 
Thứ trưởng, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác 
kinh tế và khoa học kỹ thuật. Các đơn vị chức 
năng của hai Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện 
ngoại giao của hai nước ở nước thứ ba và tại các 
tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, APEC, 
ASEM, ASEAN+, WTO... thường xuyên có các 
hoạt động giao lưu và phối hợp chặt chẽ trong 
các hoạt động đối ngoại liên quan.

Về kinh tế, lĩnh vực phát triển nhanh nhất, 
năng động nhất và hiệu quả nhất giữa hai nước 
Việt – Hàn là đầu tư trực tiếp và thương mại. Về 
hợp tác đầu tư FDI, các doanh nghiệp Hàn Quốc 
coi Việt Nam là một thị trường đầu tư hấp dẫn. 
Đến nay, Hàn Quốc là một trong những nhà đầu 
tư lớn nhất vào Việt Nam. Chính do làn sóng đầu 
tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam 
đang tăng lên, tại Việt Nam đã hình thành cộng 
đồng doanh nhân Hàn Quốc lên đến hàng chục 
nghìn người. Hàn Quốc hiện đang là đối tác kinh 
tế lớn nhất của Việt Nam với tổng mức đầu tư 
hơn 37 tỷ USD vốn đầu tư và hơn 4.100 dự án. 
Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2015, tổng vốn 
đăng ký cấp mới và tăng thêm của Hàn Quốc tại 
Việt Nam là hơn 6,2 tỷ USD, tập trung vào các 
lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng và thay đổi cơ cấu nền kinh tế 
như công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất 
động sản, xây dựng… Bên cạnh đó, kim ngạch 
ngoại thương Việt Nam - Hàn Quốc tăng theo 
từng năm, nếu năm 2014 đạt trên 28,8 tỷ USD thì 
chỉ riêng 9 tháng năm 2015 đã đạt 27,3 tỷ USD, 
tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Cùng với sự gia tăng hợp tác về kinh tế, 
chính trị; các hoạt động hợp tác về lao động, du 
lịch, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai 
nước cũng không ngừng phát triển nhanh chóng, 
qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau 
tạo nền tảng vững chắc để xây dựng quan hệ lâu 
dài giữa hai bên. 

Có thể thấy, quan hệ giữa hai nước Việt Nam 
và Hàn Quốc đã tiến những bước dài hướng về 
tương lai và đạt được những thành tựu rực rỡ trên 
nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Với nền tảng 
vững chắc đó, tình hữu nghị giữa hai dân tộc và 
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước 
sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn 
nữa góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và 
phát triển ở khu vực và trên thế giới.

T/h: Lê Hiền

Năm 2015:

Theo ước tính, hết năm 2015, toàn tỉnh 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% kế hoạch.

T/h: Nguyễn Thơm
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HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN  v

USD, tăng 140% kế hoạch. Đến nay, trên địa 
bàn tỉnh có 598 dự án DDI, với tổng vốn đăng 
ký gần 44.000 tỷ đồng; 202 dự án FDI của 15 
quốc gia, vùng lãnh thổ với vốn khoảng 3,24 
tỷ USD.

Song song với công tác thu hút đầu tư, 
công tác vận động nguồn vốn viện trợ chính 
thức (ODA) cũng có nhiều triển vọng. Hiện 
nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 04 dự án 
ODA đang triển khai gồm: Dự án Cải thiện 
môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng 
vốn ODA Nhật Bản; Dự án nước sinh hoạt và 
vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc 
sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB); 
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền 
vững các tỉnh phía Bắc và Dự án nâng cao chất 
lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát 
sinh chương trình khí sinh học sử dụng vốn 
vay Ngân hàng  Phát triển châu Á (ADB). Năm 
2015, nguồn vốn ODA được giải ngân ước đạt 
1.025 tỷ đồng, bao gồm 940 tỷ đồng vốn ODA 
đạt 590% so với kế hoạch trung ương giao 
và 84,7 tỷ đồng vốn đối ứng đạt 85% so với 
kế hoạch. Trong năm 2015, tỉnh cũng đã tập 
trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và vận động 
thành công 03 dự án với tổng vốn đầu tư 345,7 
triệu USD (gồm: Dự án quản lý nguồn nước và 
ngập lụt; Dự án phát triển đô thị loại II – thành 
phố xanh Vĩnh Yên và Dự án Cầu Đầm Vạc).

