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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Trì tiếp và làm việc 

với Đoàn lãnh đạo tỉnh Bô-ly-khăm-xay
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chiều 24/9/2015, 
đồng chí Nguyễn 
Văn Trì - Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh tiếp và làm việc 
với đoàn lãnh đạo tỉnh Bô-
ly-khăm-xay nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào do 
đồng chí Đen-pi Mun-thạ-đi, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh 
Bô-ly-khăm-xay làm trưởng 
đoàn. Cùng tiếp Đoàn có 
lãnh đạo một số sở, ban, 
ngành trong tỉnh.

Hoan nghênh chuyến thăm 
và làm việc của Đoàn đến 
Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn 
Văn Trì thông tin khái quát về 
điều kiện tự nhiên, tiềm năng, 
thế mạnh tình hình kinh tế - 
xã hội của tỉnh trong những 
năm gần đây. Trong đó nhấn 
mạnh đến những vấn đề mà 
tỉnh đang rất quan tâm như: 
phát triển công nghiệp sạch; 
nông nghiệp công nghệ cao;  
du lịch - dịch vụ; đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng; thu hút 
đầu tư nước ngoài và đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của tỉnh, hướng tới 
mục tiêu trở thành tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại 
và trở thành thành phố Vĩnh 
Phúc vào những năm 20 của 
thế kỷ XXI.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh 
ủy cũng khẳng định, thời gian 
qua, Vĩnh Phúc đã tăng cường 
mối quan hệ hợp tác hữu nghị 
và hỗ trợ một số địa phương 
của Lào xây dựng các công 
trình văn hóa, xã hội, đào 

tạo cán bộ... Chuyến thăm và 
làm việc của đoàn lãnh đạo 
tỉnh Bô-ly-khăm-xay lần này 
sẽ tiếp tục là cơ hội để hai 
bên gặp gỡ và trao đổi kinh 
nghiệm, góp phần giữ gìn, 
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác 
toàn diện giữa hai Đảng và 
nhân dân hai nước. 

Cảm ơn sự đón tiếp nồng 
hậu, thắm tình đoàn kết hữu 
nghị của tỉnh dành cho Đoàn 
và chúc mừng những thành 
tựu nổi bật trong phát triển 
kinh tế - xã hội của Vĩnh 
Phúc những năm qua, đồng 
chí Đen-pi Mun-thạ-đi đã 
giới thiệu khái quát về tình 
hình phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Bô-ly-khăm-xay 
và mong muốn sẽ nhận được 
sự trao đổi kinh nghiệm, hợp 
tác, tạo điều kiện giúp đỡ của 

Vĩnh Phúc trong công tác đào 
tạo nghề, phát triển nguồn 
nhân lực, góp phần vun đắp 
mối quan hệ hợp tác giữa hai 
nước Việt - Lào. Nhân dịp 
này, đồng chí Đen-pi Mun-
thạ-đi chúc Vĩnh Phúc sẽ tổ 
chức thành công Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 
vào thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến 
thăm, ngày 25/9/2015, Đoàn 
sẽ đi thăm quan Thiền viện 
Trúc lâm Tây Thiên, chùa Hà 
Tiên và làm việc với Trường 
cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 
nhằm trao đổi cụ thể kế hoạch 
hợp tác đào tạo, đưa lao động 
của tỉnh Bô-ly-khăm-xay 
sang học nghề tại trường. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 (bên phải) tiếp đồng chí Đen-pi Mun-thạ-đi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
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Đồng chí Phó Chủ 
tịch phụ trách 
UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Chúc bày tỏ vui 
mừng được đón tiếp Đoàn và 
khẳng định chuyến thăm, làm 
việc lần này của bà Đại sứ Ấn 
Độ sẽ góp phần tăng cường 
quan hệ hợp tác toàn diện 
giữa hai nước Việt Nam – Ấn 
Độ nói chung và mối quan hệ 
giữa tỉnh Vĩnh Phúc và đất 
nước Ấn Độ nói riêng. Tại 
buổi làm việc, đồng chí giới 
thiệu với Đoàn về điều kiện tự 
nhiên, tiềm năng, thế mạnh, 
tình hình kinh tế - xã hội của 
Vĩnh Phúc, đặc biệt là những 
chính sách ưu đãi dành cho 
các doanh nghiệp đến đầu tư 
tại tỉnh, trong đó có các doanh 
nghiệp của Ấn Độ. Đồng chí 
mong muốn, trên cương vị 
công tác của mình, Đại sứ sẽ 
là cầu nối, mở rộng hơn nữa 
mối quan hệ hợp tác giữa 
Vĩnh Phúc với các địa phương 
của Ấn Độ, đồng thời quan 
tâm, tạo điều kiện giới thiệu, 
quảng bá để các doanh nghiệp 
Ấn Độ tăng cường giao lưu, 
xúc tiến đầu tư tại tỉnh, nhất 
là trên các lĩnh vực giàu tiềm 
năng, đang được tỉnh chú 
trọng như: nông nghiệp công 

nghệ cao, kinh tế thương mại, 
công nghệ thông tin, đào tạo 
nguồn nhân lực, du lịch…

Phát biểu tại buổi làm 
việc, bà Đại sứ Preeti Saran 
cảm ơn những tình cảm tốt 
đẹp mà tỉnh Vĩnh Phúc đã 
dành cho Đoàn và mong 
muốn sẽ nhận được sự hợp 
tác hơn nữa của tỉnh, đặc biệt 
là tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp của Ấn Độ mở rộng 
hoạt động sản xuất. Bên cạnh 
những lĩnh vực liên quan đến 
phát triển công nghệ phụ trợ, 
Đại sứ cho rằng, Vĩnh Phúc 
còn có thể đẩy mạnh hợp tác 
phát triển trên một số lĩnh 

vực khác như: du lịch, điện 
ảnh, văn hóa… Khẳng định 
trên cương vị Đại sứ, bà sẽ 
luôn dành tình cảm tốt đẹp, sự 
quan tâm và sẽ có những việc 
làm thiết thực góp phần thúc 
đẩy mối quan hệ hợp tác hữu 
nghị giữa hai bên ngày càng 
phát triển. 

Trước đó, bà Preeti Saran 
đã đi thăm và làm việc với 
Công ty TNHH Minda Việt 
Nam – doanh nghiệp của Ấn 
Độ đang đầu tư tại Khu công 
nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh 
Phúc.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam 
thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
phụ trách UBND tỉnh (thứ 3 từ phải sang) tặng tranh cho bà Đại sứ 

Ấn Độ tại Việt Nam  - Preeti Saran

Sáng ngày 22/9/2015, bà Preeti Saran - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam 
cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị 
giữa hai bên trong thời gian tới. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chúc - Ủy viên BTV Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cùng một số sở, ngành trong tỉnh.
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Tại trụ sở UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc, 
sáng ngày 

5/8/2015, đồng chí Nguyễn 
Văn Chúc - Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ 
trách UBND tỉnh có buổi 
tiếp và làm việc với đồng chí 
Cao Chính Thiện - tân Đại sứ 
Việt Nam tại Italia. Cùng dự, 
có lãnh đạo một số sở, ban, 
ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và 
Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ 
trợ đầu tư, Ban Quản lý các 
khu công nghiệp tỉnh Vĩnh 
Phúc.

Tại buổi làm việc, Phó 
Chủ tịch phụ trách UBND 
tỉnh Nguyễn Văn Chúc cho 
biết, hiện nay, trên địa bàn 

tỉnh có 02 dự án của Italia với 
tổng vốn đăng ký đầu tư trên 
90 triệu USD, chiếm gần 30% 
tổng vốn đầu tư của Italia tại 
Việt Nam. Với những lợi thế 
trong phát triển kinh tế - xã 
hội, giao thông, nguồn nhân 
lực, tỉnh Vĩnh Phúc mong 
muốn Đại sứ sẽ hỗ trợ tìm 
kiếm các địa phương của 
Italia có sự tương đồng với 
tỉnh để thiết lập mối quan hệ 
hợp tác hữu nghị và thu hút 
đầu tư trong lĩnh vực ô tô, xe 
máy, công nghiệp phụ trợ và 
các lĩnh vực khác mà Italia có 
thế mạnh. 

Với cương vị là tân Đại 
sứ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam tại Italia, đồng 

chí Cao Chính Thiện khẳng 
định sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
nhất, giúp Vĩnh Phúc mở rộng 
quan hệ hợp tác hữu nghị với 
các địa phương của Italia. 
Đồng thời, sẽ giới thiệu hình 
ảnh Vĩnh Phúc với các bạn 
Italia, cũng như những thông 
tin về việc thu hút mời gọi các 
doanh nghiệp của Italia đến 
tìm hiểu môi trường đầu tư 
của tỉnh.

Trước đó, Đại sứ Cao 
Chính Thiện cùng đại diện 
một số sở, ngành của tỉnh 
đã đến thăm và làm việc với 
Công ty TNHH Piaggio Việt 
Nam tại Khu công nghiệp 
Bình Xuyên.  

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Tân Đại sứ Việt Nam tại Italia làm việc 
tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 
tỉnh (bên phải) tiếp đồng chí Cao Chính Thiện - tân Đại sứ Việt Nam tại Italia
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Sáng ngày 11/8/2015, 
đồng chí Nguyễn 
Văn Chúc - Ủy viên 

BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
phụ trách UBND tỉnh đã có 
buổi làm việc với ông Satoru 
Wachi - phụ trách dự án Khu 
công nghiệp (KCN) Thăng 
Long III tại Bình Xuyên - 
Vĩnh Phúc thuộc Tập đoàn 
Sumitomo Việt Nam. Cùng 
dự, có đại diện một số sở, ban, 
ngành của tỉnh.

Thay mặt Tập đoàn 
Sumitomo Việt Nam, ông 
Satoru Wachi bày tỏ vui 
mừng được đến thăm và tìm 
hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh 
Phúc; đồng thời đánh giá cao 
sự hỗ trợ và tạo điều kiện của 
phía tỉnh dành cho Tập đoàn 
trong việc khảo sát, xúc tiến 
đầu tư tại tỉnh thời gian qua. 

Ông Wachi đã giới thiệu khái 
quát về Tập đoàn Sumitomo 
Việt Nam và nguyện vọng 
của Tập đoàn khi đầu tư tại 
KCN Thăng Long III. Theo 
biên bản ghi nhớ giữa hai bên, 
Vĩnh Phúc có trách nhiệm giải 
phóng mặt bằng, xây dựng 
khu tái định cư và hoàn thành 
việc xây dựng đường Tôn 
Đức Thắng và đường Nguyễn 
Tất Thành trong năm 2016; 
Tập đoàn Sumitomo sẽ thuê 
213 ha đất sạch để đầu tư xây 
hạ tầng KCN. Tuy nhiên, do 
chưa có các Nghị định, Thông 
tư hướng dẫn việc thực hiện 
Luật Đầu tư công nên việc 
triển khai dự án của Tập đoàn 
đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, Phó 
Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh 
Nguyễn Văn Chúc và lãnh 

đạo các sở, ngành, UBND 
huyện Bình Xuyên đã thông 
báo với Tập đoàn về tiến độ 
thực hiện cũng như giải đáp 
những khó khăn, vướng mắc 
của Tập đoàn liên quan đến 
công tác giải phóng mặt bằng, 
xây dựng khu tái định cư, hệ 
thống cấp điện, nước và tiến 
độ xây dựng đường Tôn Đức 
Thắng và đường Nguyễn Tất 
Thành.

Đồng chí Nguyễn Văn 
Chúc thông báo ý kiến của 
UBND tỉnh cho phép Tập 
đoàn sử dụng 3m cây xanh lề 
đường tính vào diện tích tổng 
thể của KCN, đồng thời, giao 
các sở, ngành liên quan tạo 
mọi điều kiện thuận lợi, nhất 
là về các thủ tục để Tập đoàn 
sớm triển khai dự án.

Tin, ảnh: Gia Bảo

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc 
làm việc với Tập đoàn Sumitomo Việt Nam

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc trao Quyết định giao cho Tập đoàn SUMITOMO làm 
chủ đầu tư lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/ 2.000 KCN Thăng Long III
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Chiều ngày 
7/9/2015, đồng 
chí Nguyễn Văn 

Chúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch phụ trách UBND 
tỉnh tiếp và làm việc với ngài 
Ference Soos, Chủ tịch công 
ty S-Group (Hungary) về việc 
vận động nguồn vốn ODA của 
Chính phủ Hungary cho dự án 
xây dựng Bệnh viện Sản – Nhi 
Vĩnh Phúc.

Sau chuyến thăm 
Hungary của đoàn cán bộ tỉnh 
Vĩnh Phúc vào tháng 10/2013, 
hai bên đã thống nhất một số 
nội dung liên quan đến việc 
đầu tư xây dựng dự án Bệnh 
viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc. 
Theo đó, công ty S-Group đã 
cử một số chuyên gia sang 
Vĩnh Phúc khảo sát thực địa, 
tổ chức hội nghị tham vấn ý 
kiến về quy mô, công năng, 
giải pháp kỹ thuật thiết kế và 
danh mục các trang thiết bị y 
tế. Về phía Vĩnh Phúc, đến nay 
tỉnh cơ bản hoàn thành công 
tác đền bù giải phóng mặt bằng 
để xây dựng dự án tại xã Hợp 
Thịnh, huyện Tam Dương.

Tại buổi làm việc, đồng 
chí Nguyễn Văn Chúc cho 
biết, hiện nay, Vĩnh Phúc 
chưa nhận được phản hồi của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
nội dung đăng ký dự án vào 
danh mục ưu đãi của Chính 
phủ Hungary nên chưa có 
căn cứ để lập Đề cương trình 

các bộ, ngành tham gia góp ý 
theo quy định của Nghị định 
38 của Chính phủ về quản lý 
và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 
phát triển chính thức ODA 
và nguồn vốn vay ưu đãi của 
nhà tài trợ. Bên cạnh đó, việc 
thay đổi quy mô giường bệnh 
từ 700 giường xuống 550 
giường theo đề xuất của công 
ty S-Group là chưa phù hợp 
với Quyết định số 2127 của 
UBND tỉnh nên sẽ phải điều 
chỉnh lại quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500 của dự án. Đồng 
chí Phó Chủ tịch phụ trách 
nhấn mạnh: tỉnh sẽ thành 
lập Tổ công tác về vận động 
nguồn vốn ODA của Chính 
phủ Hungary; yêu cầu các sở, 
ban, ngành liên quan rà soát, 
giải quyết mọi khó khăn, 
vướng mắc để sớm thống 

nhất với công ty S-Group 
và Ngân hàng Eximbank về 
nguồn vốn vay.

