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VĨNH PHÚC - LUÔNG-NẬM-THÀ:
Nghĩa tình son sắt

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc 
biệt từ lâu đời. Lịch sử đã chứng kiến sự gắn bó chặt chẽ giữa nhân dân hai dân tộc trong cuộc 
đấu tranh chung vì sự độc lập, tự do,vì sự phồn vinh của mỗi nước. Các thế hệ lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kay-sỏn Phôm-vi-
hẳn dày công vun đắp, đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu sắc, toàn diện trên 
tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em trong sáng, thủy chung. Kế thừa và phát huy truyền 
thống đó, năm 1979, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ) và tỉnh Luông-nậm-
thà đã kết nghĩa, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, cùng nhau giúp 
đỡ, hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực.
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Sau khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 
Việt Nam - Lào (18/7/1977), cùng với đường lối 
đối ngoại độc lập tự chủ, hợp tác và phát triển, 

đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tỉnh 
Vĩnh Phúc đã không ngừng mở rộng quan hệ với các địa 
phương của nước CHDCND Lào, đặc biệt phải kể đến mối 
quan hệ với tỉnh Luông-nậm-thà. Ngày 29/11/1979, 
được phép của hai Đảng, Chính phủ nước CHXHCN Việt 
Nam và nước CHDCND Lào, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh 
Phúc và tỉnh Phú Thọ) đã kết nghĩa với tỉnh Luông-nậm-
thà. Đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới trong 
quan hệ giữa hai bên. Ngay từ những năm đầu kết nghĩa 
(1979 - 1988), tỉnh Vĩnh Phú đã giúp bạn xây dựng nhiều 
công trình với hình thức viện trợ không hoàn lại như: 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, hai công trình thủy lợi Nậm Giàng và Huội Púng tưới 
nước cho 620 héc ta lúa. Ngoài ra, 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, tỉnh Vĩnh Phú đã giúp tỉnh 
Luông-nậm-thà đào tạo dài hạn cho 95 cán bộ và công 
nhân. Lãnh đạo cấp cao giữa hai tỉnh thường xuyên gặp 
gỡ trao đổi thông tin và học tập kinh nghiệm.

Tháng 11/1996, Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ X đã 
ban hành Nghị quyết tách tỉnh Vĩnh Phú thành hai tỉnh 
Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Thực hiện Nghị quyết trên, tỉnh 
Vĩnh Phúc được tái lập và chính thức đi vào hoạt động 
từ 01/01/1997. Sau khi tái lập, thực hiện đường lối đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tiếp nối truyền thống 
hợp tác giữa hai tỉnh Vĩnh Phú và tỉnh Luông-nậm-thà 
trước đây, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến 
các hoạt động đoàn kết, hợp tác giữa Vĩnh Phúc và 
Luông-nậm-thà. Lãnh đạo và nhân dân 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, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt được 
nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: chính trị, kinh 
tế, giáo dục - đào tạo, an ninh quốc phòng.

Trong lĩnh vực chính trị, hàng năm, hai tỉnh thường 
xuyên có hoạt động trao đổi đoàn các cấp. Thông qua 
hoạt động trao đổi đoàn, lãnh đạo hai bên có cơ hội trao 
đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
góp phần điều hành phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, 
sau mỗi chuyến thăm hai tỉnh lại có những bước chuyển 
biến mới, khẳng định sự tin tưởng, tính đúng đắn, thủy 
chung, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, 
chính quyền, nhân dân hai tỉnh; tạo tiền đề cho sự hợp 
tác, giúp đỡ phát triển thiết thực với nhu cầu, nhiệm vụ, 
mục tiêu của hai tỉnh.

Đối với lĩnh vực kinh tế, phát huy những tiềm năng, 
lợi thế sẵn có, hai tỉnh tích cực đẩy mạnh hoạt động hợp 
tác đầu tư nhằm bổ sung nguồn lực cho nhau, phù hợp 
với mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
mỗi bên theo từng giai đoạn. Trong những năm qua, 
tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ tỉnh Luông-nậm-thà xây dựng 
nhiều cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi tiêu biểu như: 
Trường Chính trị tỉnh, Cung Văn hóa Hữu nghị, Trung tâm 
Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Luông-nậm-
thà. Tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thiện và bàn giao Công trình 
Trường THPT Luông-nậm-thà và THPT Viêng-phu-kha 
bằng nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam dành tặng cho 
nước CHDCND Lào. Có thể khẳng định những đóng góp 
của tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần thiết thực phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Luông-nậm-thà trong những 
năm gần đây. 
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Bên cạnh các hoạt động chính trị, kinh tế, hai tỉnh 
cũng tích cực lồng ghép, tăng cường lĩnh vực về ngoại 
giao văn hóa thông qua các hoạt động đón tiếp đoàn. 
Tại các buổi gặp mặt, mỗi bên không chỉ có dịp để giới 
thiệu về nét đặc trưng văn hóa riêng của dân tộc mình 
mà còn góp phần tăng thêm sự hiểu biết, gắn bó và xích 
lại gần nhau hơn thông qua các tiết mục giao lưu nghệ 
thuật giữa hai bên. Đặc biệt, hai tỉnh thường xuyên tuyên 
truyền, giáo dục truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào 
trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Vĩnh Phúc xác định con 
người là yếu tố then chốt quyết định sự thành công, do 
vậy, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nguồn 
nhân lực cho bạn. Hàng năm, Vĩnh Phúc tiếp nhận, hỗ trợ 
đào tạo đại học và sau đại học cho học sinh, sinh viên, cán 
bộ của các tỉnh Bắc Lào, trong đó có tỉnh Luông-nậm-thà. 
Tính đến nay, tổng số sinh viên và cán bộ của các tỉnh Bắc 
Lào sang học tập tại Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc bằng 
nguồn kinh phí tài trợ của tỉnh Vĩnh Phúc là 165 người 
(33 thạc sỹ, 44 đại học và 88 cao đẳng), trong đó có 109 
học sinh đến từ tỉnh Luông-nậm-thà. Về phía bạn, tỉnh 
Luông-nậm-thà đào tạo giúp tỉnh Vĩnh Phúc 04 học sinh 
học Đại học tại Lào. Nhiều lưu học sinh Lào sau khi trở về 
nước đã phát huy được năng lực, trở thành những cán bộ 
giữ các cương vị quan trọng trong các cơ quan, bộ, ngành 
ở Trung ương và địa phương, đồng thời iếp tục góp phần 
xây dựng và củng cố tình đoàn kết giữa hai nước.

Lĩnh vực an ninh - quốc phòng, lực lượng vũ trang 
của hai tỉnh đã duy trì trao đổi thông tin, kinh nghiệm 
về công tác xây dựng lực lượng an ninh - quốc phòng, 
về phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tháng 8/2017, Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
Luông-nậm-thà đã tổ chức lễ kết nghĩa. Đây là hoạt động 
ý nghĩa nhằm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ giữa Quân 
khu 2 với các tỉnh phía Bắc Lào, góp phần xây dựng nền 
quốc phòng hai tỉnh Vĩnh Phúc - Luông-nậm-thà ngày 
càng vững mạnh. Đồng thời, tăng cường củng cố và làm 
sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt, 
thắm tình đồng chí anh em giữa Đảng, nhà nước, quân 
đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và 
giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Luông-nậm-thà nói riêng. 

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến trong sự 
nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của nước 
CHDCND Lào nói chung và tỉnh Luông-nậm-thà nói riêng, 
Đảng và Nhà nước Cộng hòa DCND Lào đã trao tặng nhiều 
phần thưởng cao quý như Huân chương, Huy chương và 
bằng khen cho tỉnh Vĩnh Phúc và một số tập thể, cá nhân 
của tỉnh vì những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và 
phát triển đất nước Lào.

Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, có thể khẳng định, 
kết quả hợp tác hữu nghị giữa giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và 
Luông-nậm-thà cũng chính là thành tựu quan trọng trên 
lĩnh vực đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần thể hiện 
sinh động mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, 
hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân 
dân hai nước Việt -Lào được gìn giữ, vun đắp qua nhiều 
thế hệ. Cùng với quyết tâm và nỗ lực cao nhất của lãnh 
đạo và nhân dân hai tỉnh, tôi tin tưởng rằng mối quan hệ 
đoàn kết đặc biệt giữa Vĩnh Phúc và Luông-nậm-thà sẽ 
ngày càng được củng cố và phát triển toàn diện hơn nữa, 
đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội hai tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân địa phương và 
góp phần giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi 
xanh tươi, đời đời bền vững”./.
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Kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 
tiếp tục khởi sắc

KINH TẾ - XÃ HỘI VĨNH PHÚC

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có 
nhiều chuyển biến, bên cạnh những thuận lợi 
(kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển tốt, lạm 

phát được kiểm soát, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp 
tục được cải thiện), năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc đối diện 
với không ít khó khăn, thách thức như sản lượng ô tô sản 
xuất trong nước giảm do thực hiện chính sách giảm thuế 
khi hội nhập; dịch tả lợn Châu Phi lan rộng ảnh hưởng lớn 
đến ngành chăn nuôi; công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn; tình trạng ô nhiễm 
môi trường ở một số nơi có xu hướng tăng… Mặc dù 
vậy, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 
2019 tiếp tục phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. 
Cụ thể như sau:

Về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ngay 
từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo 
các cấp, các ngành triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế; đồng thời thường xuyên phân tích, đánh 
giá những khó khăn, thách thức đối với từng ngành, từng 
lĩnh vực để có những chỉ đạo phù hợp, kịp thời; tiếp tục 
đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân để tháo gỡ 
vướng mắc, khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng…
Vì vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2019 dự 
kiến đạt kế hoạch đề ra. 

Tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt 8,05% 
(kế hoạch tăng 8-8,5%), trong đó ngành công nghiệp - 
xây dựng tiếp tục là động lực, giữ vai trò chủ lực trong 
tăng trưởng của tỉnh với mức tăng 13,11%; ngành nông, 
lâm, thủy sản gặp nhiều khó khăn do giá sản phẩm chăn 
nuôi không ổn định và đặc biệt bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
xảy ra trên diện rộng, vì vậy tăng trưởng âm (-2,77%) so 
với năm 2018; các lĩnh vực dịch vụ tăng 6,8%. Chất lượng 
tăng trưởng kinh tế của tỉnh dần được cải thiện; sản xuất 
công nghiệp khu vực chế biến chế tạo tăng khá và chiếm 
tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp và tăng 
trưởng chung của tỉnh; các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

và dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá; đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; năng 
suất lao động ước đạt 187,9 triệu đồng/lao động/năm 
tăng 16,27 triệu đồng so với năm 2018. 

Quy mô GRDP theo giá hiện hành của tỉnh ước đạt 
118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% và tương đương tăng 
11 nghìn tỷ đồng so với năm 2018, đưa giá trị GRDP bình 
quân đầu người đạt 102,5 triệu đồng/người/năm, gấp 
1,5 lần so với bình quân chung của cả nước.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm 
tỷ trọng khu vực nông nghiệp từ 8,18% năm 2018 còn 
7,37% năm 2019 và tăng khu vực công nghiệp - xây 
dựng từ 61,15%  lên 62,41%. Khu vực dịch vụ giảm từ 
30,66% còn 30,22% do tăng trưởng thấp hơn khu vực 
công nghiệp - xây dựng.

Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp:

Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 
đạt nhiều kết quả tích cực. Môi trường đầu tư, môi trường 
kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các nhiệm vụ, giải 
pháp của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt tạo điều kiện 
thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đã được Ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ 
và quyết liệt

Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai hiệu quả. Từ 
đầu năm đến nay tỉnh đã tiếp đón và làm việc với hơn 80 
đoàn khách quốc tế là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các 
tổ chức tư vấn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tỉnh cũng 
đã tổ chức 03 đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Hà Lan, Đức, Séc và Hoa Kỳ với 06 cuộc hội thảo có 
sự tham gia của gần 500 nhà đầu tư, đồng thời làm việc 
trực tiếp với 100 tổ chức, doanh nghiệp các nước để giới 
thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư kinh doanh của 
tỉnh. Kết quả thu hút vốn đầu tư năm 2019 tăng cao so 
với năm 2018, trong đó vốn FDI ước đạt 670 triệu USD, 
bằng 134% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm 
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2018 (65 dự án cấp mới và 50 dự án tăng vốn); vốn DDI 
ước đạt 13,55 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với kế hoạch 
và tăng 154,2% so với năm 2018 (40 dự án cấp mới và 8 
dự án tăng vốn). 

Lũy kế đến cuối năm 2019, tổng số dự án còn hiệu lực 
trên địa bàn tỉnh đạt 1.139 dự án, gồm 755 dự án DDI với 
tổng vốn đầu tư đăng ký là 80,9 nghìn tỷ đồng và 384 dự 
án FDI với tổng vốn đầu tư 5,02 tỷ USD. 

Trong năm 2019, số doanh nghiệp được thành lập 
mới trên địa bàn ước đạt 1.160 doanh nghiệp với số 
vốn đăng ký trên 7.793 tỷ đồng, tăng 9,4% về số doanh 
nghiệp và tăng 14,8% về số vốn đăng ký so với năm 2018. 

Về sản xuất công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 
tốt, là động lực cho tăng trưởng chung của tỉnh. Giá trị 
sản xuất năm 2019 (giá so sánh 2010) ước đạt 244,8 
nghìn tỷ đồng tăng 13,4% so với năm 2018. Trong các 
ngành công nghiệp thì ngành chế biến, chế tạo đóng 
vai trò chủ chốt với mức tăng trưởng hai con số, trong đó 
ngành sản xuất linh kiện điện tử dẫn đầu với mức tăng 
kỷ lục 40,6% so với năm 2018. Sản xuất ô tô do chính 
sách miễn thuế xuất nhập khẩu nên các doanh nghiệp 
có xu hướng giảm sản xuất trong nước, tăng nhập khẩu, 
khiến sản lượng sản xuất trong nước sụt giảm 7,66%; sản 
lượng xe máy giảm 15,29% so với năm 2018 do nhu cầu 
bão hòa, tiêu thụ giảm.

Toàn tỉnh hiện có 9 khu công nghiệp được thành lập 
và cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích quy 
hoạch là 1.842,62ha, tổng vốn đăng ký là 8.031,87 tỷ 
đồng và 117,4 triệu USD. Theo quy hoạch, tổng diện tích 
đất công nghiệp là 1.379,9 ha, đã bồi thường giải phóng 
mặt bằng được 1.042,78 ha và đã cho thuê, đăng ký thuê 
được 640,29ha. Tỷ lệ lấp đầy theo diện tích đã thu hồi, bồi 
thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng 
đạt 61,4%.

Về các ngành thương mại - dịch vụ 

Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng ước đạt 51 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 
2018, trong đó bán lẻ hàng hóa ước đạt 44,5 nghìn tỷ 
đồng, tăng 10,5%, dịch vụ lưu trú ăn uống ước đạt 4 

nghìn tỷ đồng, tăng 8,9%, du lịch lữ hành ước đạt 103,6 
tỷ đồng, tăng 10% và dịch vụ khác ước đạt 2,3 nghìn tỷ 
đồng, tăng 10,1% so với năm 2018. Ước đạt trong năm 
có tổng số lượt khách tham quan du lịch ước đạt 6,1 triệu 
lượt khách, tăng 17% so với năm 2018 (trong đó: khách 
quốc tế đạt 43,5 nghìn lượt khách).

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc còn đạt nhiều kết quả 
trong những lĩnh vực khác như: toàn tỉnh ước tính giải 
quyết việc làm cho hơn 24.400 lao động, tăng 6,2% so 
với kế hoạch, trong đó đưa 2.000 lao động đi làm việc 
có thời hạn ở nước ngoài; 13,5 nghìn lượt hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng 
chính sách; ước thực hiện năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo (theo 
chuẩn tiếp cận đa chiều) toàn tỉnh giảm 0,65-0,7% và 
còn 1,46%; không có hộ nghèo thuộc đối tượng gia đình 
chính sách, người có công; 92,5% dân số tham gia bảo 
hiểm y tế...

Năm 2019 tuy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội còn gặp những khó khăn, thách thức, 
nhưng nhờ có được sự đoàn kết, sự quyết liệt trong chỉ 
đạo điều hành, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp 
thời và sự nỗ lực vượt khó, quyết tâm cao của cả hệ thống 
chính trị, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
nên kết quả đạt được tích cực và có bước phát triển. Các 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường đều đạt và vượt 
mục tiêu đã đề ra.

(Theo “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 
2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 của tỉnh Vĩnh Phúc” – Tài liệu trình HĐND tỉnh 
tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI - 

Kỳ họp cuối năm 2019)

KINH TẾ - XÃ HỘI VĨNH PHÚC
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In the context of the world and domestic 
economy having many changes, besides 
the advantages (stable and well-developed 

macro economy, controlled inflation, continuously 
improved business and investment environment), in 
2019, Vinh Phuc province has faced many difficulties 
and challenges such as reduced production of 
domestically produced cars due to the implementation 
of the tax reduction policy when integration; the 
widespread African swine cholera affecting the 
livestock industry; difficulties in compensation, site 
clearance; the increase of environmental pollution in 
some places... However, in general, the socio-economic 
situation of the province in 2019 continues to develop 
positively in most areas. As follows:

About growth and economic restructuring:
Implementing the policy of the Provincial Party 

Committee and People's Council, right from the 
beginning of the year, the Provincial People's Committee 
has drastically directed all levels and sectors to 
implement solutions to promote economic growth; at 
the same time, regularly analyzed, evaluated difficulties 
and challenges for each branch and field in order to 
have appropriate and timely directions; continued to 
accompany businesses and entrepreneurs to remove 
obstacles, unfreeze resources for growth... Therefore, the 
province's economic growth rate in 2019 is expected to 
reach the set plan.

GRDP growth (2010 constant price) is estimated 
at 8.05% (the planned increase is 8-8.5%), in which 
industry - construction continues to be the driving 
force and plays a key role in the growth of province 
with an increase of 13.11%; agriculture, forestry and 
fisheries face many difficulties due to unstable prices of 
livestock products and especially African swine cholera 
epidemic, thus, having the negative growth (-2.77%) 
over 2018; services increased by 6.8%. The quality of 
economic growth of the province has been gradually 
improved; industrial production in the processing and 
manufacturing sector has increased significantly and 

accounted for a large proportion in the industry structure 
and the overall growth of the province; the production, 
business and service sectors all had good growth 
rates; the material and spiritual life of people has been 
gradually improved; labor productivity is estimated at 
VND 187.9 million /labor/year increasing VND 16.27 
million compared to 2018.

The current GRDP scale of the province is estimated 
at VND 118.4 trillion, up 10.2% and equivalent to an 
increase of VND 11 trillion compared to 2018, bringing 
the GRDP value per capita to VND 102.5 million/person/
year, 1.5 times higher than the national average.

The economic structure continues to shift towards 
reducing the proportion of the agricultural sector from 
8.18% in 2018 to 7.37% in 2019 and increasing the 
industry - construction sector from 61.15% to 62.41%. 
The service sector has decreased from 30.66% to 30.22% 
due to the lower growth than the industry-construction 
sector.

About investment attraction and enterprise 
development:

Investment attraction and business development 
have achieved positive results. The investment and 
business environment has been continuously improved. 
The tasks and solutions of the Central Government and 
the province on supporting, developing enterprises, 
improving the investment and business environment, 
improving competitiveness and especially facilitating 
the startup movement  have been directed to implement 
synchronously and drastically by the provincial People's 
Committee to all levels and branches.