Năm 2016, dự báo kinh tế thế giới và trong 
nước có triển vọng tiếp tục phục hồi. Sự  ra đời 
của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp 
định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái 

Bình Dương (TPP) sẽ có tác động rất lớn đến 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như 
tạo động lực cải thiện mạnh mẽ môi trường 
kinh doanh, tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở 
rộng cơ hội đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu. 
Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và 
nắm bắt cơ hội mới, năm 2016, Vĩnh Phúc sẽ 
tiếp tục tăng cường cải thiện môi trường đầu 
tư và môi trường kinh doanh, bảo đảm thực 
hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, 
mục tiêu đã được nêu tại Nghị quyết số 19/
NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và Kế 
hoạch hành động số 2700/KH-UBND ngày 

13/5/2015 của UBND tỉnh về cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh 
thực hiện triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU 
của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4589/KH-UBND 
ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh về phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020. Tạo 
điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh 
tế chủ động khai thác những lợi thế và giảm 
thiểu tác động bất lợi khi các hiệp định thương 
mại tự do (FTA) được thực thi. Về phát triển 
công nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện 
hạ tầng các khu công nghiệp; nghiên cứu rút 
ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện 
thủ tục hành chính trong cấp, điều chỉnh quyết 
định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh 
vực điện tử viễn thông, cơ khí, sản xuất vật liệu 
xây dựng, vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ, xây 
dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp, dịch 
vụ khu công nghiệp. Từng bước hình thành 
các trung tâm công nghiệp theo vùng, nhóm 
các dự án công nghiệp hỗ trợ của các ngành: 
sản xuất, lắp ráp ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy. 
Quan tâm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư 
tại chỗ; đa dạng hóa cách thức quảng bá hình 
ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Đẩy nhanh 
tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn ODA 
và vốn vay ưu đãi (của WB, ADB và OFID) 
đã vận động thành công. Chủ động nắm bắt 
tiến độ triển khai dự án và hoạt động của các 
doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giấy chứng nhận đầu tư 

cho đại diện Tập đoàn Sumitomo
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In the context of com-
plicated political - 
economic situation 

of the world and the region 
affecting Vietnam, by great 
efforts of the authorities and 
people of Vinh Phuc prov-
ince, in 2015 the province’s 
socio - economic develop-
ment has gained remarkable 
achievements. The economic 
growth has raised 6.9% in 
comparison with that of 2014 
and higher than the national 
average. This is the first time 
Vinh Phuc has reached the 
highest State budget collec-
tion (24,293 billion dong, 

increasing 15.2% compared 
to 2014). Especially, by car-
rying out many solutions on 
improving the investing envi-
ronment and provincial com-
petitiveness index (PCI), the 
work of investment attraction 
of Vinh Phuc has good results 
exceeding the plan.

Along with the renova-
tion of investment promo-
tion, especially by paying at-
tention to in-place investors, 
establishing the image and 
attraction of the locality, re-
sults of investment attraction 
of Vinh Phuc have been in-
creased highly and exceeded 
the plan. As estimated, to 
the end of 2015, Vinh Phuc 
province granted investment 
certificate to 71 new projects, 
including 45 DDI ones with 
the total registered capital of 
9.8 trillion dong (making an 
increase of 96% on capital 
compared to 2014); 26 FDI 
ones with 481 million USD 
(increasing 140% compared 
to the whole-year plan). Up 
to now, the province has at-
tracted 598 DDI projects with 
the total investment capital of 

44,000 billion dong and 202 
FDI ones from 15 countries 
and territories with 3.24 bil-
lion US dollar.