Ngài Ference Soos, Chủ 
tịch công ty S-Group cho rằng: 
dự án được triển khai và đi vào 
hoạt động không chỉ góp phần 
nâng cao chất lượng công tác 
khám, chữa bệnh, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân mà còn tạo 
việc làm, thúc đẩy kinh tế - xã 
hội của tỉnh phát triển. Ngài 
Ference Soos cũng đã giải đáp 
một số câu hỏi của lãnh đạo 
các cơ quan chức năng của 
tỉnh liên quan đến nguồn vốn 
vay ưu đãi; đồng thời, đề nghị 
Vĩnh Phúc tăng cường công 
tác phối hợp, giải quyết các 
vướng mắc để hai bên sớm đi 
đến thống nhất trong việc triển 
khai dự án.

Tin, ảnh: Lê Hiền

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc 
tiếp và làm việc với Công ty S-Group

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
phụ trách UBND tỉnh tiếp và làm việc với ngài Ference Soos 

Chủ tịch công ty S-Group (Hungary)

v TIN ĐỐI NGOẠI
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Chiều 16/9/2015, 
đồng chí Nguyễn 
Văn Chúc - Ủy 

viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch phụ trách UBND tỉnh 
tiếp và làm việc với lãnh đạo 
Tập đoàn BPA và Tập đoàn 
SACYR của Tây Ban Nha 
đến tìm hiểu cơ hội đầu tư xây 
dựng nhà máy xử lý rác thải 
và hệ thống điện chiếu sáng 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
Cùng dự có lãnh đạo một số 
sở, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông 
Dorado Garcia Antonio - Tổng 
Giám đốc Tập đoàn SACYR 
cho biết: Tập đoàn BPA và 
Tập đoàn SACYR chuyên 
hoạt động ở lĩnh vực xử lý 
nước thải, rác thải; chiếu sáng 
đô thị... Tập đoàn đã triển khai 
thành công dự án đầu tư về xử 
lý nước thải, rác thải tại nhiều 
tỉnh, thành trong cả nước như:  
Đà Nẵng, Hà Nam, Vũng 
Tàu… Với công nghệ tiên 
tiến, hiện đại, việc xử lý rác 
thải bằng phương pháp chôn 
lấp nhiều tầng không chỉ giúp 
tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo các 
vấn đề môi trường, tiết kiệm 
chi phí mà còn mang lại hiệu 
quả to lớn về mặt kinh tế. Theo 
phương pháp này, rác sẽ được 
phân loại để sản xuất ga, phân 
hữu cơ, điện chiếu sáng. Theo 
dự kiến, công suất xử lý rác 
của dự án đạt 800 - 1.000 tấn/1 
ngày đêm. Ông Dorado Garcia 
Antonio mong muốn tỉnh sớm 
tạo điều kiện thuận lợi để Tập 
đoàn được đầu tư xây dựng 
nhà máy xử lý rác thải với diện 
tích từ 20 - 25ha. Đồng thời 

cho phép Tập đoàn đầu tư Dự 
án bóng đèn điện chiếu sáng 
đô thị trên địa bàn tỉnh theo 
hình thức BOT (đầu tư - kinh 
doanh - chuyển giao), với khả 
năng tiết kiệm điện năng lên 
đến 40%. Lợi nhuận có được 
từ việc tiết kiệm điện năng này 
sẽ được khấu trừ dần vào vốn 
đầu tư ban đầu. Sau khi hoàn 
vốn, Tập đoàn sẽ bàn giao lại 
công nghệ cho địa phương tự 
vận hành và khai thác.

Phó Chủ tịch phụ trách 
UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc 
hoan nghênh và đánh giá cao 
công nghệ xử lý rác thải của 
Tập đoàn. Đồng chí cho biết: 
hiện nay Vĩnh Phúc đang có 3 
bãi chôn lấp rác thải với khối 
lượng xử lý khoảng 500 tấn/
ngày/đêm. Tuy nhiên, tổng 
lượng rác thải sinh hoạt, rác 
thải công nghiệp thải ra môi 
trường lại cao hơn năng lực xử 
lý của các đơn vị chức năng 
khá nhiều lần. Do đó, dự án 

xây dựng Nhà máy xử lý rác 
thải của Tập đoàn SACYR có 
ý nghĩa xã hội quan trọng đối 
với tỉnh bởi nó đáp ứng kịp 
thời nguyện vọng của đông 
đảo nhân dân địa phương. 
Đồng chí Nguyễn Văn Chúc 
giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp với Sở Xây 
dựng khẩn trương xây dựng 
Tờ trình về dự án xử lý rác thải 
để UBND tỉnh báo cáo Tỉnh 
ủy và tìm địa điểm xây dựng 
nhà máy. Riêng về Dự án hệ 
thống đèn điện chiếu sáng, yêu 
cầu Sở Xây dựng phối hợp với 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi 
trường và Đô thị Vĩnh Yên 
cung cấp sơ đồ và cơ chế hoạt 
động của hệ thống chiếu sáng 
trên địa bàn tỉnh cho đối tác 
tìm hiểu và nghiên cứu, đồng 
thời hoàn thiện Tờ trình để 
UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: Danh Tiến

 ĐOÀN doanh nghiệp Tây Ban Nha ĐẾN TÌM HIỂU 
CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI VĨNH PHÚC

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc và ông Dorado 
Garcia Antonio - Tổng Giám đốc Tập đoàn SACYR tại buổi làm việc
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Sáng 17/9/2015,  đoàn Doanh nghiệp thành phố Đài Trung, 
Đài Loan do ông Tạ Minh Nguyên - Nghị viên thành phố Đài Trung, Đài 
Loan làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư xây dựng hạ tầng 
phần diện tích còn lại của Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện 
Bình Xuyên. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chúc - 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cùng lãnh đạo 
một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Khu công nghiệp (KCN) Bá Thiện có tổng diện tích hơn 300 ha; 
100% diện tích mặt bằng được đền bù, giải phóng với hệ thống hạ 
tầng gồm: hệ thống điện, nước, viễn thông đã đầu tư đến chân hàng 
rào KCN. Tính đến đầu tháng 9/2015, KCN Bá Thiện thu hút trên 10 
doanh nghiệp FDI vào đầu tư, với diện tích trên 70 ha. Tỉnh Vĩnh Phúc 
sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 
hạ tầng đối với 247,8 ha đất còn lại. Trong đó, có 138 ha diện tích đất 
công nghiệp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào lĩnh 
vực điện tử, viễn thông, công nghệ cao.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dành 
cho Đoàn, ông Tạ Minh Nguyên cho biết, sau chuyến thăm thực địa 
KCN Bá Thiện vào chiều 16/9/2015, đoàn Doanh nghiệp Đài Loan 
mong muốn được đầu tư hạ tầng tại KCN này để thu hút các doanh 
nghiệp điện tử, viễn thông và công nghệ cao mà Đài Loan đang có 
thế mạnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh nhấn 
mạnh: với mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành trung tâm sản xuất 
ô tô, xe máy, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ, du lịch và thương mại của 
cả nước, tỉnh luôn hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp đến từ Đài Loan nói riêng 
đầu tư vào KCN này. Đồng thời giao cho các sở, ban, ngành liên quan 
cung cấp đầy đủ thông tin và giải đáp thắc mắc về cơ chế chính sách, 
bảng giá thuê đất các KCN của tỉnh cho Đoàn xem xét, nghiên cứu.

Tin, ảnh: Nam Dương

Đoàn Doanh nghiệp thành phố Đài Trung, 
Đài Loan đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại 

tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc và ông 
Tạ Minh Nguyên - Nghị viên thành phố 
Đài  Trung, Đài Loan tại buổi làm việc

Từ năm 2007, Tập đoàn Compal (Đài Loan) đã được tỉnh 
Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án là Dự án đầu 
tư kinh doanh hạ tầng KCN Bá Thiện và Dự án sản xuất máy tính 
xách tay tại KCN Bá Thiện. Tuy nhiên, hai dự án trên của Tập đoàn 
Compal đã triển khai không đúng tiến độ cam kết do thị trường 
máy tính bị thu hẹp trong những năm gần đây. Đầu năm 2015, 
khi sản xuất kinh doanh điện thoại di động thông minh đang 
được coi là thị trường tiềm năng, Compal quyết định quay lại Vĩnh 
Phúc và đầu tư vào Dự án sản xuất điện thoại di động thông minh.

Sáng 18/9/2015, ông Vincent Lee - Phó Tổng Giám đốc 
xưởng Compal tại Việt Nam đã đến làm việc với lãnh đạo UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi làm việc, ông Vincent Lee cho biết, hiện 
nay Compal đang khẩn trương sửa chữa lại hệ thống nhà xưởng; 
lắp đặt thiết bị, dây chuyền máy móc; làm việc với một số địa 
phương trong và ngoài tỉnh để tuyển dụng lao động. Mặc dù chưa 
đi vào hoạt động nhưng Compal đã có nhiều đơn đặt hàng và 
chuẩn bị đón những khách hàng hàng đầu thế giới đến thăm, tìm 
hiểu cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất điện thoại di động thông minh 
tại Vĩnh Phúc. Compal mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng 
hộ, giúp đỡ của tỉnh để triển khai thành công dự án. 

Hoan nghênh Tập đoàn Compal trở lại đầu tư tại Vĩnh 
Phúc, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc khẳng 
định, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan sẵn 
sàng giúp đỡ Tập đoàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để có thể 
đưa nhà máy sản xuất đi vào hoạt động đúng tiến độ. Đồng chí 
cũng mong muốn Tập đoàn sẽ rút ngắn thời gian thương thảo 
với các đối tác, sớm công bố danh mục sản phẩm sẽ sản xuất, làm 
cơ sở để từ nay đến hết năm 2015, tỉnh có thể điều chỉnh lại giấy 
chứng nhận đầu tư đã ký và hoàn tất các thủ tục, cơ chế, chính 
sách hỗ trợ dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Tập đoàn Compal sẽ sản xuất 
điện thoại thông minh 

tại Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc 
tiếp ông Vincent Lee - Phó Tổng Giám đốc xưởng 

Compal tại Việt Nam

v TIN ĐỐI NGOẠI
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Sáng 21/8/2015, đoàn cán bộ, 
công chức nước Cộng hòa nhân 
dân (CHND) Băng-la-đét do ông 

Abdur Rauf - Thứ trưởng Bộ Hành chính 
Công làm trưởng đoàn đã có buổi tìm hiểu 
kinh nghiệm thực tế về quản lý hành chính 
tại Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với Đoàn có 
đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một 
số sở, ban, ngành của tỉnh.

Hoan nghênh chuyến thăm và làm 
việc tại Vĩnh Phúc của đoàn cán bộ, công 
chức nước CHND Băng-la-đét, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: 
trong khuôn khổ buổi làm việc lần này cũng 
như thời gian tới, nếu phía bạn có nhu cầu, 
Vĩnh Phúc luôn tạo điều kiện tối đa để các 
đại biểu Băng-la-đét có thể tìm hiểu kỹ về 
kinh nghiệm quản lý hành chính nói riêng, 
tổng thể công tác điều hành và phát triển các 
mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc nói 
chung. Từ đó, hai bên có thể tìm ra những 

mặt thuận lợi để cùng hợp tác và phát triển.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở, 

ngành của Vĩnh Phúc cũng đã thông tin và 
trao đổi với Đoàn về những kết quả nổi bật 
và kinh nghiệm của tỉnh trong công tác thu 
hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, xóa 
đói giảm nghèo, quản lý đất đai, giải phóng 
mặt bằng... 

Thay mặt cho Đoàn, Thứ trưởng Abdur 
Rauf nhấn mạnh đến mối quan hệ hữu nghị 
tốt đẹp giữa Việt Nam và CHND Băng-la-
đét; đồng thời, đánh giá cao những thành 
tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng 
trong thời gian qua. Chuyến thăm và học 
tập kinh nghiệm tại Việt Nam cũng như tỉnh 
Vĩnh Phúc lần này là kinh nghiệm để nước 
CHND Băng-la-đét vận dụng vào thực tiễn, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như hành 
chính trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đoàn cán bộ, công chức nước Cộng hòa 
nhân dân Băng-la-đét thăm và làm việc 

tại Vĩnh Phúc

Đồng chí Lê Duy Thành  

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh phát biểu tại 

buổi làm việc

TIN ĐỐI NGOẠI  v
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Nhận lời mời 
của đồng chí 
Phế t - thả -von 

Phi-la-văn, Bí thư kiêm Tỉnh 
trưởng tỉnh Luông-nậm-thà, 
nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào; Đoàn công tác tỉnh 
Vĩnh Phúc do đồng chí Vũ 
Chí Giang – Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu 
đã sang dự Lễ khánh thành và 
bàn giao trường THPT Viêng-
phu-kha, huyện Viêng-phu-
kha, tỉnh Luông-nậm-thà từ 
ngày 29 - 31/7/2015. Cùng đi 
với đoàn có các đồng chí lãnh 
đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng 
UBND tỉnh và Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh.

Chiều ngày 29/7/2015 
Lễ khánh thành trường THPT 
Viêng-phu-kha được tổ chức 
long trọng với sự tham dự 
của các đồng chí: Nguyễn Chí 
Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Thứ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Phó Chủ tịch phân ban hợp tác 
Việt Nam - Lào; Khăm-phởi 
Keo-kin-nạ-li, Phó Chủ tịch 
phân ban hợp tác Lào - Việt 
Nam; Phím-mạ-sỏn Lương-
khăm-ma, Ủy viên T.Ư Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào, 
nguyên Bí thư, Tỉnh trưởng 
tỉnh Luông-nậm-thà, Lãnh đạo 
hai tỉnh Vĩnh Phúc, Luông-
nậm-thà và các cơ quan, đơn 
vị liên quan cùng toàn thể 
giáo viên, học sinh của trường 
THPT Viêng-phu-kha.  

Phát biểu tại buổi lễ, 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang 

nhấn mạnh: tỉnh Vĩnh Phúc 
và tỉnh Luông-nậm-thà đã có 
hơn 40 năm kết nghĩa anh em 
với tình cảm gắn bó bền chặt 
từ những ngày đầu và ngày 
càng phát triển. Trong công 
cuộc đổi mới hiện nay, hai tỉnh 
tiếp tục triển khai những hoạt 
động hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả 
các lĩnh vực, cùng nhau phấn 
đấu xây dựng và phát triển trở 
thành những tỉnh giàu mạnh; 
nhân dân có cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc, góp phần tích cực 
vào sự nghiệp hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ.