Investment promotion has been effectively 
implemented. Since the beginning of the year, the 
province has welcomed and worked with more than 80 
international delegations of foreign investors, businesses 
and investment advisory organizations. Simultaneously, 
the province also organized 03 investment promotion 
delegations to Japan, Korea, the Netherlands, Germany, 
Czech and the United States with 06 seminars 

THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF VINH PHUC 
PROVINCE IN 2019 CONTINUES TO PROSPER

THE SOCIO - ECONOMIC
SITUATION OF VINH PHUC
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participated by nearly 500 investors, and at the same 
time working directly with 100 organizations and 
enterprises of the countries to introduce and promote 
the business investment environment of the province. 
Investment attraction results in 2019 increased highly 
compared to 2018, of which FDI capital is estimated 
at 670 million USD, equaling 134% of the plan and up 
27.2% compared to 2018 (65 newly granted projects and 
50 projects increase capital); DDI capital is estimated at 
13.55 trillion VND, 4.5 times higher than the plan and 
making an increase of 154.2% compared to 2018 (40 
new projects and 8 capital increasing projects).

Accumulated to the end of 2019, the total number of 
valid projects in the province has reached 1,139 projects, 
including 755 DDI projects with a total registered 
investment capital of VND 80.9 trillion and 384 FDI ones 
with USD 5.02 billion.

In 2019, the number of newly established enterprises 
in the province is estimated to reach 1,160 with a 
registered capital of over VND 7,793 billion, up 9.4% in 
the number of businesses and 14.8% in the amount of 
registration capital compared to 2018.

About industrial production:
Industrial production continuing to maintain a good 

growth momentum is a driving force for the province's 
overall growth. Production value in 2019 (comparative 
price in 2010) is estimated at VND 244.8 trillion, up 13.4% 
compared to 2018. Among industries, processing and 
manufacturing industry plays a key role with an increase 
of double-digit growth, of which electronic components 
manufacturing occupies the leading position with a 
record increase of 40.6% compared to 2018. Because 
of the import-export tax exemption policy, businesses 
tend to decrease domestic production, increase imports, 
causing the decline of domestic production output by 
7.66%; motorcycle output has decreased by 15.29% 
compared to 2018 due to the saturated demand and 
reduced consumption.

At present, the whole province has 9 industrial parks 
established and granted investment certificates with 
a total planning area of 1,842.62 ha, a total registered 
capital of VND 8,031.87 billion and USD 117.4 million. 
According to the planning, the total industrial land 
area is 1,379.9 ha, the site clearance compensation has 

been 1,042.78 ha and 640.29ha have been leased and 
registered to lease. The occupancy rate according to 
the recovered area, site clearance compensation, and 
infrastructure construction investment has reached 
61.4%.

About trade - service sectors:
Trade and services sectors have developed steadily. 

The total retail sales of goods and services are estimated 
at VND 51 trillion, up 10.4% compared to 2018, of 
which retail sales of goods is estimated at VND 44.5 
trillion, up 10.5%, accommodation and catering services 
are estimated at 4 trillion dong, up 8.9%, tourism is 
estimated at VND 103.6 billion, up 10% and other 
services are estimated at VND 2.3 trillion, up 10.1% 
compared to 2018. In the year, the total number of 
tourist visitors is estimated to reach 6.1 million, up 17% 
compared to 2018 (of which: international visitors are 
43.5 thousand).

Besides, Vinh Phuc province has also achieved many 
estimated results in other fields such as: the whole 
province creates jobs for more than 24,400 employees, 
up 6.2% over the plan, of which 2,000 workers were 
sent to work for a definite time in foreign countries; 13.5 
thousand turns of poor households and social policy 
beneficiaries get loans from the Policy Bank;, the rate 
of poor households (according to multi-dimensional 
approach standards) of the whole province decreases 
from 0.65 - 0.7%; 92.5% of the population participated 
in health insurance...

In 2019, in spite of the difficulties in implementing 
the socio-economic development tasks, thanks to 
the solidarity and determination in the direction and 
management, the efforts of overcoming difficulties 
and high determination of the political system, people 
and businesses in the province, many positive results 
have been gained. All of the 13/13 targets on the socio 
- economic development have been met and exceeded 
the set targets.

 (According to the "Report on the socio-economic 
situation in 2019 and socio-economic development  

plan in 2020 of Vinh Phuc province" - Document 
submitted to the provincial People's Council at 

the 14th meeting, the provincial People's Council 
session XVI - Session at the end of 2019)

THE SOCIO - ECONOMIC
SITUATION OF VINH PHUC



SỰ KIỆN ĐỐI NGOẠI
TIÊU BIỂU CỦA TỈNH VĨNH PHÚC

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 104/20198 ĐỐI NGOẠI VĨNH PHÚC NĂM 2019

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh
Luông-nậm-thà Phết-thả-von Phi-la-văn

trao tặng Huân chương Phát triển hạng Nhất
của Chủ tịch CHDCND Lào cho tỉnh Vĩnh Phúc

01

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan
tặng tranh cho Ngài Đại sứ Israel tại Việt Nam 

Nadav Eshcar nhân dịp Ngài Đại sứ Israel 
thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc 

02

Đoàn công tác của Đại sứ quán Cộng hòa Séc
thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc

03

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh
do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan

làm trưởng đoàn làm việc với Lãnh đạo
bang Brandenburg, CH Liên bang Đức

04
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Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh do Bí thư 
Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm trưởng đoàn 

thăm và làm việc với các doanh nghiệp Hà Lan 
tại trụ sở Tập đoàn De Heus, Hà Lan

05

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan
đi thăm các doanh nghiệp kiều bào tại CH Séc

06

7

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh
do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì

làm trưởng đoàn tổ chức hội thảo tại thành 
phố Oakland, tiểu bang California, Hoa Kỳ

07

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn
và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà ăn 

bán trú trường mầm non xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo
do Chính phủ Ấn Độ tài trợ

09

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh

phát biểu tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư
tỉnh Vĩnh Phúc tại Osaka, Nhật Bản

08

Chương trình Ngày Quốc tế Yoga
lần thứ 5 tổ chức tại Vĩnh Phúc 

10

Ban Biên tập
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Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các 
đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; 

Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, 
Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 
lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng 
hòa DCND Lào, đồngchí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh 
Luông-nậm-thà Phết-thả-von Phi-la-văn đã trao Huân 
chương Phát triển hạng Nhất cho tỉnh Vĩnh Phúc; Huân 
chương Tự do hạng Nhì cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng 
Thị Thúy Lan và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Trần Văn Vinh; Huân chương Tự do hạng Ba cho đồng chí 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình và đồng chí 
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phết-thả-von Phi-la-văn 
đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Công an tỉnh và 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Lào cho Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Khái quát các chặng đường phát triển của mối quan 
hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt, gắn bó thủy chung 
giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam 
– Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông-nậm-thà 
Phết-thả-von Phi-la-văn đánh giá cao những đóng góp, 
hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc đối với sự phát triển của tỉnh 
Luông-nậm-thà nói riêng, nước Cộng hòa DCND Lào nói 
chung đặc biệt là trong các lĩnh vực đào tạo, xây dựng 
cơ sở vật chất, an ninh quốc phòng. Đồng chí Phết-thả-

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

CHO TỈNH VĨNH PHÚC VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

TIN ĐỐI NGOẠI

Ngày 25/11/2019, tại trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Luông-nậm-thà 
do đồng chí Phết-thả-von Phi-la-văn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng 
Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông-nậm-thà dẫn đầu đã sang trao Huân 
chương và Bằng khen của Đảng và Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho 
tỉnh Vĩnh Phúc và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh nhân kỷ niệm 57 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao (5/9/1962-5/9/2019) và 42 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt 
Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2019) và 40 năm Ngày thiết lập quan hệ hữu nghị 
giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Luông Nậm Thà (29/11/1979 - 29/11/2019). 

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông-nậm-thà
Phết-thả-von Phi-la-văn trao tặng Huân chương Tự do 

hạng Nhì cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan
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von Phi-la-văn bày tỏ sự biết ơn và mong muốn tiếp 
tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước 
Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng cho tỉnh 
Luông-nậm-thà  trong công cuộc xây dựng và phát triển 
đất nước; đồng thời hy vọng mối quan hệ hữu nghị, đoàn 
kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc 
– Luông-nậm-thà  ngày càng được tăng cường và phát 
triển đi vào chiều sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng 
Thị Thúy Lan bày tỏ vui mừng và vinh hạnh khi Vĩnh Phúc 
được đón nhận những phần thưởng cao quý và ý nghĩa 
của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào trao tặng. Đồng chí 
khẳng định, trong những năm qua, thực hiện đường lối 

đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt 
coi trọng các hoạt động hợp tác, đoàn kết, hữu nghị với 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung và các 
tỉnh Bắc Lào nói riêng. Tính đến nay, tỉnh có quan hệ hợp 
tác hữu nghị với 10 địa phương của Lào, trong đó, có mối 
quan hệ hữu nghị đặc biệt với tỉnh Luông-nậm-thà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng trong thời gian tới, 
Vĩnh Phúc và Luông-nậm-thà sẽ tiếp tục phát huy tốt 
các kết quả đã đạt được, tăng cường hoạt động hỗ trợ 
lẫn nhau trong phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, góp 
phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, 
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. 

Tin, ảnh: Thanh Tú 

TIN ĐỐI NGOẠI

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông-nậm-thà trao 
Huân chương Tự do hạng Nhì cho Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh, Huân chương Tự do hạng Ba 
cho Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình 

và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành 

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông-nậm-thà trao 
Huân chương Hữu nghị cho Công an tỉnh và Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ Lào cho Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Vĩnh Phúc 

Một thoáng Luông-nậm-thà
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Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo 
Xúc tiến đầu tư với chủ đề “Vĩnh Phúc - Điểm đến đầu 
tư tiềm năng của các doanh nghiệp châu Âu và Hoa 
Kỳ” tại khách sạn DIC Star (thành phố Vĩnh Yên).

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, 
Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện 
lãnh đạo Phòng Thương mại châu Âu, Phòng Thương mại 
Hoa Kỳ; Phòng Công nghiệp - Thương mại Đức tại Việt 
Nam và các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ châu Âu, 
Hoa Kỳ.

Hội thảo
“VĨNH PHÚC - ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU VÀ HOA KỲ”

Các đại biểu tham dự hội thảo

Ảnh: Khánh Linh
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Khái quát tình hình thu hút đầu 
tư trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định: 
Vĩnh Phúc là một trong những điểm 
sáng về thu hút đầu tư khu vực phía 
Bắc. Tính đến thời điểm này, tỉnh đã 
thu hút được 752 dự án DDI với tổng 
số vốn đầu tư hơn 78 nghìn tỷ đồng và 
378 dự án FDI đến từ 17 quốc gia, vùng 
lãnh thổ với tổng nguồn vốn đăng ký 
hơn 5 tỷ USD.