Besides, the work of 
ODA promotion has many 
prospects. At present, in the 
province, there are 4 ODA 
projects, including: “Improve 
Vinh Phuc’s investing envi-
ronment” (ODA from Japan), 
“Clean water and rural sanita-
tion in Vinh Phuc” (loan from 
World Bank); “Develop stable 
rural infrastructure of North-
ern provinces”, and “Improve 
safe quality of agricultural 
products and generate biogas 
program” (Asian Develop-
ment Bank). In 2015, as es-
timated, 1,025 billion dong 
of ODA capital resource has 
been disbursed, in which 940 
billion dong is ODA capital, 
reaching 590% of the Central 
plan, and 84.7 billion dong is 
reciprocal capital, attaining 
85% of the plan. In this year, 
Vinh Phuc has also focused 
on completing profiles, proce-
dures, and successfully mobi-
lized 3 projects (Management 
on water resource and flood-

v INTEGRATION AND DEVELOPMENT

Results on investment attraction of 
Vinh Phuc in 2015 exceeded 

the whole-year plan
By: Nguyen Thom

As estimated, to the 
end of 2015, Vinh Phuc 
province granted invest-
ment certificate to 71 
new projects, including 
45 DDI ones with the 
total registered capital 
of 9.8 trillion dong (mak-
ing an increase of 96% 
on capital compared to 
2014); 26 FDI ones with 
481 million USD (increas-
ing 140% compared to 
the whole-year plan)
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INTEGRATION AND DEVELOPMENT  v
ing, type II ur-
ban development 
- Vinh Yen Green 
city, and Dam Vac 
brigde) with the 
total investment 
value of 345.7 mil-
lion USD.  
In 2016, it is fore-
casted that the 
economy of the 
world and Viet-
nam will continue 
to be recovered. 
The establishment 
of the ASEAN Eco-
nomic Commu-
nity (AEC) and the 
Trans-Pacific Part-
nership (TPP) will 
have a huge impact to the pro-
cess of international econom-
ic integration, create the mo-
tivation to strongly improve 
the business environment and 
opportunities for enterprises 
to expand investment chances 
and boost export. In order to 
promote achievements and 
catch new occasions, in the 
next year, Vinh Phuc will: (1) 
Keep on improving the invest-
ing and trading environment, 
ensure to execute effectively, 
timely solutions and targets in 
Resolution 19/NĐ-CP dated 
on 3/12/2015 by the Govern-
ment and Plan No. 2700/KH-
UBND on 5/13/2015 by the 
People’s Committee of Vinh 
Phuc province on improv-
ing the trading environment 
and national competitiveness 
in the province; (2) Enhance 
the implementation of activi-

ties on supporting businesses 
according to Resolution 04-
NQ/TU of the provincial 
Party Committee and Plan 
No. 4589/KH-UBND dated 
on 8/15/2013 of the provincial 
People’s Committee on devel-
oping SMEs to 2020; (3) Fa-
cilitate economic components 
to actively exploit their advan-
tages and minimize adverse 
effects when free trade agree-
ments (FTA) are executed.

In terms of industrial 
development, Vinh Phuc will 
continue to finish the infra-
structure of industrial parks; 
shorten the process, reduce 
the time of administrative 
procedures in granting and 
adjusting decision on invest-
ment policy and certificate. 
Prior sectors are electronics 
and telecommunications, en-
gineering, construction ma-

terial manufacture, new ma-
terials, supportive industry, 
construction of infrastructure 
of industrial zones, and indus-
trial parks services. Industrial 
centers by region, groups of 
supportive industry projects 
of producing, assembling au-
tomobile and spare parts of 
automobiles, motorbikes will 
be gradually established. In-
place promotion activities will 
be paid more attention; forms 
of promoting Vinh Phuc’s im-
age and investing environ-
ment will be diversified. The 
implementation of ODA pro-
jects will be accelerated. Si-
multaneously, Vinh Phuc will 
be more active in grasping the 
progress of projects and op-
eration of enterprises in the 
province.