Để tiếp tục thắt chặt 
hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó 
giữa hai tỉnh, năm 2013 Chính 
phủ Việt Nam đã giao UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với 
tỉnh Luông-nậm-thà và các cơ 
quan liên quan hai nước triển 
khai dự án xây dựng Trường 
THPT Viêng-phu-kha bằng 
nguồn vốn viện trợ của Chính 
phủ Việt Nam dành cho Chính 
phủ Lào. Năm 2014, dự án 
trường THPT Viêng-phu-kha 

đã chính thức được khởi công 
với tổng mức đầu tư hơn 87 
tỷ đồng, trong đó, vốn viện 
trợ của Chính phủ Việt Nam 
trên 74 tỷ đồng, phần còn lại 
là vốn đối ứng của Chính phủ 
Lào. Sau hơn một năm triển 
khai xây dựng, đến nay công 
trình đã được hoàn thành vượt 
tiến độ với các hạng mục gồm: 
Nhà lớp học 03 tầng với 40 
phòng học; Nhà đa năng 01 
tầng; Nhà hành chính - hiệu bộ 
02 tầng; Nhà phục vụ học tập 
- thư viện 01 tầng; Nhà để xe 
ôtô, xe máy, xe đạp; sân vườn 
và các công trình kỹ thuật hạ 
tầng ngoài nhà. Trường THPT 
Viêng-phu-kha sau khi hoàn 
thiện và đưa vào sử dụng sẽ 
giúp các em học sinh của 
huyện Viêng-phu-kha có một 
ngôi trường với cơ sở vật chất 
hiện đại và đầy đủ để phục vụ 
học tập. Đây cũng là một biểu 
tượng của tình đoàn kết, hữu 
nghị và hợp tác đặc biệt giữa 
hai nước Việt Nam – Lào nói 
chung, giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc 

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc thăm và làm việc tại tỉnh 
Luông-nậm-thà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Các đồng chí Lãnh đạo hai tỉnh cắt băng khánh thành
 trường THPT Viêng-phu-kha tỉnh Luông-nậm-thà

v TIN ĐỐI NGOẠI
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Chiều ngày 
12/8/2015, Vụ 
trưởng Vụ Nông 

nghiệp Sri Lanka, Neil 
Bogahalanda cùng đoàn đại 
biểu đã đến thăm và làm việc 
với Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc. 
Tiếp Đoàn có đồng chí Đỗ Thị 
Kim Dung - Phó Giám đốc 
phụ trách Sở Ngoại vụ cùng 
một số Trưởng phòng chuyên 
môn trong Sở.

Thay mặt cho Đoàn công 
tác, ngài Neil Bogahalanda 
cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, 
trọng thị của Sở Ngoại vụ dành 
cho Đoàn. Ngài cho biết: hiện 
nay có một số nhà đầu tư Sri 
Lanka muốn tìm hiểu cơ hội 
đầu tư vào Vĩnh Phúc ở các 
lĩnh vực dệt may, sản xuất đồ 
gỗ và mong muốn tỉnh sẽ cung 
cấp đầy đủ thông tin cơ bản về 
thủ tục đầu tư, cơ chế ưu đãi, 
hỗ trợ của Vĩnh Phúc dành cho 
các doanh nghiệp nước ngoài 
khi đầu tư vào tỉnh.

Giới thiệu khái quát về vị 
trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh 
của Vĩnh Phúc, đồng chí Đỗ 
Thị Kim Dung nhấn mạnh: 
nằm trong vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ với mạng lưới 
giao thông thuận tiện, gần sân 
bay quốc tế Nội Bài, Vĩnh 
Phúc có nhiều điều kiện thuận 
lợi để giao lưu, kết nối với bên 
ngoài và thu hút các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước. Hiện 
nay, tỉnh đã thành lập được 9 

khu công nghiệp và đã thu hút 
được 199 dự án FDI của các 
nhà đầu tư đến từ 15 quốc gia 
và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Sau khi cung cấp những thông 
tin về cơ chế, chính sách ưu đãi 
đầu tư, đồng chí Đỗ Thị Kim 
Dung khẳng định Sở Ngoại 
vụ Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi nhất để hướng dẫn, 
giúp đỡ các doanh nghiệp Sri 
Lanka khi đầu tư tại tỉnh. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Sri Lanka thăm 
và làm việc với Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc

Đồng chí Đỗ Thị Kim Dung - Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại 
vụ tiếp Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Sri Lanka, Neil Bogahalanda

và Luông-nậm-thà nói riêng. 
Tại buổi lễ, đồng chí 

Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh 
Luông-nậm-thà Phết-thả-von 
Phi-la-văn bày tỏ sự cảm ơn 
sâu sắc đến Đảng, Nhà nước 
và nhân dân Việt Nam cũng 
như tỉnh Vĩnh Phúc đã hết 
lòng giúp đỡ Đảng, Nhà nước 
và nhân dân Lào nói chung, 
tỉnh Luông-nậm-thà nói riêng. 
Đồng chí khẳng định, sẽ lãnh 
đạo, quản lý và đưa công trình 
Trường THPT Viêng-phu-kha 

đi vào sử dụng một cách hiệu 
quả, đáp ứng mong muốn của 
lãnh đạo cũng như nhân dân 
hai nước.

Trong khuôn khổ 
chuyến thăm, đồng chí Vũ Chí 
Giang đã có buổi làm việc với 
đồng chí Phết-thả-von Phi-la-
văn. Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ 
Chí Giang chúc mừng Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
các bộ tộc tỉnh Luông-nậm-
thà đã tổ chức thành công Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 

nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng 
thời chúc mừng đồng chí Phết-
thả-von Phi-la-văn đã được 
bầu giữ chức Bí thư kiêm 
Tỉnh trưởng tỉnh Luông-nậm-
thà. Nhân dịp này, thay mặt 
tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ 
Chí Giang gửi lời mời đồng 
chí Phết-thả-von Phi-la-văn 
và lãnh đạo tỉnh Luông-nậm-
thà có chuyến thăm tỉnh Vĩnh 
Phúc vào thời gian tới. 

Tin, ảnh: Đức Thành 
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Tại trụ sở Sở Ngoại 
vụ, sáng 5/9/2015, 
đồng chí Đỗ Thị 

Kim Dung – Phó Giám đốc 
phụ trách Sở Ngoại vụ, Đặng 
Huy Hảo – Chủ tịch Hội Bảo 
trợ người tàn tật và Trẻ em 
mồ côi tỉnh, cùng các đồng 
chí lãnh đạo các phòng, trung 
tâm trong Sở đã có buổi làm 
việc với tổ chức PAMWF 
(Hàn Quốc) về vấn đề chăm 
sóc sức khỏe cho người tàn tật 
và trẻ em mồ côi. Về phía Tổ 
chức có ông Jang Du Young 
- Giám đốc chương trình tổ 
chức PAMWF Hàn Quốc 
tại Việt Nam; bà Nam Suk 
Kyung - nguyên Trưởng đại 
diện tổ chức KFHI Hàn Quốc 
tại Việt Nam; ông Kim Hee 
Kyung - Giám đốc Trung tâm 
Bảo trợ Xã hội tỉnh JEJU tại 
Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng 
chí Đặng Huy Hảo cho biết, 
tỉnh Vĩnh Phúc có 63800 
người tàn tật và 2480 trẻ em 
mồ côi. Hiện nay ngoài những 
trung tâm bảo trợ xã hội của 
nhà nước còn có rất nhiều 
các hội bảo trợ tham gia vào 
lĩnh vực chăm sóc này. Tuy 
nhiên do nguồn kinh phí hạn 
hẹp nên vẫn còn rất nhiều khó 
khăn. Đồng chí mong muốn 
sau khi tìm hiểu về thực trạng 
hiện tại của tỉnh, các nhà tài 
trợ Hàn Quốc sẽ có những dự 
án hỗ trợ thêm cho tỉnh như: 

trồng rau sạch, sản xuất nước 
sạch, bánh mỳ... góp phần tạo 
việc làm cho các đối tượng 
người tàn tật, để họ không bị 
phân biệt đối xử và có thể tự 
nuôi sống bản thân mình.

Ông Hee Kyung nhận 
định, hiện nay tình trạng tại 
Vĩnh Phúc cũng giống như 
Hàn Quốc cách đây 30 năm 
về trước, mọi thứ còn rất khó 
khăn, một phần do sự chưa 
quan tâm rõ rệt về chế độ cũng 
như chương trình hỗ trợ cho 
các đối tượng nêu trên. Thời 
gian tới, ông sẽ báo cáo tình 
hình của tỉnh với Tổng Hội 
Quản lý chăm sóc người tàn 
tật tại tỉnh JEJU - Hàn Quốc 
và cố gắng tìm cách giúp đỡ 
phía tỉnh Vĩnh Phúc nhiều 
hơn nữa. Ông cũng mong 
muốn các cán bộ tổ chức tại 
Việt Nam đến Hàn Quốc thăm 
trung tâm chăm sóc người tàn 

tật để hiểu thêm về mô hình 
chăm sóc của Hàn Quốc. Từ 
đó nghiên cứu cách hợp tác để 
cải thiện tình trạng hiện nay 
cho các đối tượng người tàn 
tật trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá cao hiệu 
quả hoạt động của tổ chức 
PAMWF tại Vĩnh Phúc trong 
những năm qua, đồng chí Đỗ 
Thị Kim Dung khẳng định 
những dự án của PAMWF có 
ý nghĩa rất thiết thực. Đồng 
chí mong muốn trong thời 
gian tới PAMWF sẽ tiếp tục 
quan tâm tới Vĩnh Phúc, giúp 
tỉnh kêu gọi thêm các tổ chức 
PCPNN đến triển khai các 
dự án nhân đạo tại tỉnh nhằm 
giúp đỡ, hỗ trợ những người 
có hoàn cảnh khó khăn trong 
xã hội, tạo điều kiện để họ 
vươn lên làm chủ cuộc sống.

Tin, ảnh: Trung Dũng

Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tiếp và làm việc với 
tổ chức PAMWF, Hàn Quốc

Đại diện hai bên tại buổi làm việc
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Sáng 17/8/2015, Chi bộ Sở Ngoại 
vụ tổ chức chương trình giao lưu 
Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015. 
Tới dự, có đồng chí Lê Thị Điều, Phó Bí thư 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và toàn thể 
lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của 
Chi bộ Sở Ngoại vụ.

Tại buổi giao lưu, đại diện Chi bộ Sở đã 
triển khai nội dung chuyên đề 2015 “về trung 
thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn 
kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; 
đồng thời, Chi bộ cũng tổ chức giao lưu hái 
hoa dân chủ với những câu hỏi tìm hiểu về 
cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tôn chỉ mục đích 
và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua buổi giao lưu, các nội dung về 
quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã được quán triệt sâu sắc, từ đó giúp cho mỗi 
cán bộ, đảng viên trong Sở nâng cao ý thức 

tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo lời dạy của 
Người; có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong 
công tác; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch 
vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

Tin, ảnh: Bích Huệ 

Thực hiện chương trình “Hỗ trợ 
sửa nhà cho nạn nhân chất độc da 
cam”, ngày 10/9/2015, Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm xúc tiến 
viện trợ phi chính phủ (Sở Ngoại vụ), Công 

ty TNHH Công nghệ Cosmos đã tổ chức bàn 
giao 20 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà cho gia đình 
bà Phạm Thị Nga là nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin, ở thôn 4, xã Vân Xuân, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng, Hội 
Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Tường hỗ trợ 2 triệu 
đồng, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 
hỗ trợ 16 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý 
nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia 
của các tổ chức xã hội và các đơn vị đối với 
nạn nhân nhiễm chất độc da cam, giúp họ có 
thêm niềm tin, động lực để vượt qua mọi khó 
khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Minh Hường

Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc: 
Giao lưu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hỗ trợ sửa nhà cho nạn nhân chất độc da cam

Đồng chí Lê Thị Điều - Phó Bí thư Đảng ủy khối các 
cơ quan tỉnh (thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm 

cùng Chi bộ Sở Ngoại vụ

TIN ĐỐI NGOẠI  v
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Sáng 22/9/2015, Hội 
hữu nghị Việt Đức 
tỉnh Vĩnh Phúc tổ 

chức Gặp mặt kỷ niệm 40 
năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Đức 
(23/9/1975 – 23/9/2015), kỷ 
niệm 25 năm quốc khánh 
Cộng hòa Liên bang Đức 
(3 /10 /1990-3 /10 /2015) . 
Tham dự buổi gặp mặt có các 
đồng chí: Giáo sư, Tiến sỹ 
Hoàng Văn Huây - Nguyên 
Thứ trưởng Bộ Khoa học & 
Công nghệ, Phó Chủ tịch TT 
TƯ Hội hữu nghị Việt – Đức; 
Đào Xuân Hiền - Nguyên 
Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó 
Chủ tịch TT Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh; Đỗ Thị 
Kim Dung – Phó Giám đốc 
phụ trách Sở Ngoại vụ, Chủ 
tịch Hội hữu nghị Việt - Đức 
tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi gặp mặt, đồng 
chí Đỗ Thị Kim Dung đã ôn 
lại chặng đường 40 năm kể 
từ khi Việt Nam và Cộng hòa 
Liên bang Đức chính thức 
thiết lập quan hệ ngoại giao và 
hoạt động của Hội hữu nghị 
Việt – Đức tỉnh Vĩnh Phúc 
trong thời gian qua. Được 
thành lập vào tháng 11/2014, 
Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh 
Vĩnh Phúc ra đời nhằm đáp 
ứng tâm tư, nguyện vọng của 
những người đã từng sống, 

học tập, lao động và công tác 
tại nước Đức và những người 
yêu mến đất nước, con người 
Đức. Sau gần một năm đi vào 
hoạt động, đến nay Hội có 
140 hội viên tham gia sinh 
hoạt, tham dự nhiều hoạt 
động do Trung ương Hội và 
tổ chức các hoạt động nhằm 
củng cố, vun đắp cho tình 
hữu nghị giữa hai dân tộc 
Việt Nam – Đức nói chung 
và tình cảm giữa nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân 
Cộng hòa Liên bang Đức nói 
riêng ngày càng phát triển. 
Buổi gặp mặt diễn ra trong 
không khí đầm ấm, cũng là 
dịp để các hội viên thêm gắn 
bó, cùng ôn lại chặng đường 
đã qua và trao đổi về những 
định hướng tiếp theo cho 
hoạt động của Hội.