Về môi trường đầu tư, Vĩnh Phúc 
hiện xếp trong nhóm có thứ hạng cao 
trong cả nước về chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh. Với cam kết tạo môi 
trường kinh doanh minh bạch, lành 
mạnh và công bằng, Vĩnh Phúc luôn đồng hành cùng 
doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, đồng thời tạo điều kiện 
thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư 
tại Vĩnh Phúc.

Thời gian tới, Vĩnh Phúc rất cần các dự án công nghệ 
chất lượng cao, thân thiện môi trường, mang lại hiệu quả 
kinh tế - xã hội lớn. Trong đó, khuyến khích thu hút đầu 
tư phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy, điện tử, 
viễn thông và công nghiệp chế biến thực phẩm. Về nông 
nghiệp, Vĩnh Phúc mong muốn phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, các dự án sản xuất rau quả sạch 
và chăn nuôi gia súc, gia cầm công nghệ cao, các dự án 
chế biến nông sản. 

Đánh giá cao môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc, đồng 
chí Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
khẳng định Vĩnh Phúc hiện đang là bến đỗ của nhiều tập 
đoàn, doanh nghiệp lớn khu vực châu Á. Trên cơ sở chủ 
trương của Trung ương, các hiệp định thương mại Việt 
Nam tham gia, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Vĩnh Phúc 
thu hút đầu tư có chọn lọc để tìm kiếm được các đối tác 
uy tín, mang tính lâu dài, bền vững; đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư từ châu Âu – Hoa Kỳ 
đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận về cơ hội hợp tác đầu tư tại Vĩnh Phúc, lãnh 
đạo Phòng Thương mại châu Âu, Phòng Công nghiệp 

và Thương mại Đức, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt 
Nam đã đánh giá cơ hội hợp tác đầu tư và thương mại 
giữa châu Âu và tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh Hiệp định 
Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam 
được ký kết; những cơ hội trong thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài vào Vĩnh Phúc dưới góc nhìn của các nhà đầu 
tư Đức; những tác động kinh tế, cuộc cách mạng Công 
nghiệp 4.0 đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiều doanh 
nghiệp cũng đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến công 
tác đào tạo nghề, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; 
công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính công, việc 
kết nối chuỗi giá trị toàn cầu phục vụ nhu cầu phát triển 
kết nối của các doanh nghiệp; các cơ chế chính sách liên 
quan đến thuế suất, môi trường, nước sạch, điện... đã 
được đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc giải đáp.

Tại hội thảo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký biên bản ghi 
nhớ hợp tác đầu tư với đại diện Phòng Thương mại châu 
Âu, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức và Phòng 
Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Với mục đích chủ động tiếp cận, kết nối, quảng bá 
hình ảnh và tìm kiếm cơ hội đầu tư, hội thảo lần này đã 
tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp châu Âu – Hoa Kỳ 
và Việt Nam trong tiếp cận các thông tin mới về cơ chế, 
chính sách ưu đãi đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư tại Vĩnh 
Phúc; kết nối hợp tác đầu tư kinh doanh giữa các doanh 
nghiệp địa phương và doanh nghiệp quốc tế với chính 
quyền địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

TIN ĐỐI NGOẠI

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì ký Biên bản ghi nhớ hợp tác 
đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng Thương mại Châu Âu

Ảnh: Khánh Linh
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On November 27, 2019, the 
provincial People's Committee held an 
Investment Promotion Workshop with 
the theme "Vinh Phuc – A potential 
investment destination of European 
and American businesses" at DIC Star 
hotel (Vinh Yen city). 

Attending the Conference were comrades: Vu 
Dai Thang, Alternate Member of the Party Central 
Committee, Deputy Minister of Planning and 
Investment; Nguyen Van Tri, Deputy Secretary of the 
Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial 
People's Committee; Le Duy Thanh, Member of the 
Provincial Party Standing Committee, Permanent 
Vice Chairman of the Provincial People's Committee; 
representatives of European Chamber of Commerce 
(EUROCHAM), United States Chamber of Commerce 
(AMCHARM); German Chamber of Commerce and 
Industry in Vietnam and investors and businesses from 
Europe and the United States.

Generalizing the situation of attracting investment 
in the province, Chairman Nguyen Van Tri affirmed, “Vinh 
Phuc is one of the bright spots in terms of attracting 
investment in the North. Up to now, the province has 
attracted 752 DDI projects with a total investment 
capital of over VND 78 trillion and 378 FDI projects from 
17 countries and territories with a total registered capital 
of more than USD 5 billion.

About the investing environment, Vinh Phuc has 

currently ranked in the group with high ranking in 
the country in terms of provincial competitiveness 
index. With the commitment to creating a transparent, 
healthy and fair business environment, Vinh Phuc 
always accompanies with enterprises, promptly solving 
difficulties and obstacles for businesses investing in the 
province, and creating favorable conditions for investors 
to Vinh Phuc to survey and invest.

In the coming time, Vinh Phuc needs technology 
projects, high quality, environmentally friendly, 
bringing great socio-economic efficiency. In particular, 
encourage investment to develop supporting 
industries for automobiles, motorcycles, electronics, 
telecommunications, and food processing industry.

About agriculture, Vinh Phuc wants to develop high-
tech agriculture, clean vegetable production projects and 

Workshop "Vinh Phuc - A potential 
investment destination for European 

and American businesses"

Chairman Nguyen Van Tri and delegates visited
the local agricultural product display booth
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high-tech cattle and poultry breeding, and agricultural 
product processing projects. The province gives priority to 
attracting investment projects on infrastructure business 
of industrial parks and clusters, especially investment 
in specialized infrastructure, creating connections and 
linking clusters.

Appreciating the investing environment in Vinh 
Phuc, Mr. Vu Dai Thang affirmed, “Vinh Phuc is now the 
destination of many large corporations and businesses in 
Asia. Based on the policy of the Central Government and 
trade agreements Vietnam participates in, I hope that 
Vinh Phuc would continue to create favorable conditions 
for investors, pay attention to attract investment from 
Europe - USA investors.

The Deputy Minister also asked Vinh Phuc People's 
Committee to selectively attract investment to find 
reputable, long-term and sustainable partners, continue 
to be the destination of many investors in the world in 
general, those from Europe - USA in particular.

Discussing opportunities for investment cooperation 
in Vinh Phuc, leaders of European Chamber of Commerce, 
German Chamber of Industry and Commerce, American 
Chamber of Commerce in Vietnam evaluated investment 
and trade cooperation opportunities between Europe 
and Vinh Phuc province in the context of the Free 
Trade Agreement between the European Union and 
Vietnam was signed; opportunities in attracting 
direct foreign investment in Vinh Phuc from German 
investors; economic impacts, the Industrial Revolution 
4.0 to foreign direct investment. Many enterprises 
also asked a series of questions related to vocational 
training, mechanisms and policies to attract investment; 
management, settlement of public administrative 
procedures, the connection of global value chains to 
serve the needs of developing businesses' connections; 
the mechanisms and policies related to tax rates, 
environment, clean water, electricity ... were answered 
by the representative of Vinh Phuc province.

At the conference, Vinh Phuc People's Committee 
signed a memorandum of understanding of investment 
cooperation with representatives of the European 

Chamber of Commerce, the German Chamber of 
Commerce and Industry, and the American Chamber of 
Commerce in Vietnam.

With the aim of proactively approaching, 
connecting, promoting images and seeking investment 
opportunities, cooperating with corporations and 
businesses that are preparing to invest in Vietnam, as 
well as looking for opportunities, expanding markets 
and deploying business investment into Vietnam, this 
investment promotion seminar aimed to call and attract 
investment in the fields that businesses from Europe and 
the US have strengths, such as automotive engineering; 
electronic technology; high-tech agriculture; new 
material; recycled energy; tourism, education and 
training, health care; environment treatment; real 
estate…

The workshop also created opportunities for 
European, the US and Vietnamese businesses to access 
new information on investment incentive mechanisms 
and policies in Vinh Phuc; introduce the projects that 
the province is calling for; connect business investment 
cooperation between local businesses and international 
businesses with local governments.

By Nguyen Thom

DIPLOMATIC NEWS

Standing Vice Chairman Le Duy Thanh
answered question of businesses
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Sáng 21/11/2019, đoàn công tác của Hiệp hội 
xúc tiến thương mại tỉnh Akita do ông Kenetsu Saito, 
Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và 
làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với đoàn 
có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số 
sở, ban, ngành.

Hoan nghênh đoàn đến thăm và làm việc tại 
tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê 
Duy Thành cho biết, những năm qua, Vĩnh 

Phúc đặc biệt quan tâm cải thiện môi trường đầu tư 
để thu hút các nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực nông 
nghiệp công nghệ cao, môi trường, năng lượng sạch... 
nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và chuyển dịch 
đúng hướng. Đồng chí mong muốn Hiệp hội Xúc tiến 
thương mại tỉnh Akita tiếp tục quan tâm, kêu gọi các 
doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và của tỉnh Akita nói 
riêng đến tìm hiểu cơ hội và xúc tiến đầu tư, nhất là đầu 
tư vào lĩnh vực nông nghiệp thế mạnh của tỉnh Akita. 

Tại buổi làm việc, ông Kenetsu Saito cho biết, trong 
đoàn công tác của Hiệp hội có hai doanh nghiệp lớn của 
Akita trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đến tìm 
hiểu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật để nông sản của Vĩnh 
Phúc đến được với thị trường Nhật Bản và sau đó sẽ tiến 
tới hợp tác trong các lĩnh vực điện, điện tử. Ông Kenetsu 
Saito cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm, hỗ 
trợ tốt nhất để các doanh nghiệp hai tỉnh phối hợp triển 
khai thành công các dự án sản xuất, tiêu thụ nông sản 
chất lượng cao.