The leading delegation of Vinh Phuc joined the investment promotion program 
in Japan in 3/2015
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Những điều không phải ai cũng biết
Cây thông Noel
Cây thông Noel có 

nguồn gốc từ nước Ðức và 
ra đời ở thế kỷ 16. Đây là 
loại cây có dáng vẻ mạnh mẽ, 
vững chãi và luôn giữ được 
màu xanh dù phải sống trong 
khí hậu khắc nghiệt. 

Ông già Noel được xây 
dựng từ hình mẫu thật

Ông già Noel được xây 
dựng dựa trên hình tượng 
của một người đàn ông tên 
là St.Nicholas ở Myra, nay là 
bờ biển phía nam của Thổ 
Nhĩ Kỳ. Ông là một người 
thích màu đỏ, béo, râu trắng 
và thường xuyên đi phát quà 
cho mọi người. Vào những 
dịp đặc biệt, ông đi phát quà 
cho trẻ nhỏ và tặng tiền cho 
những người nghèo.

Tuần lộc mũi đỏ Rudolph
Chú tuần lộc mũi đỏ 

xinh xắn Rudolph là một 
trong những con vật nổi tiếng 
nhất thế giới và được trẻ em 
vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, 
Rudolph không có nguồn gốc 
từ các giai thoại mà là sản 
phẩm thương mại của hãng 
Gimmick.

8 
Có tất cả 8 chú tuần lộc 

kéo xe cho ông già Noel và 
tên của từng chú tuần lộc bắt 
nguồn từ bài thơ “A Visit From 
St. Nicholas” (Chuyến viếng 
thăm của Thánh Nicholas - 
nhà thơ Clement C. Moore) 
được sáng tác vào năm 1823.

Kẹo gậy Giáng sinh
Năm 1800, một người 

làm kẹo ở Ấn Độ muốn biểu 
đạt ý nghĩa của lễ Giáng sinh 
qua một biểu tượng được làm 
bằng kẹo. Ông bắt đầu thực 
hiện ý tưởng của mình bằng 
cách uốn cong thỏi kẹo thành 
hình một chiếc gậy. Trắng và 
đỏ được chọn là màu của thỏi 
kẹo, trong đó màu trắng thể 
hiện cho sự trong trắng, vô 
tội của Chúa Giêsu và màu 
đỏ tượng trưng cho máu mà 
Chúa đã đổ vì loài người. Khi 
nhìn vào cái móc của cây gậy, 
ta thấy nó giống hệt cây gậy 
của người chăn cừu vì Chúa 
Giêsu chính là người dẫn dắt 
con người. Nếu bạn lật ngược 
cây gậy, nó sẽ trở thành chữ 
“J” tượng trưng cho chữ cái 
đầu tiên trong tên của Chúa 
Giêsu (Jesus).

Quà tặng trong những 
chiếc bít tất

Tương truyền rằng, 
một gia đình có 3 cô gái đã 
đến tuổi lập gia đình nhưng 
không lấy được chồng vì gia 
cảnh quá nghèo. Đức giám 
mục Myra rất thương xót nên 
đã ném những đồng tiền vàng 
xuống ống khói nhà của 3 cô 
gái. Những đồng tiền vàng rơi 
từ trên nóc nhà xuống đúng 
vào các đôi bít tất mà các cô 
hong khô bên lò sưởi.