Bày tỏ vui mừng trước 
sự phát triển và trưởng thành 
của Hội hữu nghị Việt - Đức 
tỉnh Vĩnh Phúc, Giáo sư, 
Tiến sỹ Hoàng Văn Huây đề 
nghị Hội tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với Trung ương Hội 
hữu nghị Việt - Đức và Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị 
tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai 
hiệu quả hoạt động đối ngoại 
nhân dân, đẩy mạnh thu hút 
đầu tư, nguồn viện trợ phi 
chính phủ từ các cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp Đức. 
Đồng thời hy vọng mỗi hội 
viên của Hội hữu nghị Việt 
– Đức sẽ là một nhịp cầu tô 
thắm cho tình hữu nghị giữa 
nhân dân hai nước Việt Nam 
và Cộng hòa Liên bang Đức.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc:  

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Huây (thứ 6 từ trái sang)  chụp ảnh lưu niệm 
cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở Ngoại vụ,  Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc tại buổi gặp mặt

v TIN ĐỐI NGOẠI

Gặp mặt kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam - Đức và 25 năm quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức
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Tại trụ sở Sở Ngoại 
vụ Vĩnh Phúc, 
sáng 6/8/2015, Sở 

Ngoại vụ phối hợp với Ban 
điều phối Viện trợ nhân dân 
PACCOM và Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh trao tặng xe lăn do tổ 
chức phi chính phủ Latter Day 
Saint Charities (LDSC) tài trợ 
cho đối tượng người khuyết 
tật trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, 
tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều 
chính sách hỗ trợ và giúp đỡ 
người tàn tật nhằm từng bước 
ổn định cuộc sống. Song, do 
số lượng người khuyết tật 
đông nên rất cần đến sự chung 

tay, giúp đỡ của các cá nhân, 
tổ chức phi chính phủ, nhà 
hảo tâm trong và ngoài nước. 
Tại buổi lễ, đại diện Sở Ngoại 
vụ, tổ chức LDSC và Hội chữ 
thập đỏ tỉnh đã trao tặng xe 
lăn cho 50 người khuyết tật 
trên địa bàn tỉnh với tổng giá 
trị trên 160 triệu đồng. Đây 
là món quà có ý nghĩa thiết 
thực, thể hiện sự quan tâm 
của các cấp, ngành cũng như 
của toàn xã hội đối với những 
người không may mắn trong 
cuộc sống; giúp người khuyết 
tật có phương tiện đi lại, sinh 
hoạt và làm việc dễ dàng hơn, 
giảm bớt gánh nặng cho người 

thân, có tâm lý thoải mái, nỗ 
lực vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại lễ trao tặng, 
ông Gatherum - Đại diện tổ 
chức LDSC cho biết: “Niềm 
vui to lớn nhất của chúng tôi 
là được giúp đỡ những người 
khuyết tật với nhiều nhu cầu 
khác nhau. Chúng tôi trao 
tặng những chiếc xe lăn này 
với mong muốn đây sẽ là 
những món quà nhỏ bé giúp 
họ có được một cuộc sống tốt 
đẹp hơn và sẵn sàng đối mặt 
với những thử thách hàng 
ngày”.

Tin, ảnh: Gia Bảo

V ĩ n h  P h ú c :  T r a o  t ặ n g  x e  l ă n 
c h o  n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t

Đại diện Sở Ngoại vụ, tổ chức LDSC và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng xe lăn 
cho người khuyết tật

TIN ĐỐI NGOẠI  v
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Ngày 3/9, Đoàn đại biểu cấp cao 
Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã 
thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời 

mời của Chủ tịch Liên minh nghị viện thế 
giới (IPU) ngài Saber Chaudhury, Chủ tịch 
Thường trực danh dự Thượng viện Hoa Kỳ, 
ngài Patrick Leahy, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, 
ngài John Boehner và Chủ tịch Ủy ban Quân 
vụ, Thượng nghị sĩ John McCain. Trước đó, 
Đoàn đã tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc 
hội trên thế giới (WCSP) lần thứ 4 tại New 
York. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm 
việc và tham dự Chương trình Khám 
phá Việt Nam tại Vương quốc Anh 
từ ngày 09-13/9/2015, Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tham dự 
và phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Hợp tác 
Giáo dục Việt – Anh được tổ chức tại Thủ đô 
London (ngày 11/9/2015). Tại diễn đàn, hai 
bên đã ký kết Tuyên bố chung về hợp tác giữa 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Anh và Tổ 
chức Quốc tế Đại học Vương quốc Anh.

Ngày 13/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp 
cao Việt Nam thăm và làm việc tại 
Lào nhằm tiếp tục củng cố và tăng 

cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn 
kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào 
ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu 
quả. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao 
Việt Nam đã đến dự Lễ khởi công Dự án Muối 
mỏ Kali tại tỉnh Khăm-muộn. 

Nhân chuyến thăm chính thức 
Trung Quốc, dự Hội chợ Triển lãm 
Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị 
Thượng đỉnh Thương mại và Đầu 

tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12 tại Quảng 
Tây, Trung Quốc; Ngày 16/9/2015 tại Bắc 

Kinh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã hội 
kiến với đồng chí Lý Khắc Cường, Ủy viên 
Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc Vụ 
viện Trung Quốc. 

Từ ngày 15 - 18/9, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức 
Nhật Bản theo lời mời của Thủ 
tướng Shinzo Abe nhằm thúc đẩy 

toàn diện, sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược 
giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhân chuyến 
thăm, hai bên đã thông qua Tuyên bố về Tầm 
nhìn chung quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, 
thống nhất những định hướng lớn, những nội 
dung hợp tác cụ thể, tạo động lực thúc đẩy 
quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh 
mẽ và toàn diện trong tương lai.

Sáng 24/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, 
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tiếp 
Đại sứ Đan Mạch Charlotte Lausen 
đến chào xã giao, nhân dịp bà nhận 

nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Cùng 
ngày, Thứ trưởng cũng tiếp ông W. H. (Pim) 
Schuurman, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại 
Hà Lan, đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương 
mại Hà Lan - Việt Nam, nhân dịp ông sang 
thăm và làm việc tại Việt Nam.

Sáng ngày 25/9, Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang đã tham dự khai 
mạc và phát biểu tại Hội nghị 
Thượng đỉnh thông qua Chương 

trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững tại 
Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York (Hoa Kỳ). 
Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội 
nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham 
dự và có bài phát biểu tại “Sự kiện cấp cao 
về mô hình phát triển nông thôn mới và cộng 
đồng bền vững” và Hội nghị Lãnh đạo toàn 
cầu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ. 

Tổng hợp: Danh Tiến

1

2

3

4

5

v TIN TRONG NƯỚC

6

7



Số 53/2015  |  Đối ngoại Vĩnh Phúc16

Ngày 3/9, Trung Quốc đã tổ chức lễ 
duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc 
Chiến tranh thế giới thứ hai và ngày 
Nhật Bản đầu hàng Đồng minh. Hơn 

30 nước cử đoàn quan sát quân đội tới tham dự 
buổi lễ. Ngoài ra, 1000 binh sĩ quân đội Belarus, 
Cuba, Ai Cập, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Mexico, Mông Cổ, Pakistan, Serbia, Tajikistan, 
Nga tham gia diễu hành cùng quân đội Trung 
Quốc. Đáng chú ý, 85% khí tài Trung Quốc 
trình làng lần này đều là chủng loại mới “Made 
in China”.

Ngày 11/9, Đại hội đồng Liên nghị 
viện Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á lần thứ 36 (AIPA-36) đã tiến 
hành phiên toàn thể thứ hai và bế 

mạc Đại hội đồng AIPA-36 tại Kuala Lumpur, 
Malaysia. AIPA-36 đã thảo luận và thông qua 
25 nghị quyết về các vấn đề quan trọng đối với 
sự phát triển của khu vực ASEAN, đặc biệt 
trong các lĩnh vực cùng quan tâm như chính trị, 
kinh tế, xã hội và tổ chức. 

Từ ngày 11-12/9, tại Đại học 
Chosun, thành phố Gwangju, Hàn 
Quốc diễn ra triển lãm ảnh về hoạt 
động bồi đắp, xây đảo nhân tạo của 

Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là hoạt động do 
Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc tổ 
chức với sự hỗ trợ của Hội Giao lưu văn hóa 
Hàn - Việt.

Ngày 12/9, cuộc tổng tuyển cử 
Singapore đã kết thúc với thắng lợi 
thuộc về Đảng hành động nhân dân 
PAP với 83/89 ghế trong quốc hội. 

Tỷ lệ phiếu bầu của PAP đạt gần 70%, tăng 
mạnh so với con số 60,14% của lần bầu cử 
trước. 

Ngày 19/9, Quốc hội Nhật Bản đã 
thông qua dự luật an ninh gây tranh 
cãi. Luật an ninh mới sẽ cho phép 
binh sĩ Nhật chiến đấu ở nước ngoài 

lần đầu tiên kể từ Thế chiến II. Hiến pháp hậu 
Thế chiến II của Nhật cấm nước này sử dụng 

vũ lực để giải quyết các cuộc xung đột, ngoại 
trừ các trường hợp phòng vệ. Đây là một bước 
ngoặt trong nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe 
nhằm nới lỏng các giới hạn của hiến pháp hòa 
bình đối với quân đội.

Thời gian vừa qua, hàng trăm nghìn 
người chạy trốn xung đột, khủng bố 
ở Trung Đông và châu Phi mạo hiểm 
mạng sống để đến châu Âu, gây ra 

cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ Thế 
chiến II. Ngày 23/9, các nhà lãnh đạo Liên minh 
châu Âu (EU) đã phải triệu tập Hội nghị thượng 
đỉnh khẩn cấp để đưa ra các quyết sách hợp lý 
trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng người 
di cư. Theo đó, EU sẽ cung cấp viện trợ thêm ít 
nhất 1 tỷ euros cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về 
người tị nạn (UNHCR), Chương trình Lương 
thực thế giới và các tổ chức khác. 

Ngày 25/9, trong khuôn khổ chuyến 
thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ, 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
đã hội đàm với Tổng thống Mỹ B. 

Obama tại Nhà Trắng. Đây là cuộc hội đàm 
được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho 
rằng mang tính xây dựng và thành công. Trong 
khi, Tổng thống Mỹ Obama đánh giá cuộc hội 
đàm đã diễn ra một cách thẳng thắn khi đề cập 
nhiều vấn đề trong quan hệ hai nước, trong đó 
có tình hình an ninh tại châu Á - Thái Bình 
Dương và tình hình Biển Đông. 

Ngày 25/9, Hội nghị Thượng đỉnh 
Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại 
New York (Hoa Kỳ) với sự tham dự 
của 193 nước thành viên Liên Hợp 

Quốc, trong đó có hơn 160 người đứng đầu Nhà 
nước và Chính phủ. Các đại biểu đã chính thức 
thông qua Chương trình nghị sự phát triển bền 
vững toàn cầu năm 2030, bao gồm 17 mục tiêu 
phát triển bền vững nhằm chấm dứt đói nghèo, 
đấu tranh với tình trạng bất bình đẳng và ứng 
phó với biến đổi khí hậu. 

T/h: Trung Dũng
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38 năm trước 
đây, ngày 
20/9/1977, 

Việt Nam chính thức tham gia 
Liên Hợp Quốc (LHQ), trở 
thành thành viên thứ 149 của 
tổ chức đa phương lớn nhất 
thế giới. Sự kiện này đã mở 
ra một thời kỳ mới cho ngoại 
giao đa phương Việt Nam với 
những đóng góp quan trọng 
vào thành công của công cuộc 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, góp phần nâng cao 
vị thế Việt Nam trên trường 
quốc tế.

Ngày 14/01/1946,  Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nhân 
danh nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa nộp đơn xin gia 
nhập LHQ. Do tương quan lực 
lượng tại LHQ và trên thực tế 
khi đó, Việt Nam chưa được 
quốc gia nào trên thế giới công 
nhận nên việc gia nhập LHQ 
chưa thể thực hiện được.

Với mong muốn trở thành 
thành viên chính thức của tổ 
chức LHQ, ngay từ những 
ngày đầu lập nước, ngoại giao 
đa phương đã được Đảng và 
Nhà nước ta quan tâm, coi 
trọng như một mũi tiến công 
sắc bén trên mặt trận tổng 
hợp đấu tranh vì độc lập dân 
tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

gửi nhiều thư, điện cho Chủ 
tịch Đại hội đồng LHQ, các 
đại diện của Mỹ, Liên Xô cũ, 
Trung Quốc, Anh… “yêu cầu 
các ngài công nhận nền độc 
lập ấy và nhận chúng tôi vào 
Hội đồng Liên Hợp Quốc”.

Mặc dù các yếu tố chính 
trị và lịch sử chưa cho phép 
Việt Nam có thể sớm gia nhập 
LHQ, nhưng cuộc đấu tranh 
chính nghĩa của nhân dân Việt 
Nam vì độc lập, tự do và thống 
nhất đất nước cùng những 
đóng góp to lớn của Việt Nam 
đối với phong trào hòa bình, 
dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế 
giới đã tạo cho Việt Nam có 
được sự ủng hộ to lớn và rộng 
rãi trên toàn thế giới.

Sau khi Việt Nam thống 
nhất, tháng 7/1975, hai phái 
đoàn miền Bắc và miền Nam 
Việt Nam sang New York để 
vận động tham gia LHQ. Các 
nước đều ủng hộ 2 miền Việt 
Nam tham gia LHQ nhưng tại 
Hội đồng Bảo an, Mỹ đã dùng 
quyền phủ quyết của ủy viên 
thường trực Hội đồng Bảo 
an để ngăn cản Việt Nam gia 
nhập LHQ. Tháng 1/1977, khi 
Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 
nhậm chức đã đồng ý để Việt 
Nam gia nhập tổ chức LHQ.