Sau buổi tiếp và làm việc đã diễn ra lễ ký kết biên bản 
ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh 
Phúc và Hiệp hội xúc tiến thương mại tỉnh Akita.

Buổi chiều cùng ngày, Hiệp hội xúc tiến thương 
mại tỉnh Akita đi thăm và làm việc với Công ty cổ phần 
hoa quả và lương thực Việt Nam tại xã Liên Châu, 
huyện Yên Lạc và  Công ty TNHH khu công nghiệp 
Thăng Long Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Lê Duy Thành tiếp và làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Xúc 

tiến thương mại tỉnh Akita Kenetsu Saito
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và Hiệp hội xúc 

tiến thương mại tỉnh Akita ký kết biên bản hợp tác 
trong thời gian tới

Hiệp hội xúc tiến thương mại
tỉnh Akita, Nhật Bản thăm và làm việc 

tại Vĩnh Phúc

TIN ĐỐI NGOẠI
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Ngày 4/12/2019, Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, 
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức chương trình 
giao lưu văn hóa với Ban Nhạc đồng quê Hoa Kỳ - The 
Americans tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Tham dự chương trình có Ngài Gabriel Hurst, Phó 
Tùy viên văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng 
đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục & Đào tạo và 
Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Ban nhạc đồng quê The Americans gồm ba thành viên 
là những nghệ sĩ tài năng đến từ Hoa Kỳ. Ban nhạc từng 
tham gia hai chuyến lưu diễn toàn quốc của nghệ sĩ đoạt 
giải Grammy và Oscar, Ryan Bingham. The Americans 
xuất hiện trong các tập phát sóng của American Epic – 
chương trình truyền hình được đề cử giải Giờ vàng Emmy 
với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Elton 
John và Willie Nelson. Đến với buổi giao lưu, Ban nhạc 
The Americans đã biểu diễn nhiều tiết mục nhạc đồng 
quê ấn tượng mang đậm bản sắc văn hóa Mỹ. 

Tham gia buổi giao lưu, Trường THPT Chuyên  Vĩnh 
Phúc cũng có những tiết mục biểu diễn độc đáo, trẻ trung 
thể hiện sự năng động, sôi nổi của học sinh Vĩnh Phúc và 
nét văn hóa độc đáo của dân tộc. 

Chương trình giao lưu văn hóa với ban nhạc Hoa Kỳ 
lần này là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới 
kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – 
Hoa Kỳ (1995 – 2020). Thông qua chương trình, khán giả 
Vĩnh Phúc có cơ hội để tiếp cận gần hơn với văn hóa Hoa 
Kỳ, qua đó, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu 
biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy mối 
quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước nói 
chung và tỉnh Vĩnh Phúc với Đại sứ quán Hoa Kỳ nói riêng. 

Trước đó, Ngài Gabriel Hurst và Ban nhạc The 
Americans đã đến thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ Vĩnh 
Phúc. Tiếp Đoàn có đồng chí Khuất Văn Khanh, Phó Giám 
đốc Sở Ngoại vụ. Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi, 

thảo luận các vấn đề để tăng cường sự hợp tác giữa Đại 
sứ quán Hoa Kỳ và tỉnh Vĩnh Phúc trên các lĩnh vực kinh 
tế, văn hóa, giáo dục. 

Tin, ảnh: Thanh Tú 

Các đại biểu tham dự chương trình

Ban nhạc The Americans biểu diễn

Tiết mục giao lưu giữa học sinh Trường THPT Chuyên 
Vĩnh Phúc và Ban nhạc The Americans

Giao lưu Văn hóa giữa Ban nhạc
The Americans và Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
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Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có đồng chí 
Bùi Thanh Sơn, Ủy biên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại 

giao cùng đại diện lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Công 
Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Văn 
hóa Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), Lãnh đạo 63 tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương và doanh nghiệp địa phương. Đoàn 
công tác của tỉnh Vĩnh Phúc gồm đại diện lãnh đạo một 
số sở, ngành và một số trường Đại học, Cao đẳng, Trung 
cấp trên địa bàn tỉnh.

Về phía Anh có sự tham dự của Đại sứ Anh tại Việt 
Nam Gareth Ward; Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức kinh 
tế, thương mại, giáo dục, văn hóa… của Anh tại Việt 
Nam; Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Anh (BBGV) và 
nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Anh đang đầu tư, kinh 
doanh tại Việt Nam, cũng như đại diện các tổ chức phi 
chính phủ Anh hoạt động hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.

Tại hội nghị, các bên đã trao đổi về các vấn đề chính 
sách cùng quan tâm, về tiềm năng, thế mạnh và nhu 
cầu hợp tác, đặc biệt về kinh tế - thương mại - đầu tư, 
tài chính, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, môi 
trường. Hội nghị cũng là dịp để các bộ, ngành Trung ương 
lắng nghe nguyện vọng, đề đạt của các địa phương, 
doanh nghiệp với Chính phủ hai bên để cùng chung tay 
đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn công tác của tỉnh 
Vĩnh Phúc đã tham quan các gian trưng bày; tham gia 
thảo luận 03 phiên về Đổi mới Sáng tạo, Công nghệ và 
Nguồn nhân lực - Vương quốc Anh Đón đầu tương lai 
(Phiên 1); Sức mạnh mềm của Vương quốc Anh: Giáo dục 
và Văn hóa (Phiên 2); Giới thiệu về Ủy ban vận động Anh 
Quốc và Sự đa dạng của Vương quốc Anh (Phiên 3). Đồng 
thời quảng bá và kết nối với các đối tác Anh thông qua 
tiếp xúc đại diện một số cơ quan và doanh nghiệp Anh 
nhằm giới thiệu và kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh.

Tin, bài: Trần Công Dung (Phòng Hợp tác Quốc tế)

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH VĨNH PHÚC THAM DỰ
HỘI NGHỊ “GẶP GỠ VƯƠNG QUỐC ANH” TẠI HÀ NỘI

Ngày 28/11/2019, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán 
Vương quốc Anh và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp 
gỡ Vương quốc Anh” nhằm tăng cường hiểu biết giữa hai bên, từ đó mở ra các cơ hội hợp 
tác trong tương lai.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc chụp ảnh lưu niệm
tại Hội nghị
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Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản 
nhân Ngày lễ tạ ơn lao động Nhật Bản

TIN ĐỐI NGOẠI

Ngày 21/11/2019, tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức giao lưu văn 
hóa Việt Nam – Nhật Bản nhân Ngày lễ tạ ơn lao động 
Nhật Bản. Chương trình giao lưu nhằm đề cao giá trị của 
người lao động và tăng cường hoạt động giao lưu, quảng 
bá những nét đẹp văn hoá của hai nước đến người dân tỉnh 
Vĩnh Phúc. 
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Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí: Nguyễn 
Việt Hưng - Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh 
Vĩnh Phúc; Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo 
trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc; lãnh đạo các Hội hữu 
nghị song phương và đại diện các sở ban ngành tỉnh Vĩnh 
Phúc; đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đóng trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc cùng đông đảo học sinh, sinh viên 
trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.

Cách đây hàng trăm năm, khi Nhật Bản còn là một 
quốc gia nông nghiệp, người dân có phong tục tế thần 
linh vào dịp cuối năm, sau khi đã thu hoạch các loại nông 
sản để cảm tạ thần linh đã ban cho một mùa màng bội 
thu. Nghi lễ cúng thần linh được tổ chức long trọng và 
trở thành một tín ngưỡng văn hóa không thể thiếu trong 
đời sống người dân Nhật Bản. Đến năm 1948, Luật Các 
ngày lễ quốc gia của Nhật Bản được ban hành, nghi lễ 
này được đổi tên thành “Ngày Tạ ơn Lao động”, được quy 
định là ngày 23/11 hằng năm, với ý nghĩa tôn vinh lao 
động, cầu mong sản xuất phát triển. Đây cũng là dịp cảm 
ơn những người lao động chân chính trong tất cả các lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Tại buổi giao lưu, đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Huy Quang chia 
sẻ: Cùng với sự phát triển chung mối quan hệ Việt Nam – 
Nhật Bản, sự giao lưu hợp tác của tỉnh Vĩnh Phúc với các 
địa phương của Nhật Bản đã và đang phát triển tốt đẹp 
và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, các doanh 
nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc đều thành 
công, đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc; 

tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân Vĩnh 
Phúc, tạo thêm sự hiểu biết và gần gũi giữa nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân Nhật Bản, tiêu biểu là các dự 
án của các tập đoàn như: Honda; Toyota; Sumitomo…

Đồng chí Nguyễn Huy Quang bày tỏ cảm ơn các nhà 
đầu tư Nhật Bản đã lựa chọn đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc, 
có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh 
Vĩnh Phúc. Đồng thời mong muốn các nhà đầu tư Nhật 
Bản tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại 
tỉnh Vĩnh Phúc; giới thiệu và vận động giúp tỉnh Vĩnh 
Phúc tới các nhà đầu tư Nhật Bản đến đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng thưởng thức các 
tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và Nhật Bản. 
Đây là một trong những hoạt động góp phần tích cực vào 
việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước 
Việt Nam – Nhật Bản nói chung, giữa tỉnh Vĩnh Phúc với 
các địa phương của Nhật Bản nói riêng. 

Tin, ảnh: Nam Dương

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi giao lưu
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM 1 
tặng quà Tết cho người nghèo

Ngày 10/12/2019, Công ty TNHH Công nghiệp 
chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) phối hợp với Sở 
Ngoại vụ, Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Lạc trao 

tặng 30 suất quà tết người nghèo, nạn nhân chất độc da 
cam hai xã Bình Định và xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc. 

Công ty VPIC1 là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của 
Đài Loan, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 
2001. Từ khi thành lập đến nay, bên cạnh nâng cao chất 
lượng sản xuất, kinh doanh, VPIC1 còn thể hiện tốt trách 
nhiệm của mình với xã hội. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên 
đán, công ty luôn quan tâm đến những người nghèo, nạn 
nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó... 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh 
thần "Tương thân, tương ái" của cán bộ, công nhân công 
ty VPIC 1 đối với những người kém may mắn, nhằm 
động viên, giúp họ vượt lên hoàn cảnh, ổn định cuộc 
sống và đón một mùa xuân mới vui tươi, ấm áp.