Câu chuyện thần kỳ kia 
được lan truyền đi khắp nơi và 
ai cũng muốn mình trở thành 
người may mắn nên đã bắt 
chước 3 cô gái treo bít tất bên 
lò sưởi để hy vọng nhận được 
quà. Trẻ em là những người 
hy vọng nhận được nhiều 
quà nhất. Mọi người trong 
nhà cũng nhân cơ hội này để 
tặng quà cho các em với mong 
muốn các bé sẽ ngoan ngoãn 
và học giỏi. Từ đó xuất hiện 
truyền thống trẻ em treo bít 
tất bên cạnh lò sưởi để nhận 
những món quà như ước mơ 
từ ông già Noel.

v NHÌN RA THẾ GIỚI

Giáng Sinh

Tổng hợp: Ngọc Vân
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NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI

I. ĐOÀN RA:
Trong tháng 11&12/2015 

có 99 lượt cán bộ công chức, 
viên chức của tỉnh đi công tác 
nước ngoài, trong đó có 03 
lượt kinh phí do nước ngoài 
và các cơ quan đơn vị ngoài 
tỉnh tài trợ, 96 lượt tự túc 
kinh phí.

II.ĐOÀN VÀO:
Trong tháng 11&12/2015 

có 170 lượt khách nước ngoài 
vào làm việc tại tỉnh Vĩnh 
Phúc. Cụ thể: 

1. Từ ngày 02-04/11/2015, 
Bà Shoko Ishikawa - Trưởng 
đại diện UN Women tại Việt 
Nam (quốc tịch: Mỹ) đến 
tham dự và phát biểu tại buổi 
khai mạc lớp tập huấn do Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ 
chức tại Nhà khách Đầm Vạc.

2. Ngày 3/11/2015, 03 
người nước ngoài (quốc tịch: 
Mỹ) vào làm việc tại Trường 
Trung học phổ thông Bình 
Xuyên với chủ đề “Bảo tồn 
động vật hoang dã và hành 
động của giới trẻ”.

3. Sáng 3/11/2015, Đoàn 
Doanh nghiệp (25 người) 
thành phố Gumi, Hàn Quốc 
do ông Yoo Han Kyu – Chủ 
tịch Phòng Thương mại và 

Công nghiệp thành phố 
Gumi làm Trưởng đoàn đến 
thăm và tìm hiểu môi trường 
đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Ngày 6/11/2015, đoàn 
gồm 02 người (quốc tịch: 
Nhật Bản) vào làm việc với 
Sở Y tế Vĩnh Phúc để khảo sát 
xây dựng dự án.

5. Ngày 9/11/2015, đoàn 
gồm 03 người (quốc tịch Đức) 
vào làm việc với Tổ chức Tài 
chính vi mô TNHH MTV 
Tình thương, Chi nhánh Phúc 
Yên. Nội dung: Thăm thành 
viên vay vốn trên địa bàn hoạt 
động của chi nhánh tại thị xã 
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Chiều 9/11: Ông Ricky 
Tan, Chủ tịch Tập đoàn giáo 
dục Kinder World (Singa-
pore) đã có buổi làm việc với 
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về dự án đầu tư xây 
dựng trường giáo dục kỹ năng 
sống Outward Bound Việt 
Nam và du lịch sinh thái tại 
Vĩnh Phúc.

7. Từ ngày 11-12/11/2015, 
02 người nước ngoài (01 
người quốc tịch: Canada và 
01 người quốc tịch: Mỹ) vào 
làm việc tại huyện Lập Thạch 
và Vĩnh Tường để gặp gỡ và 

làm việc với đối tác của dự án 
(Hội Phụ nữ 02 huyện).

8. Từ ngày 18-19/11/2015, 
đoàn gồm 05 người của Ban 
nhạc rock Krosswindz - Ấn 
Độ biểu diễn tại Vĩnh Phúc.

9. Ngày 23/11: Bà Kana 
Miyazaki – Phó Trưởng đại 
diện Tổ chức Xúc tiến Thương 
mại Nhật Bản (JETRO) tại 
Hà Nội, thành viên Hiệp hội 
Doanh nghiệp Nhật Bản tại 
Việt Nam; Ông Hiroaki Ya-
shiro – Cố vấn cao cấp về Xúc 
tiến đầu tư, Cục Đầu tư nước 
ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư); Ông Ryoichi Nakagawa 
– Chủ tịch Công ty TNHH 
Dịch vụ Tư vấn và Kế toán 
BTD Japan đã tham dự gặp 
mặt các doanh nghiệp Nhật 
Bản đang đầu tư, sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
nhân kỷ niệm Ngày Tạ ơn Lao 
động Nhật Bản 23/11.