Tại phiên họp lần thứ 
32 Đại hội đồng LHQ ngày 
20/9/1977, Việt Nam được 
chính thức công nhận là thành 
viên thứ 149 của tổ chức đa 

Ngoại giao đa phương mở đường cho nền ngoại giao toàn diện 
sau 38 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh (thứ 2 từ  
phải sang) dự Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp Quốc 

ngày 20/9/1977
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phương lớn nhất thế giới này. 
Sự kiện này đã mở ra một 
thời kỳ mới cho ngoại giao đa 
phương Việt Nam. Việt Nam 
đã chủ động và tích cực phối 
hợp với các nước không liên 
kết và đang phát triển để đấu 
tranh và bảo vệ các nguyên 
tắc cơ bản của Hiến chương 
LHQ như nguyên tắc về bình 
đẳng chủ quyền, không can 
thiệp công việc nội bộ các 
nước, không sử dụng hay đe 
dọa sử dụng vũ lực... Đồng 
thời bảo vệ lợi ích của các 
nước đang phát triển trong 
đó có Việt Nam. Mặt khác, 
chúng ta cũng tranh thủ được 
sự giúp đỡ về nguồn vốn, chất 
xám, kỹ thuật của LHQ phục 
vụ cho công cuộc phát triển 
kinh tế-xã hội của đất nước. 
LHQ trở thành một diễn đàn 
để Việt Nam triển khai các 
yêu cầu của chính sách đối 
ngoại. Vị thế và vai trò của 
Việt Nam tại LHQ ngày càng 
được nâng cao. 

Sự kiện quan trọng đánh 
dấu vị thế của Việt Nam tại 
LHQ, đó là việc Việt Nam 
tham gia ứng cử và được bầu 
làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng 
LHQ nhiệm kỳ năm 1997; 
được bầu vào Hội đồng kinh 
tế - xã hội LHQ (ECOSOC); 
là thành viên Hội đồng Thống 
đốc Cơ quan năng lượng 
Nguyên tử quốc tế (IAEA) 
nhiệm kỳ 1997-1999; được 
bầu vào Ủy ban Phát triển xã 
hội và Ủy ban Nhân quyền của 
LHQ tháng 5/2000; Việt Nam 

được bầu vào Ban Chấp hành 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
và Văn hóa (UNESCO) tháng 
10/2001; Việt Nam được 137 
nước thành viên nhất trí bầu 
vào chức Ủy viên Hội đồng 
Thống đốc Cơ quan năng 
lượng Nguyên tử quốc tế năm 
2003 tại Áo. Việt Nam đồng 
thời là thành viên trong Hội 
đồng Điều hành của chương 
trình phát triển và Quỹ dân số 
của LHQ (UND/UNFPA).

Ngày 16/10/2007, với 
183/190 phiếu ủng hộ, Đại 
hội đồng LHQ đã bầu Việt 
Nam làm Ủy viên không 
thường trực Hội đồng Bảo an 
nhiệm kỳ 2008-2009. Sự kiện 
này đánh dấu một mốc hết sức 
quan trọng, có ý nghĩa trong 
tiến trình chủ động và tích cực 
hội nhập quốc tế của nước ta, 
góp phần nâng cao uy tín, vị 
thế quốc tế của Việt Nam. 

Có thể nói sự hợp tác 
giữa Việt Nam và LHQ là 
một điển hình về hợp tác phát 
triển giữa các nước thành viên 
LHQ cũng như về vai trò của 
LHQ  trong việc thúc đẩy hợp 
tác quốc tế nhằm giải quyết 
các vấn đề kinh tế, xã hội, 
văn hóa và nhân đạo. Tổng 
số tiền viện trợ của LHQ tập 
trung hỗ trợ nhiều lĩnh vực 
thiết yếu về phát triển kinh tế, 
xây dựng thể chế, pháp luật, 
giải quyết nhiều vấn đề xã 
hội cấp bách. LHQ cũng đã 
hỗ trợ Việt Nam trong những 
giai đoạn khó khăn nhất trong 

điều kiện Việt Nam bị bao vây 
cấm vận. Sự hợp tác này đã 
đạt được những kết quả tốt và 
có tác dụng tích cực, đáp ứng 
được yêu cầu của Việt Nam 
về phát triển kinh tế - xã hội 
trong từng giai đoạn. Những 
kết quả này sẽ tạo điều kiện 
thuật lợi cho những nỗ lực 
chung của Việt Nam và LHQ 
trong việc khắc phục mặt còn 
tồn tại, mở rộng và nâng cao 
hơn nữa hiệu quả hợp tác hai 
bên, hỗ trợ tích cực cho công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa Việt Nam và góp phần 
nâng cao vai trò của LHQ 
trong thời kỳ mới. 

Trên tinh thần chủ động, 
tích cực hội nhập quốc tế mà 
Đại hội Đảng XI đã đề ra và 
với vị thế có được từ những 
thành tựu to lớn của quá trình 
đổi mới và kinh nghiệm 38 
năm hợp tác với LHQ, trong 
những năm tới Việt Nam sẽ 
tiếp tục tăng cường hoạt động 
ngoại giao đa phương và hợp 
tác với LHQ để chủ động, 
tích cực hội nhập quốc tế, góp 
phần giữ vững môi trường 
hòa bình, thuận lợi cho đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế 
của đất nước; góp phần tích 
cực vào công cuộc đấu tranh 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội trên 
thế giới.

T/h: Danh Tiến
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Việt Nam và Lào 
vốn có mối 
quan hệ hợp 

tác, truyền thống, gắn bó từ 
lâu đời và không ngừng được 
vun đắp, phát triển trong quá 
trình đấu tranh giải phóng dân 
tộc, bảo vệ và xây dựng đất 
nước. Góp phần dựng xây, tô 
thắm mối tình Việt - Lào thủy 
chung, trong sáng đó, trong 
những năm qua Vĩnh Phúc 
đã không ngừng chú trọng 
đến mối quan hệ đặc biệt này. 
Tính đến nay, tỉnh đã có quan 
hệ hợp tác hữu nghị với 8 địa 
phương của Lào, gồm: Thủ đô 
Viêng-chăn, tỉnh Luông-nậm-
thà, U-đôm-xay, Luông-pha-

băng, Phông-xa-lỳ, Bò-kẹo, 
Khăm-muộn và Hủa-phăn, 
trong đó phải đặc biệt kể đến 
mối tình anh em gắn bó giữa 
tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Luông-
nậm-thà.

Sau khi Chính phủ hai 
nước chính thức thiết lập quan 
hệ ngoại giao (5/9/1962) và ký 
Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác 
Việt Nam – Lào (18/7/1977), 
thực hiện đường lối đối ngoại  
của Đảng và Nhà nước, được 
sự cho phép của Đảng, Chính 
phủ hai nước, tỉnh Vĩnh Phúc 
(tức Vĩnh Phú trước đây) đã 
kết nghĩa với tỉnh Luông-
nậm-thà vào ngày 23/11/1979 
và mở ra một giai đoạn phát 

triển mới trong quan hệ giữa 
Vĩnh Phúc với các địa phương 
của Lào. Ngay từ những năm 
đầu kết nghĩa (1979-1988), 
Vĩnh Phúc đã giúp bạn xây 
dựng 10 công trình với hình 
thức viện trợ không hoàn lại 
trị giá hàng trăm triệu đồng 
gồm: hệ thống truyền thanh, 
hệ thống cấp nước sinh hoạt 
cho thị xã Luông-nậm-thà, 
bệnh viện hữu nghị Vĩnh 
Phú – Luông-nậm-thà, trường 
thanh niên dân tộc, trường 
mẫu giáo, trường cấp I, cấp 
II, xưởng sản xuất công cụ 
cầm tay, 2 công trình thủy lợi 
Nậm Giàng và Huội Púng tưới 
cho 620 héc ta lúa. Ngoài ra, 

Vĩnh Phúc - Luông-nậm-thà: 
     Sâu đậm nghĩa tình anh em

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng tranh lưu 
niệm cho đoàn lãnh đạo, cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh Luông-nậm-thà

Cùng với cả nước, nhân dân Vĩnh Phúc và nhân dân tỉnh Luông-nậm-thà đang nỗ lực góp phần vun 
đắp, nuôi dưỡng và thêm gắn bó trong mối quan hệ Việt - Lào anh em đặc biệt này.
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công ty Xây dựng Vĩnh Phú – 
Luông-nậm-thà còn nhận thầu 
xây dựng 42 công trình, trong 
đó có 29 công trình của Nhà 
nước trị giá gần 500 triệu kíp. 
Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc còn 
giúp bạn đào tạo dài hạn cho 
95 cán bộ và công nhân thuộc 
các ngành: nông nghiệp, công 
nghiệp, giáo dục, y tế, quản 
lý kinh tế… Công tác trao đổi 
đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai 
tỉnh cũng được diễn ra thường 
xuyên nhằm trao đổi thông tin 
và học tập kinh nghiệm.

Cùng với thời gian, quan 
hệ giữa Vĩnh Phúc và tỉnh 
Luông-nậm-thà ngày càng trở 
nên gắn bó bền chặt và phát 
triển toàn diện trên nhiều lĩnh 
vực. Nhân dân và lãnh đạo hai 
tỉnh luôn kề vai sát cánh cùng 
nhau vượt qua mọi khó khăn, 
giúp đỡ nhau vì sự phát triển 
và phồn thịnh của mỗi bên. 
Những năm gần đây, cùng 
với xu thế hội nhập quốc tế, 
Vĩnh Phúc và Luông-nậm-thà 
đã tích cực đẩy mạnh quan hệ 
chính trị thông qua hoạt động 
trao đổi đoàn giữa hai bên. Tại 
Vĩnh Phúc, đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND 
tỉnh đã có dịp được đón tiếp 
và làm việc với đoàn lãnh đạo 
do đồng chí Bí thư kiêm Tỉnh 
trưởng tỉnh Luông-nậm-thà 
Phím-mạ-sỏn Lương-khăm-
ma dẫn đầu sang trao đổi về 
các đề hai bên cùng quan 
tâm và tổ chức nhân sự kiện 

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt 
Nam – Lào, tham dự Tuần 
Văn hóa – Du lịch Vĩnh Phúc. 
Bên cạnh đó, một số sở, ban, 
ngành của tỉnh cũng đã tổ 
chức tiếp đón các sở, ngành 
của tỉnh Luông-nậm-thà như: 
Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa – 
Thông tin, Hội Phụ nữ, Liên 
hiệp Cựu chiến binh… sang 
thăm, tìm hiểu mô hình và 
học tập kinh nghiệm trong 
công tác chuyên môn tại Vĩnh 
Phúc. Đồng thời, tỉnh cũng đã 
cử nhiều đoàn lãnh đạo cấp 
cao sang thăm và làm  việc tại 
tỉnh bạn như: đoàn do đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu 
thăm hữu nghị và bàn giao 
công trình trường Chính trị 
và Cung Văn hóa hữu nghị; 
đoàn do đồng chí Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy tham dự 
Lễ mít tinh nhân Năm Đoàn 
kết Hữu nghị Việt Nam – Lào; 
đoàn do đồng chí Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh 
sang dự Lễ khánh thành và 
bàn giao công trình Trường 
THPT Luông-nậm-thà… Mới 
đây, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh 
Phúc do đồng chí Vũ Chí 
Giang – Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu 
đã sang dự Lễ khánh thành và 
bàn giao trường THPT Viêng-
phu-kha, huyện Viêng-phu-
kha, tỉnh Luông-nậm-thà từ 
ngày 29 - 31/7/2015.

Bên cạnh việc cử Đoàn 
ca múa nhạc của tỉnh sang 
biểu diễn, giao lưu văn hóa 
tại tỉnh Luông-nậm-thà; hai 
bên đã tích cực lồng ghép, 
tăng cường lĩnh vực ngoại 
giao văn hóa thông qua hoạt 
động trao đổi đoàn. Tại các 
buổi đón tiếp, mỗi bên có 
dịp để giới thiệu về nét đặc 
trưng văn hóa riêng của dân 
tộc thông qua các nghi thức 
lễ tân, các tiết mục giao lưu 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Luông-nậm-thà 
chụp ảnh lưu niệm
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văn hóa góp phần tăng thêm 
sự hiểu biết, gắn bó và xích lại 
gần nhau hơn.

Song song với các hoạt 
động về chính trị, văn hóa, 
hai tỉnh Vĩnh Phúc và Luông-
nậm-thà không ngừng triển 
khai các hoạt động hợp tác, hỗ 
trợ về giáo dục đào tạo và xây 
dựng cơ sở vật chất. Trên đất 
nước hoa Champa xinh đẹp 
có rất nhiều công trình mang 
dấu ấn của tình đồng chí, tình 
Việt - Lào anh em. Riêng tại 
tỉnh Luông-nậm-thà, có một 
số công trình có sự chung 
tay, góp sức của Đảng bộ và 
nhân dân Vĩnh Phúc như: 
trường Chính trị tỉnh Luông-
nậm-thà (tỉnh Vĩnh Phúc 
giúp đỡ gần 300.000 USD), 
Cung Văn hóa Hữu nghị 
(1.305.000 USD), Trung tâm 
Hội nghị tỉnh (500.000 USD), 
đồng thời Vĩnh Phúc đã hoàn 

thiện và bàn giao công trình 
Trường THPT Viêng-phu-
kha bằng nguồn vốn Chính 
phủ Việt Nam giao cho tỉnh 
Vĩnh Phúc thực hiện trị giá 76 
tỉ đồng. Hơn nữa, hàng năm 
Vĩnh Phúc còn tiếp nhận, hỗ 
trợ đào tạo đại học và sau đại 
học cho các bạn học sinh, sinh 
viên, cán bộ của các tỉnh Bắc 
Lào. Trong tổng số 110 cán 
bộ, học sinh Lào đã và đang 
học tập bằng nguồn kinh phí 
của tỉnh Vĩnh Phúc có 15 sinh 
viên học đại học, 4 cán bộ học 
thạc sỹ và 45 lưu học  sinh 
tỉnh Luông-nậm-thà được 
tỉnh hỗ trợ đào tạo theo Bản 
ghi nhớ giữa hai tỉnh được 
ký 9/01/2013. Theo đó, tỉnh 
Luông-nậm-thà cũng đã giúp 
tỉnh đào tạo 04 sinh viên học 
đại học tại Lào.