 Tiếp theo chương trình, ngày 12/12/2019, Công ty 
tặng thêm 40 suất quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn tại xã Bạch Lựu (huyện Sông Lô). Tổng giá trị 
quà tặng cho người nghèo nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 
hơn 50 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đại diện lãnh đạo Công ty VPIC 1 trao tặng quà Tết cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Niềm vui khi ra về
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Sáng ngày 13/12/2019 tại Nhà văn hóa tổ dân 
phố Thịnh Kỷ, phường Tiền Châu, thành phố Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra buổi sinh hoạt Câu lạc 
bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau cho người cao tuổi 
tại địa phương. 

Tham dự  buổi sinh hoạt có đại diện Sở Kế hoạch 
- Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh, Hội Người cao tuổi các cấp, lãnh đạo các 

ban,ngành đoàn thể của địa phương và toàn thể các hội 
viên trong Câu lạc bộ.

 Hoạt động này nằm trong chuỗi các chương 
trình thuộc dự án “Hỗ trợ Người cao tuổi thiệt thòi thông 
qua nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại 
Việt Nam” (Mã Dự án: VIE070) được phê duyệt và triển 
khai từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020. Dự án được 
thực hiện với sự hợp tác và tài trợ chính của Cơ quan hợp 
tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ 
chức Help Age Hàn Quốc (HAK) cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật 
và một phần tài chính của tổ chức Help Age International 
tại Việt Nam của Vương quốc Anh (HAIV).  Các đơn vị trực 
tiếp triển khai Dự án tại địa phương gồmTrương ương Hội 
Người cao tuổi và Hội Người cao tuổi các cấp. Mục tiêu 
của Dự án nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện Quyết định 
số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 
02/8/2016 về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp 
nhau thông qua việc xây dựng các CLB Liên thế hệ tự giúp 

nhau chuẩn ở các địa phương; nâng cao năng lực của Hội 
Người cao tuổi các cấp và chính quyền, ban, ngành, đoàn 
thể trong hỗ trợ, quản lý và nhân rộng CLB.

 Nội dung trong các buổi sinh hoạt bao gồm các 
hoạt động như: Chăm sóc sức khỏe bản thân, phát triển 
kinh tế tăng thu nhập, hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể dục thể thao và hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ 
cộng đồng… Với sự hỗ trợ cho vay vốn 100 triệu/năm 
cho mỗi CLB góp phần triển khai các hoạt động. Số tiền 
tuy không lớn nhưng đã mang lại giá trị về mặt tinh thần 
to lớn cho các thành viên CLB đặc biệt là người cao tuổi. 
Các hội viên rất nhiệt tình tham gia các hoạt động và tích 
cực đóng góp ý kiến xây dựng CLB trong các buổi sinh 
hoạt hàng tháng. Qua các buổi sinh hoạt các thành viên 
có môi trường học tập, giao lưu văn hóa văn nghệ, nâng 
cao chất lượng cuộc sống của bản thân hơn. Thông qua 
CLB và cách tiếp cận Liên thế hệ giúp kéo gần khoảng 
cách giữa các thế hệ trong gia đình, các thành viên hiểu 
và quan tâm, chăm sóc nhau hơn.

Với ý nghĩa và hiệu quả mà dự án mang lại, người 
cao tuổi Vĩnh Phúc hy vọng rằng tổ chức HAIV sẽ tiếp tục 
đồng hành, giúp đỡ nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh 
trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Nguyễn Luyện

TỔ CHỨC SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ                      
tự giúp nhau tại thành phố Phúc Yên

Một số hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
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Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 
1992 nhưng mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt 
Nam và Hàn Quốc đã được khởi nguồn từ gần 

900 năm trước khi hoàng tử Lý Dương Côn và hoàng tử 
Lý Long Tường lần lượt đến định cư ở Cao Ly và có nhiều 
đóng góp quan trọng trong lịch sử phát triển của quốc 
gia này. Từ quan hệ ngoại giao, hai nước đã phát triển 
thành quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện năm 2001 và 
nhanh chóng nâng cấp thành quan hệ Đối tác hợp tác 
chiến lược năm 2009; ký kết Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - Hàn Quốc và thiết lập nhiều cơ chế đối thoại, 
hợp tác về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương 
mại, đầu tư, tài chính... Trong 27 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác tin 
cậy hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ năm 2011 đến nay, 
Hàn Quốc luôn giữ vững ngôi vị là nhà đầu tư nước ngoài 
lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến tháng 8/2019, Hàn Quốc 
đã có hơn 8000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 

đăng ký đạt khoảng 65 tỷ USD, đứng thứ nhất về tổng 
vốn đầu tư và tổng số dự án đầu tư tại Việt Nam. Các 
doanh nghiệp Hàn Quốc có mặt tại 55/63 tỉnh thành Việt 
Nam, trong đó có sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn 
của Hàn Quốc như LG, Samsung, Hyundai… Về phía Việt 
Nam, hiện có 40 dự án đã đầu tư sang Hàn Quốc với tổng 
số vốn đầu tư là 23,8 triệu USD.

Về thương mại, năm 2018, Hàn Quốc là đối tác 
thương mại lớn thứ ba của Việt Nam (sau Trung Quốc và 
Liên minh châu Âu) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn 
thứ tư của Hàn Quốc.Tính đến hết tháng 11/2019, kim 
ngạch thương mại song phương Việt – Hàn đã đạt 62,6 
tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017. 

Hàn Quốc cũng là đối tác cung cấp ODA lớn thứ hai 
của Việt Nam (sau Nhật Bản) và Việt Nam là nước nhận 
viện trợ ODA lớn nhất của Hàn Quốc với số vốn cam kết là 
1,5 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2020. Nhiều công trình 
mang dấu ấn tiêu biểu, thực sự trở thành những hình 
mẫu sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Hàn Quốc 
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QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC             
phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Trải qua 27 năm, cùng với sự vun 
đắp của Chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã và đang phát triển mạnh 
mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
hội kiến Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm 

Hàn Quốc năm 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc 
Moon Jae In trong chuyến thăm Việt Nam năm 2018
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dành cho Việt Nam như: Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam - Hàn Quốc (VKIST), dự án Vườn ươm Công nghệ 
Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ hay Trung 
tâm hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam - Hàn Quốc…

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, trao đổi văn hóa, giao lưu 
nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng có bước phát 
triển lớn trên cơ sở hai bên có nền tảng văn hóa và lịch sử 
tương đồng. Trong các năm qua, hai bên đã tổ chức nhiều 
sự kiện văn hóa, như Liên hoan Phim Việt Nam tại Seoul, 
Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần thứ 8, một sự kiện rất lớn với 
sự tham gia của hàng chục nghìn người Việt Nam đang 
sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Hiện có hơn 
180.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc 
tại Hàn Quốc, trong khi số người Hàn Quốc ở Việt Nam 
cũng lên tới hơn 160.000 người. Lực lượng này đang góp 
phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi 
nước và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên.

Về du lịch, những năm gần đây, Hàn Quốc nổi lên 
là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch 
trọng điểm của Việt Nam (lớn thứ hai sau Trung Quốc). 
Nếu như năm 2016, Việt Nam đón khoảng 1,5 triệu 
khách Hàn Quốc thì đến năm 2018, con số này đã tăng 
lên 3,5 triệu người. 

Trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, Việt Nam và 
Hàn Quốc cũng có sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ. Hai 
nước hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn 
đa phương như Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC), Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM) và các cơ 
chế hợp tác khu vực như Mekong - Hàn Quốc, ASEAN - 
Hàn Quốc, ASEAN+3, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và 
Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS). Hai bên không chỉ 
hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu như phát 
triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, không phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt mà còn chia sẻ lập trường về 
các vấn đề mang tính nguyên tắc như giải quyết các 
tranh chấp lãnh thổ, biển đảo bằng các biện pháp hòa 
bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng và bảo vệ tự 
do hàng hải và hàng không trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương.

Ngoài các lĩnh vực kể trên, Việt Nam và Hàn Quốc 
cũng có nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực: 
tài chính – ngân hàng, hạ tầng, giao thông, công nghệ 

thông tin, khoa học công nghệ, nông lâm ngư nghiệp, 
giáo dục đào tạo…

Dưới sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, quan hệ 
giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc cũng 
không ngừng được tăng cường. Là một trong những 
địa phương thiết lập quan hệ với địa phương của Hàn 
Quốc, việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đối 
tác Hàn Quốc luôn nằm trong định hướng đối ngoại của 
tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện Vĩnh Phúc có quan hệ hợp tác hữu 
nghị với tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc). Hàng năm, 
hai bên đã tích cực thực hiện trao đổi đoàn cấp cao, thực 
hiện các hoạt động trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực 
như nông nghiệp, giáo dục đào tạo… Các địa phương 
của Hàn Quốc luôn là một trong những thị trường trọng 
điểm trong các chuyến đi xúc tiến đầu tư của Lãnh đạo 
tỉnh Vĩnh Phúc. Tính đến hết tháng 6/2019, trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 357 dự án FDI đến từ 17 quốc gia, 
vùng lãnh thổ đầu tư vào Vĩnh Phúc, với số vốn đăng 
ký đạt gần 5 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc đầu tư vào 
Vĩnh Phúc đứng đầu về số dự án và vốn đăng ký đầu tư 
(với 180 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1,7 tỷ USD). Các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đã có đóng góp không nhỏ vào 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Có thể nói trong những năm qua, quan hệ Việt Nam 
- Hàn Quốc đã có những bước phát triển thần kỳ và vững 
chắc trên nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, hai bên vẫn còn nhiều 
tiềm năng để nâng tầm hợp tác. Hy vọng, với sự thiện chí 
và tích cực của Chính phủ và nhân dân hai nước, trong 
thời gian tới, mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc sẽ có 
những bước phát triển mãnh mẽ hơn nữa, đóng góp 
xứng đáng vào công cuộc phát triển của mỗi quốc gia. 