10. Từ ngày 24-
25/11/2015, TS. Besatrice 
Wisniewski - Chuyên gia 
ngành Khảo cổ học (quốc 
tịch Pháp) vào làm việc tại 
Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc để 
nghiên cứu đồ gốm sứ từ thế 
kỷ XV đến thế kỷ XVII.

T/h: Nguyễn Thạch

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI  v

THÁNG 11&12/2015
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11. Ngày 01/12/2015, 

Ông Lawrence D’attilio (quốc 
tịch: Mỹ) tham gia đoàn công 
tác của Trung tâm vì Phụ nữ 
và Phát triển cộng đồng cùng 
đoàn làm phim của Công 
ty cổ phần truyền thông đa 
phương tiện VietNet-VTC10 
đến thăm, thực hiện phỏng 
vấn,  quay phim toàn bộ mô 
hình trang trại VAC và quy 
trình làm việc sản xuất tại 03 
gia đình thành viên dự án ở xã 
Hoàng Lâu; lấy tư liệu phục 
vụ cho việc hỗ trợ thành viên 
Dự án và đánh giá hoạt động 
của dự án Tín dụng – Tiết 
kiệm tại xã Hoàng Lâu, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

12. Từ ngày 4/12/2015 
đến ngày 15/02/2016, 05 
thực tập sinh (quốc tịch: 
Philipines) vào thực tập sư 
phạm tiếng Anh tại trường 
Cao đẳng Vĩnh Phúc.

13. Ngày 4/12/2015, Ông 
Ronald Edwin Kopke (quốc 
tịch: Đức) vào làm việc với 
Liên đoàn Lao động tỉnh để 
đánh giá hiệu quả Dự án với 
Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam.

14. Ngày 8/12/2015, đoàn 
gồm 24 người (quốc tịch: 
Thái Lan) vào khảo sát tại xã 
Trung kiên, Văn Tiến huyện 
Yên Lạc.

15. Từ ngày  
9-10/12/2015, đoàn gồm 02 
người (quốc tịch: Nhật Bản) 
vào làm việc tại Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông 
thôn để khảo sát kiên cố hóa 
kênh mương tại Vĩnh Phúc.

16. Từ ngày 10-11/12/2015, 
đoàn Lãnh đạo của Bộ Lao 
động và Phúc lợi Lào gồm 09 
đồng chí, do đồng chí Khăm-
phanh Say-sổm-phanh, Bộ 
trưởng Bộ Lao động và Phúc 
lợi Lào đến thăm và làm việc 
tại Sở Lao động Thương binh 
và Xã hội tỉnh.

17. Chiều ngày 10/12/2015, 
Ông Kazuhiro Fujii - Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Tập đoàn 
Toyota Hiroshima Group 
Nhật Bản đã đến thăm và làm 
việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

18. Từ ngày 13-14/12/2015, 
Ông Muhammad El Kalza 
(quốc tịch Canada) tham gia 
làm giảng viên tiếng Anh cho 
Hội thảo tập huấn công tác tổ 
chức câu lạc bộ tiếng Anh và 
xây dựng chương trình ngoại 
khóa tiếng Anh do Sở Giáo 
dục và đào tạo tổ chức.

19. Từ ngày 16-18/12/2015, 
đoàn gồm 32 người nước 
ngoài của Tổ chức phi chính 
phủ Pact/Mỹ tổ chức Hội 
thảo tại khu Tam Đảo Belve-
dere Resort, Vĩnh Phúc. 