Có thể thấy, quan hệ hợp 
tác hữu nghị giữa hai tỉnh 

Vĩnh Phúc và Luông-nậm-thà 
đang ngày càng thắt chặt và 
phát triển không ngừng. Cùng 
với cả nước, nhân dân Vĩnh 
Phúc và nhân dân các bộ tộc 
tỉnh Luông-nậm-thà đang nỗ 
lực góp phần vun đắp, nuôi 
dưỡng và thêm gắn bó trong 
mối quan hệ anh em đoàn kết 
đặc biệt này. Trong thời gian 
tới, để cùng nhau xây dựng, 
phát triển kinh tế xã hội, 
nâng cao đời sống nhân dân 
địa phương; hai bên sẽ tiếp 
tục triển khai sâu rộng, phát 
huy có hiệu quả mối quan hệ 
hữu nghị, hợp tác toàn diện 
trên mọi lĩnh vực; đẩy mạnh 
các hoạt động giao lưu hợp 
tác giữa các sở, ngành, địa 
phương. Cùng nhau chung tay 
giúp sức trên tinh thần trong 
sáng, thiết thực, hiệu quả đặc 
biệt tập trung vào việc tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho 
các doanh nghiệp tìm kiếm 
cơ hội đầu tư, hợp tác trên các 
lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 
du lịch giữa hai bên; tiếp tục 
mở rộng trao đổi đoàn; xúc 
tiến trao đổi kinh nghiệm, bồi 
dưỡng cán bộ. Bằng sự nỗ lực 
không ngừng của mỗi bên, tin 
tưởng rằng tình Việt - Lào anh 
em giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc 
– Luông-nậm-thà sẽ là dấu 
ấn góp thêm những trang sử 
vàng trong truyền thống quan 
hệ hiếm có truyền lại cho thế 
hệ mai sau.

Thực hiện: Thu Hiền

Lễ khánh thành và bàn giao trường THPT Viêng-phu-kha được 
thực hiện do sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam

v HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN



Số 53/2015  |  Đối ngoại Vĩnh Phúc22

Ngày 21/9/1973, 
Việt Nam và 
Nhật Bản chính 

thức thiết lập quan hệ ngoại 
giao. Trong suốt chặng đường 
42 năm, trải qua biết bao biến 
cố thăng trầm, quan hệ hữu 
nghị giữa hai quốc gia không 
ngừng được mở rộng và phát 
triển, góp phần vào công cuộc 
xây dựng hòa bình, thịnh 
vượng của hai nước. Năm 
2014, trong chuyến thăm 
cấp nhà nước của Chủ tịch 

nước Trương Tấn Sang tại 
Nhật Bản, hai bên đã quyết 
định nâng quan hệ hai nước 
lên một tầm cao mới thành 
“Quan hệ Đối tác chiến lược 
sâu rộng vì hòa bình và phồn 
vinh ở châu Á”. Nhật Bản 
trở thành nước ưu tiên trong 
chính sách đối ngoại của 
Việt Nam và ngược lại Nhật 
Bản tiếp tục coi Việt Nam là 
đối tác quan trọng hàng đầu 
trong chính sách ODA và sẽ 
tích cực hỗ trợ Việt Nam thực 

hiện mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong thời gian qua, 
hoạt động hợp tác giữa Vĩnh 
Phúc với Chính phủ, các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp 
của Nhật Bản trên các lĩnh 
vực như: chính trị, thương 
mại, đầu tư, lao động, văn 
hóa - xã hội phát triển nhanh 
chóng và trở thành một trong 
những biểu hiện sinh động, 
sâu sắc, góp phần tô thắm cho 
tình hữu nghị giữa hai nước 

Vĩnh Phúc - Nhật Bản: 

Xây dựng và phát triển quan hệ 
hợp tác bền vững, tin cậy

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp 
ngài Hiroshi Fukada - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Những năm gần đây, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ trên tất cả 
các lĩnh vực từ chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư đến giao lưu nhân dân, hợp tác 
văn hóa, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Đây là cơ sở quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho mối 
quan hệ giữa Vĩnh Phúc với các đối tác Nhật Bản ngày càng phát triển bền vững, tin cậy.

HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN  v
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Việt - Nhật.

Hàng năm, Vĩnh Phúc 
tiếp đón nhiều cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp Nhật Bản 
đến thăm và làm việc tại tỉnh 
như: Đại sứ quán Nhật Bản 
tại Việt Nam, Cơ quan hợp 
tác quốc tế Nhật Bản - JICA, 
Tổ chức Xúc tiến thương mại 
JETRO, đoàn công tác các 
tỉnh, thành phố của Nhật Bản 
và các doanh nghiệp đến tìm 
hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh… 
Đồng thời, Vĩnh Phúc cũng 
cử nhiều đoàn công tác do 
lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi thăm 
hữu nghị và xúc tiến đầu tư 
tại nhiều tỉnh, thành phố ở 
Nhật Bản như: thành phố 
Hamamatsu (tỉnh Shizuoka), 
tỉnh Akita, tỉnh Kawasaki... 

Với những lợi thế về 
địa lý và cơ chế ưu đãi đầu 
tư hấp dẫn, Vĩnh Phúc thực 
sự là một mảnh đất giàu tiềm 
năng và thu hút các nhà đầu 
tư nước ngoài, trong đó có 
các nhà đầu tư Nhật Bản. 
Tính đến cuối tháng 9/2015, 
Vĩnh Phúc có 24 dự án của 
Nhật Bản, với tổng vốn đăng 
ký 724,2 triệu USD trong 
tổng số 199 dự án FDI với 
tổng vốn đầu tư gần 3,2 tỷ 
USD đang đầu tư thành công 
trên địa bàn tỉnh. Nhật Bản 
là nhà đầu tư lớn thứ hai về 
vốn đăng ký trong tổng số 
15 quốc gia và vùng lãnh 
thổ đầu tư vào Vĩnh Phúc và 
đứng đầu về tỷ lệ vốn thực 
hiện (trên 90%). Các doanh 
nghiệp Nhật Bản chủ yếu 

hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất và lắp ráp ô tô, xe máy, 
linh kiện điện tử, gia công 
cơ khí, đồ điện dân dụng…, 
trong đó không thể không kể 
đến là công ty Honda Việt 
Nam và Toyota Việt Nam. 
Có mặt tại Vĩnh Phúc từ gần 
20 năm nay, Honda Việt Nam 
(tổng vốn đầu tư 410 triệu 
USD) và Toyota Việt Nam 
(tổng vốn đầu tư 89 triệu 
USD) là hai doanh nghiệp 
tiêu biểu đầu tiên đặt nền 
móng cho ngành công nghiệp 
của tỉnh. Hàng năm, có đóng 
góp lớn vào ngân sách nhà 
nước, giải quyết việc làm, 
tạo thu nhập ổn định cho 
hàng chục nghìn lao động tại 
công ty, các công ty vệ tinh, 
hệ thống cửa hàng ủy quyền. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp 
khác của Nhật Bản như: công 
ty sản xuất phanh Nissin Việt 
Nam, công ty TNHH Kohsei 
Multipack Việt Nam, công ty 
TNHH Maruichi Sun Steel, 
Công ty TNHH Exedy Việt 
Nam… cũng là những doanh 

nghiệp có tiến độ triển khai 
nhanh và hoạt động có hiệu 
quả; các chỉ tiêu kinh tế luôn 
tăng trưởng ổn định và năm 
sau cao hơn năm trước, đóng 
góp quan trọng vào thành 
tích phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh. 

Không chỉ vậy, Nhật Bản 
còn là nhà tài trợ ODA lớn 
nhất cho tỉnh Vĩnh Phúc, tiêu 
biểu là dự án Cải thiện môi 
trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 
được thực hiện bằng nguồn 
vốn viện trợ ODA của Nhật 
Bản có tổng giá trị là 11,718 
tỷ yên. Đây là dự án tổng thể 
nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng 
thiết yếu trên địa bàn tỉnh, 
hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững; đồng thời cải 
thiện môi trường đầu tư của 
tỉnh thông qua việc cung cấp 
các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu 
tư trong quá trình đầu tư tại 
Vĩnh Phúc, tăng cường năng 
lực thu hút và quản lý đầu tư 
nước ngoài. Các dự án sau khi 
hoàn thành sẽ góp phần quan 

Đồng chí Phùng Quang Hùng - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
trao Huân chương lao động hạng Nhì cho công ty Honda Việt Nam
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trọng thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, từng bước hoàn 
thiện hạ tầng giao thông đô 
thị, tạo động lực phát triển 
mạnh mẽ vùng đất dọc theo 
tuyến đường từ Bắc Thăng 
Long - Nội Bài đến Quốc 
lộ 2. Đồng thời sẽ giúp tỉnh 
Vĩnh Phúc giải quyết được 
những bất cập hiện nay như 
thiếu điện, thiếu nước sạch, 
hệ thống thoát nước và xử lý 
nước thải lạc hậu, tạo ra lợi 
thế cạnh tranh trong thu hút 
đầu tư và phát huy được tiềm 
năng phát triển của tỉnh, làm 
tăng khả năng thu hút nguồn  
vốn FDI, góp phần quan 
trọng vào việc phấn đấu đưa 
Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh 
công nghiệp.

Không chỉ là đối tác 
thương mại, đầu tư quan 
trọng, Nhật Bản còn là địa 
chỉ tin cậy cho người lao 
động Vĩnh Phúc đến làm 
việc. Với những chính sách 
hỗ trợ của tỉnh cũng như từ 

phía Nhật Bản, số lượng 
người đi xuất khẩu lao động 
tại Nhật ngày càng tăng lên. 
Năm 2014, có 460 lao động 
Vĩnh Phúc đi làm việc tại 
Nhật Bản. Để hoạt động hợp 
tác về lao động ngày càng 
hiệu quả hơn, tháng 11/2014, 
Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, 
Hiệp hội T.Ư doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Okayama và Hội 
đồng các nghiệp đoàn tiếp 
nhận thực tập sinh Việt Nam 
vào Okayama đã cùng nhau 
ký kết biên bản ghi nhớ về 
việc xúc tiến đưa lao động 
Vĩnh Phúc đi thực tập kỹ 
năng tại tỉnh Okayama, Nhật 
Bản. Theo đó, dự kiến hàng 
năm đưa từ 800 đến 1.000 lao 
động Vĩnh Phúc đi thực tập 
kỹ năng tại tỉnh Okayama. 

Một điểm nhấn trong 
mối quan hệ Vĩnh Phúc và 
Nhật Bản thời gian qua chính 
là quan hệ hợp tác hữu nghị 
giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và 

tỉnh Akita. Sau nhiều hoạt 
động trao đổi đoàn và trao 
đổi thông tin, hai tỉnh đã 
nhận thấy những hướng đi 
chung và cơ hội hợp tác cùng 
phát triển. Ngày 16/3/2015, 
tại trụ sở chính quyền tỉnh 
Akita, hai tỉnh Vĩnh Phúc và 
Akita ký bản ghi nhớ hợp tác 
về tăng cường quan hệ hợp 
tác hữu nghị toàn diện giữa 
hai tỉnh. Dựa trên nguyên 
tắc bình đẳng và tôn trọng 
lẫn nhau, tuân thủ theo các 
quy định của pháp luật trong 
nước, hai bên nhất trí sẽ cố 
gắng hết mình để cùng hợp 
tác trong các lĩnh vực, như: 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp hai tỉnh 
trong việc thực hiện mở rộng 
quan hệ thương mại, đầu tư, 
tìm nguồn nhân lực, đào tạo 
kỹ sư nông nghiệp, cải tiến 
kỹ thuật trong sản xuất và chế 
biến sản phẩm nông nghiệp, 
tổ chức triển lãm và tiếp xúc 
thương mại giữa các bên…

Với xu thế hội nhập 
quốc tế như hiện nay, những 
hoạt động hợp tác sôi nổi 
giữa Vĩnh Phúc và các đối 
tác Nhật Bản trong thời gian 
qua đã tạo cơ sở quan trọng 
để hai bên cùng xây dựng và 
phát triển mối quan hệ ngày 
càng tin cậy, bền vững và 
thịnh vượng. Đồng thời góp 
phần vào sự phát triển ngày 
càng tốt đẹp trong mối quan 
hệ đối tác chiến lược Việt 
Nam - Nhật Bản.

Thực hiện: Nguyễn Thơm
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Là hai đất nước cách 
xa nhau về địa lý 
nhưng lại có nhiều 

điểm tương đồng về lịch sử 
như: đã từng bị chia cắt rồi tái 
thống nhất, về những phẩm 
chất chung như tính cần cù, 
chịu khó, kỷ luật... Chính 
những nét chung này đã gắn 
kết hai dân tộc với nhau. Việt 
Nam và Cộng hòa Liên bang 
(CHLB) Đức chính thức thiết 
lập quan hệ ngoại giao vào 
ngày 23/9/1975. Kể từ đó, hai 
nước đã triển khai một số bước 
phát triển quan hệ như trao đổi 
đoàn, chuẩn bị đàm phán hiệp 
định hợp tác khoa học kỹ thuật, 
xây dựng một số dự án… Từ 
năm 1990, quan hệ Việt Nam 
và CHLB Đức phát triển nhanh, 
chuyển biến sâu sắc cả về chất 
lượng và số lượng trên nhiều 
lĩnh vực: chính trị, kinh tế, giáo 
dục, khoa học công nghệ, văn 
hóa, an ninh… Để tạo khuôn 
khổ cho hợp tác giữa hai bên, 
Việt Nam và Đức đã ký nhiều 

hiệp định hợp tác về: văn hóa 
(1990); khuyến khích và bảo 
hộ đầu tư (1993); hợp tác hàng 
không (1994); hợp tác hàng hải 
(1995)... Đặc biệt, với lợi thế là 
một quốc gia có trình độ phát 
triển hàng đầu trên thế giới, 
Đức đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ 
Việt Nam đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao với nhiều 
sinh viên, nghiên cứu sinh, tu 
nghiệp sinh, thực tập sinh và 
nhân công lành nghề được đào 
tạo bài bản ở Đức. Nhiều người 
trong số họ sau này đảm nhận 
những trọng trách to lớn và 
góp phần vào sự phát triển của 
Việt Nam ngày nay.