Tổng hợp: Thanh Tú

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan
tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk Lee Si Jong
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KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - ẤN ĐỘ
(07/01/1972-07/01/2020)

Thúc đẩy quan hệ hợp tác 
VĨNH PHÚC - ẤN ĐỘ
Cùng với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 
giữa Việt Nam và Ấn Độ, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác 
giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Ấn Độ cũng có nhiều bước phát triển mới, góp 
phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước.
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Việt Nam và Ấn Độ đã có quan hệ lịch sử, văn 
hóa từ hơn 2000 năm qua. Mối quan hệ giữa 
hai nước là dòng chảy văn hóa, chính trị liên 

tục, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal 
Nehru đặt nền tảng vững chắc, được các thế hệ lãnh đạo 
hai nước dày công vun đắp và ghi dấu bằng những tình 
cảm cao đẹp, tin cậy, gần gũi, luôn hỗ trợ nhau trong 
suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành tự do, độc lập và 
xây dựng đất nước. Hai nước chính thức thiết lập quan 
hệ ngoại giao cấp nhà nước năm 1972, tiếp tục nâng cấp 
thành đối tác chiến lược năm 2007 và nâng lên thành đối 
tác chiến lược toàn diện năm 2016 dựa trên các trụ cột 
hợp tác: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại quốc 
phòng - an ninh, khoa học, công nghệ, văn hóa - xã hội, 
các vấn đề khu vực và quốc tế,... Hai bên đã xác định mục 
tiêu chung trong tương lai là tăng cường hợp tác phát 
triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp cho hòa 
bình và phát triển của châu Á và quốc tế.

Phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam 
- Ấn Độ, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc tích cực 
đẩy mạnh công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác 
với Ấn Độ trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, giáo dục và 
văn hóa.

Về chính trị, quan hệ giữa Ấn Độ và tỉnh Vĩnh Phúc 
càng được củng cố qua chuyến thăm và làm việc của 
đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ, trong đó gần đây 
nhất là chuyến thăm và làm việc của Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ Parvathaneni Harish tháng 

3/2019. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các lĩnh vực 
cùng quan tâm, các biện pháp tăng cường giao lưu, xúc 
tiến đầu tư giữa Vĩnh Phúc và Ấn Độ, đặc biệt là trên các 
lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác như nông nghiệp, kinh 
tế thương mại, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân 
lực và các lĩnh vực khác, góp phần thắt chặt tình đoàn 
kết hữu nghị, thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, 
đưa mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ phát 
triển lên một tầm cao mới.

Là một trong các nền kinh tế lớn có mức tăng trưởng 
nhanh nhất trên thế giới, Ấn Độ đã có nhiều đầu tư, hỗ 
trợ cho Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 dự án của Ấn Độ gồm: 
Công ty TNHH Công nghiệp Minda Việt Nam; Công ty 
TNHH Linh kiện tự động  Minda Việt Nam, Công ty TNHH 
Star Engineers Việt Nam, Công ty TNHH ADVIK Việt Nam. 
Với hoạt động kinh doanh bền vững, hiệu quả, các dự án 
đầu tư của Ấn Độ đã và đang giải quyết việc làm, nâng 
cao thu nhập và đời sống cho người lao động, đảm bảo 
an sinh xã hội.

Về hợp tác giáo dục và văn hóa, hàng năm, Chính 
phủ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam dành nhiều học bổng 
cho sinh viên, cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc qua các chương 
trình đào tạo ngắn và dài hạn trên nhiều lĩnh vực, nhất 
là chương trình học bổng Hợp tác kinh tế và kỹ thuật của 
Chính phủ Ấn Độ (ITEC). Thông qua chương trình, cán bộ, 
công chức, sinh viên của tỉnh có cơ hội được đến học tập 
tại Ấn Độ, tìm hiểu văn hóa, đất nước, con người Ấn Độ 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp và làm 
việc với ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa

 Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish

Bác sĩ Ấn Độ lắp chân giả cho thương binh theo dự án 
Trại lắp chân giả Jaipur Foot
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cũng như có điều kiện thuận lợi để chia sẻ kinh nghiệm, 
học hỏi mô hình phát triển, trình độ khoa học công nghệ 
của của Ấn Độ, có thêm nhiều kiến thức phục vụ phát 
triển kinh tế xã – hội tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc 
luôn quan tâm hưởng ứng, tham gia các chương trình 
giao lưu văn hóa do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ 
chức nhân dịp các ngày lễ truyền thống, Festival Ấn Độ, 
ngày Yoga Quốc tế, đồng thời phối hợp với Đại sứ quán 
Ấn Độ tổ chức các sự kiện văn hóa tại tỉnh. Tiêu biểu như 
chương trình giao lưu với đoàn múa nghệ thuật Odissi, 
ban nhạc rock Kross Windz, ban nhạc Paranavanaddnam 
Fusion và tổ chức Tuần phim Ấn Độ tại Vĩnh Phúc. Các 
hoạt động này góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự 
hiểu biết, đặc biệt là nâng cao sự giao lưu văn hóa giữa 
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và nhân dân Ấn Độ.

Một điểm nhấn trong quan hệ hợp tác giữa Vĩnh Phúc 
và Ấn Độ đó là các hoạt động hỗ trợ phát triển. Tháng 
7/2018, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Công ty Spark 
Minda Việt Nam (đơn vị tài trợ dự án) và tổ chức tổ chức 
BMVSS, Ấn Độ đã triển khai dự án Trại lắp chân giả miễn 
phí Jaipur Foot cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. 
Dự án có tổng giá trị hơn 115 nghìn USD, được triển khai 
tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ với mong muốn 
giúp đỡ khoảng 500 thương, bệnh binh, người khuyết tật 

trên địa bàn hai tỉnh có thể tự đi lại, sinh hoạt như người 
bình thường. Đây cũng là biểu tượng quan trọng của tình 
hữu nghị và hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước 
Ấn Độ - Việt Nam. Năm 2019, Chính phủ Ấn Độ cũng đã 
tài trợ xây dựng công trình Nhà ăn bán trú trị giá 50.000 
USD cho trường mầm non Đồng Bụt, xã Bồ Lý, huyện Tam 
Đảo. Công trình có ý nghĩa quan trọng, giúp trẻ em là con 
em đồng bào dân tộc thiểu số ở Bồ Lý được chăm sóc, học 
tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất. 

Có thể khẳng định, những thành tựu hợp tác trên là 
những minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh 
Vĩnh Phúc với Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp của 
Ấn Độ. Trong bối cảnh hội nhập của nền kinh tế thế giới 
hiện nay, để mối quan hệ này tiếp tục phát triển theo cả 
chiều sâu và chiều rộng, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tăng 
cường triển khai các hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực 
với Ấn Độ để phát huy có hiệu quả mối quan hệ hữu nghị 
hợp tác, cùng nhau xây dựng, phát triển kinh tế xã hội địa 
phương. Đặc biệt, Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện thuận 
lợi, môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách đầu tư 
ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư nói chung, các doanh 
nghiệp Ấn Độ nói riêng đến với Vĩnh Phúc. 

Thực hiện: Nguyễn Thơm
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Tổng kết 
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2019

Biển đảo là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách 
rời của Tổ quốc và ngày càng có vị trí quan trọng trong 
phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh, 
quốc phòng của đất nước. Nhận thức được ý nghĩa quan 
trọng đó, trong năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm 
chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh, tăng cường công 
tác tuyên truyền về biển, đảo với nhiều nội dung và 
hình thức phong phú. 
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Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung 
ương, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc những năm qua tập trung 

tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có 
liên quan tới biển, đảo, trong đó đi sâu vào các nội dung, 
nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 
41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền 
bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông; Nghị quyết 
09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) 
về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết 
số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành 
động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương có liên quan 
đến vấn đề biển, đảo. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ 
lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... Tích cực thông 
tin đến bạn bè, dư luận quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài 
hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa của Việt 
Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển 
Đông và các vùng biển khác của Việt Nam; cung cấp các 
chứng cứ lịch sử, căn cứ pháp lý và thực tiễn khẳng định 
chủ quyền biển, đảo của Việt Nam nhằm củng cố lòng 
tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, dư luận 
quốc tế đối với Việt Nam. Tuyên truyền đấu tranh chống 
các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp 
luật quốc tế trên biển; các hoạt động khai thác trái phép, 
vi phạm chủ quyền quốc gia, ảnh hưởng đến quan hệ 
các nước trong khu vực. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, 
các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc về tình 
hình biển, đảo và những chính sách của Đảng, Nhà nước 
ta trong giải quyết các vấn đề biển, đảo; qua đó, nâng cao 
nhận thức và phát huy đúng đắn trách nhiệm của mỗi 
cá nhân trong công tác giữ gìn chủ quyền biển đảo quê 
hương, đóng góp vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính 
trị, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Các nội dung tuyên truyền về biển đảo được thực hiện 
chủ yếu thông qua hệ thống đài phát thanh – truyền 

hình, các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử, bản tin 
của các đơn vị… Trong năm 2019, Đài PT-TH Vĩnh Phúc 
đã phát sóng 74 tin, bài trên sóng phát thanh; 56 tin, 
phóng sự và phim tài liệu về biển đảo, 24 chương trình 
ca nhạc về điển bảo quê hương trên sóng truyền hình; 
trang thông tin điện tử của Đài đăng tải trên 40 bài viết 
với nội dung tuyên truyền về biển, đảo. Bên cạnh đó, các 
cơ quan báo chí khác như Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin 
- Giao tiếp điện tử tỉnh cũng đã xây dựng những chuyên 
mục riêng về chủ quyền biển, đảo Việt Nam với hàng 
trăm tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về diễn biến, tình 
hình và chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta 
trong giải quyết vấn đề Biển Đông; các chứng cứ lịch sử 
khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Biển 
Đông, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề 
về biển, đảo mà Việt Nam tham gia; Bản tin đối ngoại 
Vĩnh Phúc cũng thường xuyên đăng tải các bài viết tuyên 
truyền về biển, đảo; các sở ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội, các huyện, thành phố trong tỉnh cũng 
tích cực cập nhật thông tin và tuyên truyền về biển, đảo 
thông qua Cổng thông tin điện tử thành phần và Bản tin 
của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bên cạnh đó, để công tác tuyên truyền về biển, đảo 
được lan tỏa rộng rãi hơn đến các tầng lớp nhân dân, các 
ngành, địa phương còn thực hiện lồng ghép, đưa các nội 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thuý Lan và Chuẩn Đô 
đốc Phạm Văn Vững ký văn bản Chương trình phối hợp 
tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và Đảng 

uỷ Quân chủng Hải quân

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
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Tiết mục phần thi tuyên truyền lưu động của đoàn Vĩnh 
Phúc  tại Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát 

triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Miền núi 
phía Bắc và các tỉnh lân cận tại Hòa Bình.