20. Ngày 16/12/2015, Ông 
Valentin Olange - Trợ lý dự 
án của Tổ chức Batik, (quốc 
tịch Pháp) tham dự Hội nghị 
do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
tổ chức. 

21. Ngày 16/12: Tập đoàn 
Rojana ( gồm 8 người: 04 

người quốc tịch Nhật Bản và 
04 quốc tịch Thái Lan)  do 
Ông Direk Vinichubutr – 
Chủ tịch Tập đoàn Rojana, 
Thái Lan đến tìm hiểu cơ hội 
đầu tư kinh doanh hạ tầng 
Khu công nghiệp Bá Thiện.

22. Ngày 17/12/2015, đoàn 
công tác gồm 06 cán bộ của 
Bộ Nông Lâm nước CHDC-
ND Lào vào làm việc với Sở 
NN&PTNT. Nội dung: trao 
đổi kinh nghiệm trong việc 
áp dụng phương pháp tiếp 
cận dựa trên kết quả trong 
lập, theo dõi và đánh giá kết 
quả thực hiện kế hoạch ngành 
Nông nghiệp của tỉnh Vĩnh 
Phúc.

23. Từ ngày 17-18/12/2015, 
đoàn đại biểu cấp cao tỉnh 
Luông-nậm-thà, nước CH-
DCND Lào do đồng chí 
Phết-thả-von Phị-lạ-văn, 
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh 
Luông-nậm-thà làm Trưởng 
đoàn sang thăm và làm việc 
tại Vĩnh Phúc (đoàn gồm 33 
đồng chí).

24. Từ ngày 19-22/12/2015, 
đoàn gồm 02 người (quốc 
tịch: Mỹ) tham gia tập huấn 
nâng cao phương pháp dạy 
học tiếng Anh theo định 
hướng phát triển năng lực 
giao tiếp của học sinh do Sở 
Giáo dục và đào tạo tổ chức 
tại Đoàn an điều dưỡng Quân 
chủng Phòng không Không 
quân (T50), phường Tích 
Sơn, thành phố Vĩnh Yên.
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Kính gửi: 
- Kiều bào quê Vĩnh Phúc ở mọi miền trên thế giới;

               - Doanh nhân Việt kiều và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài 
      về quê ăn Tết, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc.

Nhằm tăng cường sự gắn bó của bà con Việt kiều với quê hương Vĩnh Phúc, đồng 
thời thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối 
với Kiều bào đang sinh sống, học tập và công tác ở nước ngoài, nhân dịp Tết Nguyên đán 
Bính Thân 2016, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc - bà Hoàng Thị Thúy 
Lan đã có Thư gửi kiều bào quê hương Vĩnh Phúc để chúc Tết và mời Kiều bào về dự 
Chương trình “Xuân Quê hương Vĩnh Phúc năm 2016”.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trân trọng thông báo và kính mời bà con Việt 
kiều quê Vĩnh Phúc đang sinh sống, lao động, học tập ở mọi miền trên thế giới và các 
doanh nhân, Kiều bào muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc về quê ăn Tết dự buổi 
gặp mặt “Xuân quê hương Vĩnh Phúc năm 2016” với các nội dung sau:

Thời gian: từ 8h00, Thứ Tư, ngày 03/02/2016 
(tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Mùi).
Địa điểm: Tại Hội trường đa năng Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô 
(Số 189, đường Lam Sơn, P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
Chi tiết vui lòng liên hệ: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, SĐT: (+84 

211).3717885; DĐ: 01652001799 (đ/c Hương); hoặc Email: lienhiepvinhphuc@gmail.
com. Facebook: Lhctchn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Tòa nhà Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (tầng 4), đường Trần Phú, Khu đô thị Hà Tiên, TP. Vĩnh 
Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Trân trọng thông báo./.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
LIÊN HIỆP HỮU NGHỊ

Số:  94 /TB-LH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc mời bà con Kiều bào dự buổi gặp mặt

“Xuân quê hương Vĩnh Phúc” năm 2016