Quan hệ chính trị giữa 
Việt Nam và Đức đã không 
ngừng được củng cố thông 
qua các chuyến thăm cấp cao 
thường xuyên của lãnh đạo hai 
nước như chuyến thăm Việt 
Nam của Thủ tướng Angela 
Merkel năm 2011 nhằm thiết lập 
quan hệ đối tác chiến lược giữa 
hai nước, chuyến thăm Đức của 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 
Hùng năm 2013 và của Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 
2014. Đồng thời, Việt Nam và 
Đức luôn có quan điểm tương 
đồng về các vấn đề quốc tế lớn 
như toàn cầu hóa, chống khủng 
bố, tự do hàng hải…; ủng hộ lẫn 
nhau khi ứng cử vào các vị trí 
tại các diễn đàn đa phương như 
Đức ủng hộ Việt Nam gia nhập 
WTO, tăng cường quan hệ EU; 
Việt Nam ủng hộ Đức tham gia 
hợp tác khu vực ở châu Á - Thái 
Bình Dương, hợp tác Đức - 

ASEAN...
Bên cạnh đó, tầm vóc và 

chiều sâu của mối quan hệ đối 
tác chiến lược này còn được thể 
hiện rõ qua các lĩnh vực thương 
mại, đầu tư, hợp tác phát triển, 
ngoại giao, quốc phòng, an 
ninh, văn hóa, giáo dục... trong 
đó phải kể đến lĩnh vực hợp tác 
kinh tế. Hiện nay, Đức là đối tác 
thương mại lớn nhất của Việt 
Nam tại châu Âu, chiếm gần 
20% xuất khẩu của Việt Nam 
sang Liên minh châu Âu (EU), 
kim ngạch thương mại hai chiều 
luôn tăng trưởng và Việt Nam 
liên tục ở thế xuất siêu. Đức 
cũng chính là cửa ngõ trung 
chuyển quan trọng của hàng hóa 
Việt Nam sang các thị trường 
khác trong EU. Năm 2014, tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 
hai nước đạt 7,80 tỷ USD, tăng 
1,4% so với năm 2013; trong đó 
Việt Nam xuất khẩu sang Đức là 
5,18 tỷ USD, tăng 9,5% và nhập 
khẩu hàng hóa vào Việt Nam có 
xuất xứ từ Đức đạt 2,62 tỷ USD, 
giảm 11,5%. Việt Nam xuất 
khẩu sang thị trường Đức 
những mặt hàng chủ yếu gồm: 
điện thoại và linh kiện, giày 
dép, hàng dệt may, máy vi tính, 
sản phẩm điện tử và linh kiện, 
cà phê, hàng thủy sản… Các 
mặt hàng Việt Nam nhập khẩu 
có xuất xứ từ Đức chủ yếu 
gồm: máy móc, thiết bị, dụng 
cụ phụ tùng khác, dược phẩm, 
sản phẩm hóa chất, sản phẩm 
điện tử và linh kiện, phụ tùng ô 
tô… Về đầu tư, lũy kế đến cuối 
năm 2014, CHLB Đức có gần 

Việt Nam - Đức: 40 năm vì hợp tác và 
phát triển toàn diện

Năm 2011, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ký “Tuyên bố 
chung Hà Nội” nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn tiếp 
tục mối quan hệ đối tác kinh tế và hợp tác trong các lĩnh vực chính sách phát triển, môi trường, giáo dục 
và khoa học công nghệ.
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250 dự án đầu tư của các tập 
đoàn lớn như Metro, Siemens, 
Deutsche Bank, Bayer, Bosch, 
BASF... vào Việt Nam với tổng 
vốn đầu tư đăng ký đạt trên 1,34 
tỷ USD (xếp thứ 22/101 quốc 
gia và vùng lãnh thổ có dự án 
đầu tư tại Việt Nam). Đến nay, 
các nhà đầu tư CHLB Đức đã 
có mặt tại 34/63 địa phương của 
cả nước, tập trung tại các tỉnh, 
thành lớn như thành phố Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, 
Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và 
chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực 
gồm: công nghiệp chế biến chế 
tạo, sản xuất điện, khí, nước... 
Tính đến năm 2014, các doanh 
nghiệp Việt Nam đã có 17 dự 
án đầu tư còn hiệu lực tại Đức 
với tổng vốn đầu tư đạt trên 92 
triệu USD trong các lĩnh vực 
tài chính - ngân hàng, dịch vụ 
ăn uống và lưu trú, kinh doanh 
bất động sản, tin học, kinh 
doanh thương mại... trong đó 
phải kể đến dự án “Ngôi nhà 
Việt” (Viethaus) của Công ty 
dịch vụ hàng không sân bay Tân 
Sơn Nhất (SASCO); chi nhánh 
của Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam tại Frankfurt 
và Berlin.

Không chỉ là đối tác thương 
mại hàng đầu của Việt Nam, 
CHLB Đức còn là một trong 
những nước cung cấp ODA lớn 
và thường xuyên cho Việt Nam. 
Từ năm 1990 đến 2014, Đức đã 
cung cấp trên 1,5 tỷ USD cho 
các dự án ODA tại Việt Nam 
thông qua hợp tác kỹ thuật và 
hợp tác tài chính. Một số dự án 
lớn sử dụng ODA của Chính 
phủ Đức là: Xây dựng tuyến tầu 
điện ngầm số 2 tại TP. Hồ Chí 
Minh (240,75 triệu Euro); Nâng 
cao hiệu quả năng lượng khu 
vực nông thôn (120 triệu Euro); 
Giảm cường độ phát thải trong 
cung cấp năng lượng điện (120 

triệu Euro), Nhà máy điện gió 
Phú Lạc 1 (35 triệu Euro)...

Về hợp tác văn hóa, năm 
1990, Việt Nam và Đức ký Hiệp 
định hợp tác văn hóa tạo tiền 
đề cho việc thúc đẩy hợp tác và 
trao đổi văn hóa giữa hai nước. 
Năm 1997, Đức thành lập Trung 
tâm văn hóa Đức tại Hà Nội, nơi 
thường xuyên tổ chức các hoạt 
động nhằm giới thiệu văn hóa 
Đức và giảng dạy tiếng Đức tại 
Việt Nam. Trong những năm 
gần đây, các hoạt động giao lưu 
văn hóa - nghệ thuật giữa hai 
nước diễn ra rất sôi động. Đức 
hỗ trợ Việt Nam thực hiện một 
số dự án về bảo tồn, phục chế 
các di sản văn hóa tại cố đô Huế.

Về giáo dục - đào tạo, 
hàng năm, Đức cung cấp cho 
Việt Nam nhiều loại hình học 
bổng. Hiện nay có hơn 4.000 
sinh viên, nghiên cứu sinh Việt 
Nam đang học tập và nghiên 
cứu tại các trường đại học của 
Đức. Ngoài ra, các cơ quan 
chức năng của hai nước đang 
tích cực triển khai Chương trình 
đào tạo 85 nghiên cứu sinh/
năm tại bang Hessen của Đức. 
Dự án “hải đăng” của hai nước 
trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo 
là Trường Đại học Việt - Đức, 
được thành lập từ tháng 9/2008 
tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt 
động theo mô hình của đại học 
Đức, với sự hỗ trợ tích cực của 
Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức 
(DAAD) và bang Hessen (Đức). 
Trường đã được Chính phủ Việt 
Nam phê duyệt xây dựng thành 
trường đại học tiêu biểu xuất sắc 
có trụ sở tại tỉnh Bình Dương 
với trị giá trên 180 triệu USD, 
dự kiến hoàn thành vào năm 
2017. 

Khi nói đến quan hệ Việt - 
Đức, chúng ta không thể không 
nhắc tới cộng đồng hơn 120.000 
người Việt Nam đang sinh sống, 

làm việc và học tập tại Đức. 
Những người con xa quê này 
luôn được chính giới và nhân 
dân Đức đánh giá là hòa nhập 
tốt, đóng góp tích cực vào phát 
triển kinh tế và đa dạng văn 
hóa ở Đức. Thế hệ người Việt 
thứ 2, 3 ở Đức được nước sở 
tại đánh giá cao trong các cộng 
đồng nhập cư ở Đức. Hiện nay, 
Việt kiều tại Đức đã gây dựng 
được hơn 8.000 doanh nghiệp, 
trong đó có 1.500 doanh nghiệp 
tại Berlin có đăng ký tại Phòng 
Công nghiệp và Thương mại của 
Chính quyền sở tại. Các doanh 
nghiệp Việt Nam tập trung chủ 
yếu ở các bang phía Đông nước 
Đức và tập trung kinh doanh 
vào các ngành nghề như thương 
mại, dịch vụ, nhà hàng, khách 
sạn, du lịch, bảo hiểm, xuất nhập 
khẩu, sản xuất nhỏ... , từ đó góp 
phần thúc đẩy quan hệ kinh tế 
song phương giữa hai nước. 
Cộng đồng người Việt Nam tại 
Đức đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc quảng bá hình 
ảnh người Việt Nam tại một đất 
nước xa xôi. Họ chính là những 
nhịp cầu nối tình hữu nghị giữa 
hai dân tộc Việt Nam và Đức, 
luôn vun đắp để gìn giữ và phát 
triển mối quan hệ tốt đẹp này.

Chúng ta hoàn toàn có thể 
tin tưởng rằng, trong thời gian 
tới, hai nước sẽ thúc đẩy quan 
hệ song phương phát triển mạnh 
mẽ hơn nữa, tương xứng với 
tiềm năng và thế mạnh của mỗi 
bên. Với Việt Nam, Đức không 
chỉ là đối tác chiến lược mà còn 
là một người bạn thân thiết. 
Bằng những tình cảm, sự thấu 
hiểu văn hóa, con người mà hai 
nước dành cho nhau sẽ giúp mối 
quan hệ đặc biệt này ngày càng 
gắn kết chặt chẽ và bền vững.

Tổng hợp: Ngọc Vân
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Đi vào hoạt động 
năm 2011, để 
phát huy tiềm 

lực và đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của thị trường, công 
ty TNHH Haesung Vina đã 
tăng vốn đầu tư 02 lần và 
đầu tư xây dựng mở rộng nhà 
máy, mua thêm máy móc thiết 
bị công nghệ cao, tăng quy 
mô sản xuất. Đến nay, công 
ty có 3 phân xưởng chuyên 
sản xuất camera và các linh 
kiện camera cho điện thoại 
thông minh với tổng số vốn 
đầu tư là 36 triệu USD. Năm 
2014, doanh thu xuất khẩu đạt 
146,45 triệu USD, tăng 52% 
so với năm 2013. Sáu tháng 
đầu năm 2015, doanh thu xuất 

khẩu đạt 104,89 triệu USD, 
tăng 88% so với cùng kỳ năm 
ngoái và nộp vào ngân sách 
nhà nước 9,48 tỷ đồng. Hiện 
công ty đang tạo việc làm ổn 
định cho hơn 2.600 lao động 
trong và ngoài tỉnh với mức 
thu nhập bình quân từ 5-6 
triệu đồng/người/tháng.

Ông Seo Kwang Hee 
- Tổng Giám đốc công ty 
TNHH Haesung Vina chia sẻ 
lý do quyết định đầu tư tại 
Vĩnh Phúc: “Trước tiên tôi 
phải khẳng định rằng Vĩnh 
Phúc là địa phương có đội ngũ 
lãnh đạo rất năng động, thân 
thiện; các cơ quan chuyên 
môn của tỉnh hỗ trợ nhà đầu 
tư nhiệt tình; thủ tục hành 

chính về đầu tư đơn giản và 
được giải quyết nhanh chóng. 
Ngoài ra, vị trí địa lý và giao 
thông của tỉnh rất thuận lợi cho 
việc giao lưu, đi lại và gần với 
hai khách hàng lớn của chúng 
tôi là Samsung Bắc Ninh và 
Samsung Thái Nguyên. Một 
lý do quan trọng nữa là tỉnh 
Vĩnh Phúc có nguồn lao động 
trẻ, dồi dào với lực lượng lao 
động nữ chăm chỉ và cẩn thận. 
Để đạt được thành tích trong 
kinh doanh ngày hôm nay, 
chúng tôi rất cảm ơn sự khích 
lệ và hỗ trợ từ phía tỉnh”.

Không chỉ sản xuất kinh 
doanh hiệu quả trên địa bàn 
tỉnh, công ty Haesung Vina 
còn mong muốn đóng góp vào 

Haesung Vina: Sản xuất kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội

Ông Seo Kwang Hee – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Haesung Vina

Công ty TNHH Haesung Vina với 100% vốn của Hàn Quốc, có trụ sở tại Khu công nghiệp Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên. Sau hơn 4 năm có mặt tại Vĩnh Phúc, Haesung Vina đã khẳng định vị trí là một trong 
những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả và có nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội với 
địa phương.
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sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh; cải thiện đời sống 
của người lao động và những 
đối tượng có hoàn cảnh khó 
khăn. Trong quá trình hoạt 
động, công ty luôn quan tâm, 
chăm lo đến đời sống vật chất 
tinh thần, đảm bảo chế độ 
phúc lợi xã hội cho cán bộ, 
công nhân viên; duy trì hoạt 
động của tổ chức công đoàn 
nhằm tăng cường sự gắn bó 
giữa ban lãnh đạo công ty với 
người lao động… 

Ngoài ra, từ khi thành lập 
đến nay, hàng năm, công ty 
đều phối hợp với các cơ quan 
đơn vị như Trung tâm Bảo trợ 
xã hội tỉnh, Hội Người mù, 
Hội Nạn nhân chất độc màu 
da cam tỉnh tổ chức các hoạt 
động từ thiện, tặng quà cho 
người nghèo, người già neo 
đơn, người tàn tật, trẻ em mồ 
côi. Ngày 22/8/2015, công ty 
Haesung Vina đã trao tặng 
90 suất quà (mỗi suất trị giá 
240.000 đồng) cho học sinh 
nghèo vượt khó tại trường tiểu 
học Tiên Lữ - Lập Thạch, Yên 
Thạch và Cao Phong - Sông 
Lô. Ngày 12/9/2015, ông 
Dương Đức Thắng - Trưởng 
phòng Hành chính - Tổ chức 
công ty đã vận động lãnh đạo, 
cán bộ công ty và bạn bè cùng 
chung tay đóng góp, trao tặng 
bò sinh sản cho các hộ gia 
đình nghèo và gia đình có 
người khuyết tật tại xã Liễn 
Sơn, Lập Thạch với tổng số 
tiền ủng hộ là 31 triệu đồng.

 Chia sẻ thêm về những 
hoạt động từ thiện của công 
ty, ông Seo Kwang Hee - 
Tổng Giám đốc công ty cho 
biết: “Chiến tranh đã lùi 
xa trên đất nước Việt Nam, 
nhưng nỗi đau của nó để lại 
vẫn còn rất nặng nề, dai dẳng 
qua nhiều thế hệ. Nơi đây, vẫn 
còn rất nhiều người phải gánh 
chịu nỗi đau về cả tinh thần 
và thể chất do chất độc màu 
da cam/dioxin. Do vậy, công 
ty chúng tôi đặc biệt quan 
tâm đến những đối tượng nạn 
nhân chất độc màu da cam/
dioxin. Bản thân tôi và một số 
cán bộ trong công ty là những 
thành viên tích cực trong Hội 
nạn nhân chất độc màu da 
cam/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc. 
Chúng tôi đã phát động kế 
hoạch “Chung tay xây dựng 
nhà tình nghĩa” và hỗ trợ 100 
triệu đồng xây dựng nhà tình 
nghĩa cho gia đình nạn nhân 
chất độc màu da cam là gia 

đình chị Triệu Thị Hoa (sinh 
năm 1981) tại xã Đồng Thịnh, 
huyện Sông Lô. Năm 2015, 
nhân dịp kỷ niệm 10 năm 
thành lập Hội nạn nhân chất 
độc màu da cam/dioxin tỉnh 
Vĩnh Phúc, chúng tôi dự kiến 
xây dựng thêm 4 căn nhà tình 
nghĩa cho các nạn nhân chất 
độc màu da cam…”.

Với phương châm “sản 
xuất kinh doanh gắn với trách 
nhiệm xã hội”, công ty TNHH 
Haesung Vina đã giải quyết 
công ăn việc làm cho hàng 
nghìn lao động địa phương, 
góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh. Đồng thời đóng góp 
tích cực vào các hoạt động từ 
thiện, chung tay giúp đỡ, xoa 
dịu nỗi đau của những mảnh 
đời kém may mắn; xứng đáng 
cho các doanh nghiệp khác 
noi theo.

Thực hiện: Nguyễn Thơm

Công ty Haesung Vina tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn nhân dịp đầu năm mới
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Nếu như ngôn ngữ 
là phương tiện 
giao tiếp chủ 

yếu và quan trọng bậc nhất 
của con người thì ngoại ngữ 
chính là cầu nối không thể 
thiếu trong quá trình giao lưu, 
hội nhập quốc tế của mỗi quốc 
gia dân tộc.

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I 
Lênin, Hồ Chí Minh, những 
lãnh tụ thiên tài của giai cấp 
vô sản và nhân dân lao động 
thế giới đều là những người 
giỏi nhiều ngoại ngữ. Điều 
đó đã giúp các ông rất nhiều 
trong hoạt động khoa học, 
hoạt động lý luận và vận động 
cách mạng.

  Sinh thời, C.Mác biết 
thành thạo 10 ngoại ngữ, “đã 

đọc hầu hết các sách quan 
trọng của thời đại mình’’, đọc 
được tài liệu bằng tất cả các 
thứ tiếng châu Âu, còn tiếng 
Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh 
đều viết rất giỏi.  Ăngghen 
biết đến 21 thứ tiếng, trong 
đó có cả những tiếng cổ như 
tiếng Pháp cổ, tiếng Tây Ban 
Nha cổ.

Mác và Ăngghen khi 
trên 50 tuổi, do yêu cầu phải 
nghiên cứu những vấn đề về 
nước Nga mà hai ông đã học 
thêm tiếng Nga. Chỉ trong thời 
gian ngắn hai ông đã đọc được 
nhiều tài liệu và tác phẩm văn 
học từ nguyên gốc Nga.

Còn Lênin thì biết thành 
thạo, đọc và dịch được tiếng 
Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, 

đọc được tiếng Ba Lan và 
tiếng Ý.

Các ông đều là những 
tấm gương lớn về trau dồi 
ngoại ngữ, công cụ giao tiếp 
quan trọng nhất của nhân loại.

Nhắc đến vấn đề học 
ngoại ngữ chúng ta không thể 
không nói đến Chủ tịch Hồ Chí 
Minh – một tấm gương tự học 
đầy sáng tạo. Người đã nhận 
thức được tầm quan trọng của 
ngoại ngữ và biến những thứ 
ngôn ngữ nước ngoài ấy thành 
phương tiện giao tiếp, thành 
công cụ để học tập và nghiên 
cứu.

Từ thuở thiếu thời, Bác 
Hồ đã theo học chữ Hán và 
tiếp thu vốn văn hóa Nho giáo 
có nguồn gốc từ Trung Hoa. 

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao
 trình độ, học tập ngoại ngữ

Bác Hồ học ngoại ngữ ngay trong những giao tiếp hàng ngày với bạn bè quốc tế

v LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI
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Bác theo học các trường tiểu 
học Pháp – bản xứ ở Vinh, 
Đông Ba (Huế) rồi Trường 
Quốc học Huế. Trong thời 
gian đó, Bác đã có dịp tiếp 
xúc với tiếng Pháp song mới 
chỉ là những kiến thức sơ giản 
mà thôi.

Năm 1911, sau khi rời 
bến cảng Nhà Rồng, người 
thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất 
Thành đã vượt đại dương tìm 
đến Xin-ga-po, Clôm-bô, Pa-
ri, Mac-xây… Tiếp đó, Người 
đã đặt chân đến Tây Ban Nha, 
Bồ Đào Nha, An-giê-ri, Tuy-
ni-di, Đông Phi… Trên hành 
trình bôn ba ấy, đến nơi nào 
Người cũng học ngoại ngữ. 
Bao nhiêu ngôn ngữ được sử 
dụng ở những nước mà Người 
đã đi qua là bấy nhiêu ngôn 
ngữ được Người dày công 
khổ luyện. Bởi thế, Người 
học cả tiếng Pháp, tiếng Anh, 
tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha… Người không chỉ học 
ở sách mà còn tìm cho mình 
cách học hiệu quả từ trong 
thói quen giao tiếp với người 
nước ngoài. Người không 
ngần ngại khi giao tiếp với cô 
sen, với người bạn cùng tàu, 
với anh đầu bếp hay thậm chí 
là với cả giáo sư người Anh…

Bất cứ lúc nào, ở bất 
cứ đâu, Người cũng có thể 
tìm tòi, học tập mà không 
bỏ phí một chút thời gian, 
cơ hội nào. Sự kiên trì, chịu 
khó của Người khi học tiếng 
Pháp được Trần Dân Tiên kể 
lại rằng: Ông Nguyễn bắt đầu 
viết tiếng Pháp rất khó khăn. 

Dù tin tức về Việt Nam không 
thiếu nhưng ban đầu Người 
thiếu nhất là văn Pháp, ngôn 
ngữ Pháp. Bài viết đầu tiên 
được Người viết thành 2 bản 
gửi cho chủ báo Pháp và một 
bản giữ lại cho mình. Dần dần 
Người có thể viết cả một cột 
báo, rồi tiến đến cả trang báo 
và rồi viết cả cuốn sách, vở 
kịch bằng tiếng Pháp. Ở Pari, 
Người đã cho xuất bản tờ báo: 
“Người cùng khổ”; các tập 
sách “Bản án chế độ thực dân 
Pháp”, vở kịch “Con rồng tre” 
và nhiều truyện ký bằng tiếng 
Pháp khác.

Trải qua từng bước đầy 
gian khổ, bằng đức kiên trì, 
Người đã biến tiếng Pháp 
thành phương tiện hữu hiệu 
để hiểu về nước Pháp và con 
người nơi đây. Không dừng 
lại ở đó, Người còn dũng cảm 
vượt qua mọi gian khó trên 
hành trình tiếp cận với tiếng 
Anh, tiếng Nga và nhiều thứ 
tiếng khác. Chính vì vậy, đặt 
chân đến đâu việc đầu tiên 
của Bác là học ngôn ngữ của 
đất nước đó để có thể sử dụng 
thứ ngôn ngữ ấy làm phương 
tiện giao tiếp, tìm hiểu, khám 
phá và rút ra những bài học bổ 
ích cho hành trình của mình. 

Theo Giáo sư Hoàng Chí 
Bảo đã từng xác nhận Bác Hồ 
nói được 29 thứ tiếng, chưa 
kể tiếng đồng bào các dân tộc 
thiểu số Việt Nam. Vậy Bác 
đã học bằng cách nào? Bác 
viết lên bàn tay, học dưới ánh 
trăng, dưới ánh đèn vàng vọt 
của con tàu, dành dụm từng ly 

café cho người thủy thủ An-
giê-ri để học tiếng...

Trong bản lý lịch đại biểu 
dự Đại hội Quốc tế cộng sản 
lần thứ 7, Bác Hồ được miêu 
tả: “Biết các thứ tiếng: Pháp, 
Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, 
Nga, Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha”. Ngoài ra, những lần 
Bác đi thăm nước ngoài, cũng 
như những lần đón tiếp các 
phái đoàn ngoại giao tới thăm 
Việt Nam, Bác còn có thể sử 
dụng thông thạo khá nhiều 
ngoại ngữ khác nữa như: 
Tiếng Xiêm (Thái Lan), tiếng 
Ả Rập… Vốn ngoại ngữ đó 
của Bác không phải do “thiên 
bẩm” mà có, tất cả đều xuất 
phát từ sự khổ công luyện tập.

Ngày nay trong xu thế 
hội nhập kinh tế quốc tế, 
ngoại ngữ không chỉ là công 
cụ hữu hiệu cho người lao 
động trong việc khai thác 
thông tin (Internet) mà còn là 
một phương tiện hữu ích trong 
việc nâng cao chất lượng cuộc 
sống vật chất và tinh thần của 
con người. Việc học tập, rèn 
luyện nâng cao trình độ ngoại 
ngữ là rất cần thiết đối với 
mỗi cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, đây chính là 
phương tiện, là chiếc cầu nối 
giữa chúng ta với nền tri thức 
của nhân loại./.                                                                  

Nguyễn Kim Nhạn 
(TP. Lễ tân)

LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI  v
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NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 8/2015

Trong tháng 8/2015 có 
69 lượt khách nước ngoài 
vào làm việc tại tỉnh Vĩnh 
Phúc, cụ thể: 

1. Ngày 18/8, đoàn gồm 
20 người của Hội những 
người Nhật Bản yêu Việt 
Nam (quốc tịch: Nhật Bản) 
vào làm việc với Hội nạn 
nhân chất độc da cam/  
dioxin, để trao học bổng 
cho con em nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin có hoàn 
cảnh khó khăn, vươn lên 
vượt khó học giỏi.

2.  Ngày 18/8: 03 chuyên 
gia của Bệnh viện cây trồng 
quốc tế (CABI) (1 người 
quốc tịch: Anh, 2 người 
quốc tịch: Malaysia) có buổi 
làm việc với Chi cục bảo vệ 
thực vật tỉnh nhằm đánh giá 
hoạt động của các Bác sĩ cây 
trồng tại các bệnh viện cây 
trồng và một số cửa hàng 
thuốc Bảo vệ thực vật trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Từ ngày 20 - 21/8/2015, 
Đoàn đại biểu thiếu niên 
Liên bang Nga gồm 10 
thành viên do đồng 
chí Akhmadulin Andrei 
Fanisovich - Bí thư Đảng bộ 
vùng Irkutsk, Đảng Cộng 
sản Liên bang Nga, Bí thư 
thứ nhất Đoàn TNCS Lê Nin 
vùng Irkutsk dẫn đầu sang 
thăm và làm việc với Tỉnh 
đoàn Vĩnh Phúc.

4. Từ ngày 20 - 21/8/2015, 
đoàn gồm 10 người của Ban 
tổ chức Trung ương Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào 
do đồng chí Chăn-xỉ Phô-xỉ-
khăm, Bí thư TƯ Đảng Nhân 
dân cách mạng Lào, Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương làm 
trưởng đoàn, sang thăm và 
làm việc tại Tỉnh ủy Vĩnh 
Phúc.

5. Ngày 20/8/2015, đoàn 
gồm 23 người của Băng-la-
đét, do ông  Md. Abdur Rauf, 
Thứ trưởng Bộ Hành chính 

công làm trưởng đoàn, sang 
thăm và học tập, trao đổi 
kinh nghiệm tại UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc.

6. Ngày 21/8: Bà 
Sugimura Yoshie (quốc tịch: 
Nhật Bản), đại diện chương 
trình Imail đã có buổi giới 
thiệu chương trình du học 
vừa học vừa làm ngành điều 
dưỡng viên với học sinh 
và phụ huynh có nguyện 
vọng đi du học Nhật Bản 
tại Trường Trung cấp y Vĩnh 
Phúc và Trung tâm Dịch vụ 
việc làm tỉnh.

7. Từ ngày 31/8/2015 - 
01/9/2015, đoàn gồm 02 
người (quốc tịch: Mỹ) vào 
làm việc tại bệnh viện Hữu 
nghị Lạc Việt để tập huấn về 
chăm sóc sức khỏe cuối đời 
cho bệnh nhân giai đoạn 
cuối và các bệnh đe dọa 
tính mạng.

Tổng hợp: Nguyễn Thạch

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI  v

Trong tháng 8/2015 có 52 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước 
ngoài, trong đó có 01 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 05 lượt kinh phí do nước ngoài và các 
cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 44 lượt tự túc kinh phí.

I. Đoàn ra:

II. Đoàn vào:
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THƯ GIÃN  v

Like a gentleman

Như một người lịch sự

(Sưu tầm)

Dick was seven years old, and his sister, Catherine, was five. One 
day their mother took them to their aunt’s house to play while she 
went to the big city to buy some new clothes.

The children played for an hour, and then at half past four their 
aunt took Dick into the kitchen. She gave him a nice cake and a knife 
and said to him,

“ Now here’s a knife, Dick. Cut this cake in half and give one of the 
pieces to your sister, but remember to do it like a gentleman”.

“Like a gentleman?” Dick asked. “How does a gentleman do it?”

“They always give the bigger piece to the other person”, answered 
his aunt at once.

“Oh,” said Dick. He thought about this for a few seconds. Then he 
gave the cake to his sister and said to her,

“Cut this cake in half, Catherine”.

Dick lên bảy tuổi và em gái Catherine của nó lên năm. Một hôm, 
mẹ của chúng đưa chúng tới chơi ở nhà dì trong khi bà đi ra thành phố 
lớn để mua ít quần áo mới.

Lũ trẻ chơi được một giờ đồng hồ cho đến lúc bốn rưỡi thì người dì 
dắt Dick vào trong bếp. Chị đưa cho nó một cái bánh ngọt rất đẹp và 
một con dao rồi bảo:

“Này, dao đây Dick. Hãy cắt chiếc bánh này làm hai rồi đưa một 
phần cho em cháu. Nhưng nhớ là phải làm việc này như một người lịch 
sự đấy nhé”.

“Như một người lịch sự á? Vậy như người lịch sự thì phải làm thế nào 
cơ?”

“Họ luôn đưa miếng to hơn cho người kia”, dì nó trả lời ngay lập tức.

“Ồ, thế á?” Dick phản ứng. Cậu ta suy nghĩ về chuyện này trong 
vòng vài giây. Rồi cậu ta mang chiếc bánh đưa cho em, rồi nói:

“Hãy cắt chiếc bánh này làm hai đi, Catherine”.