Mùa xuân trên đảo Hoàng Sa

dung tuyên truyền về biển đảo Việt Nam vào các hội thi, 
hội diễn, chương trình phục vụ hội nghị, liên hoan, họp 
mặt… của các cơ quan. Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc 
tôi”; tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát 
triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Miền núi phía 
Bắc và các tỉnh lân cận tại Hòa Bình. Trong hội thi, Vĩnh 
Phúc đạt giải nhất phần thi tuyên truyền lưu động về 
chủ quyền biển đảo Việt Nam; giải nhì phần thi xe tuyên 
truyền cổ động. 

Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền, hướng về biển 
đảo như: Tuyên truyền qua pa nô, băng rôn nhân các sự 
kiện Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương 
Thế giới; tăng cường trưng bày các tài liệu tuyên truyền 
về biển, đảo tại hệ thống thư viện cấp tỉnh, huyện, các 
trường học; lồng ghép chương trình giáo dục cho học 
sinh, sinh viên về biển, đảo Việt Nam vào các chương 
trình ngoại khóa; thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình 
biên giới hải đảo”; thăm hỏi, động viên, tặng quà, cho 
các gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình có con em 
đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa, Trường Sa...cũng được 
đồng loạt đẩy mạnh nhằm khơi gợi trong mỗi người dân 
đặc biệt là thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc, sự sẻ chia, trách 
nhiệm đối với công tác giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo quê hương. 

Có thể nói, trong những năm qua công tác tuyên 
truyền về biển, đảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của 
các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và sự hưởng ứng tích 
cực của nhân dân trong tỉnh. Tháng 5/2019, Tỉnh ủy Vĩnh 
Phúc đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, 
đảo với Đảng uỷ Quân chủng Hải quân. Thời gian tới, thực 
hiện chương trình ký kết và Kế hoạch số 4511/KH-UBND 
ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên 
truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam 
ở Biển Đông, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể 
chính trị xã hội, cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân 
trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông 
tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo; tăng cường các 
hoạt động trưng bày, phát hành các tài liệu, ấn phẩm 
về biển, đảo Việt Nam; tăng cường tổ chức các hội nghị 
tập huấn về công tác biển đảo cho Lãnh đạo, cán bộ làm 
công tác đối ngoại, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên 
truyền tại các sở, ban, ngành địa phương; nâng cao chất 
lượng các phong trào hướng về biển, đảo. Qua đó, góp 
phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động 
của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội 
và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng hợp: Thanh Tú 

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
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Mục 1
THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VỀ ĐẦU TƯ VÀ 

DOANH NGHIỆP
Điều 6. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 
32, Luật Đầu tư. 

2. Trình tự thực hiện thủ tục quyết định chủ trương 
đầu tư theo Điều 33, Luật Đầu tư cụ thể như sau:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm 
Hành chính công; trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Kế hoạch và 
Đầu tư có văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan 
liên quan;

b) Trong thời hạn 07(bảy) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và 
hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến 
thẩm định bằng văn bản những nội dung thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ 
thể như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường:
+ Sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án theo quy định 
của pháp luật về đất đai. Thống nhất phạm vi, ranh giới 
thực hiện dự án trên trích lục bản đồ theo nhu cầu sử 
dụng đất đã thẩm định;

+ Các nội dung theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường, các nội dung cần thiết khác thuộc lĩnh vực 
quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Đồng thời với việc tham gia ý kiến thực hiện cung 
cấp trích lục bản đồ trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm 
việc kể từ khi nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư.

- Sở Xây dựng: 
+ Sự phù hợp của Đề xuất dự án với quy hoạch xây 

dựng, với các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng; 
các yêu cầu đối với Nhà đầu tư trong quá trình lập quy 
hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch, các yêu cầu về kết 
nối hạ tầng;

+ Vị trí, diện tích đề xuất của Nhà đầu tư, sự chồng 
lấn với các dự án khác (nếu có);

+ Các nội dung đề xuất về mục tiêu, quy mô xây 
dựng, tổng vốn đầu tư; các nội dung cần thiết khác thuộc 
lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng;

+ Đồng thời với việc tham gia ý kiến thực hiện cung 
cấp các thông tin quy hoạch trong thời hạn 04 (bốn) ngày 
làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của     Sở Kế hoạch 
và Đầu tư.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Thẩm định công nghệ 
của dự án (nếu có);

- Công an tỉnh (Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy): 
Thẩm định các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy 
(nếu có) theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Các cơ quan khác có ý kiến thẩm định về các nội 
dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước theo đề 
nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:
+ Đối chiếu phạm vi đề xuất thực hiện dự án của Nhà 

đầu tư, cho ý kiến về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, 
sự chồng lấn với các công trình, dự án khác;

+ Các nội dungcủa đề xuất dự án của Nhà đầu tư;
+ Sự phù hợp của Đề xuất dự án với quy hoạch, kế 

hoạch của địa phương;
+ Các nội dung cần tham gia ý kiến khác (nếu có).
d) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ ý kiến hoặc hết hạn xin ý kiến các cơ quan, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trả 

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN TRÌNH TỰ
TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

(Tiếp theo kỳ trước)
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lời Nhà đầu tư nếu dự án không đủ điều kiện quyết 
định chủ trương đầu tư;

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định 
chủ trương đầu tư trong thời hạn 05(năm) ngày làm 
việc kể từ khi nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư hoặc có văn bản trả lời nếu không chấp 
thuận;

e) Thời gian theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 
Điều này chưa bao gồm thời gian xin ý kiến Tỉnh ủy 
theo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh (với các trường hợp phải xin ý kiến chấp thuận 
của Tỉnh ủy trước khi quyết định chủ trương đầu tư).

Điều 7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư

1. Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu 
tư đồng thời phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư theo Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu 
tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ 
khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.

2. Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu 
tư và không phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư nhưng Nhà đầu tư có nhu cầu được cấp,Sở Kế 
hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Nhà đầu tư.

3. Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với 
các dự án theo Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư hoặc 
theo đề nghị của Nhà đầu tư theo Khoản 4 Điều 36 
Luật Đầu tư, cụ thể như sau:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành 
chính công theo quy định;

b) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 
khi nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư ban hành văn bản lấy ý kiến thẩm định của 
Sở Khoa học và Công nghệ với các dự án phải thẩm 
định công nghệ và các cơ quan có liên quan khác 
nếu cần;

c) Các cơ quan có ý kiến thẩm định trong thời 
hạn 05(năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đề 

nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
d) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ ý kiến hoặc hết hạn xin ý kiến các cơ 
quan Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư hoặc có văn bản trả lời nếu không 
đủ điều kiện;

đ) Trường hợp không phải xin ý kiến các cơ quan, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ 
khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Điều 8. Đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc 
để thực hiện dự án 

1. Các trường hợp thực hiện đăng ký kinh doanh 
tại Vĩnh Phúc để thực hiện dự án, bao gồm:

a) Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư 
tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp để triển 
khai dự án trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp 
vốn, mua cổ phần theo Điều 25 của Luật Đầu tư; việc 
thành lập doanh nghiệp thực hiện sau khi được cấp 
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

b) Nhà đầu tư trong nước phải thành lập doanh 
nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 212 Luật 
Doanh nghiệp;

c) Nhà đầu tư trong nước chỉ cần đăng ký hộ 
kinh doanh theo quy định tại Điều 66, Nghị định 
78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;

d) Các trường hợp thành lập hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và Nghị định 
193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013;

đ) Các trường hợp không thuộc diện bắt buộc 
theo Điểm b và c Khoản 1 Điều này nhưng Nhà đầu 
tư có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký 
hộ kinh doanh; 

e) Nhà đầu tư nước ngoài đã thành lập tổ chức 
kinh tế tại Việt Nam, Nhà đầu tư trong nước đã thành 
lập doanh nghiệp nhưng có nhu cầu thành lập thêm 
doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc để thực hiện dự án;

2. Thực hiện đăng ký kinh doanh
a) Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp 

hoặc đăng ký thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Nhà 
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đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm 
Hành chính công hoặc đăng ký kinh doanh 
qua mạng điện tử. Trong thời gian tối đa 03 
(ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 
theo quy định, Phòng Đăng ký Kinh doanh 
(Sở Kế hoạch và Đầu tư) cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp để trả kết quả cho Nhà 
đầu tư.

b) Trường hợp đăng ký Hộ kinh doanh 
hoặc đăng ký thành lập Hợp tác xã, Nhà đầu 
tư nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận một 
cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện(hoặc 
trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp huyện) hoặc đăng ký 
kinh doanh qua mạng điện tử. Trong thời 
gian tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi 
nhận được hồ sơ theo quy định, phòng Tài 
chính - Kế hoạch cấp huyện cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký Hộ kinh doanh hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký Hợp tác xãđể trả kết quả 
cho Nhà đầu tư.

Điều 9. Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự 
án đầu tư

1. Nhà đầu tư phải ký quỹ đảm bảo thực 
hiện dự án theo Điều 27, Nghị định 118/2015/
NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Thời 
điểm ký quỹ sau khi có quyết định chủ trương 
đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
và thực hiện trước khi được Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất.

2. Sau khi được quyết định chủ trương 
đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư, Nhà đầu tư đến Sở Kế hoạch và Đầu tư 
để ký thoả thuận đảm bảo đầu tư và nộp tiền 
ký quỹ vào tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư. Việc ký thỏa thuận được thực hiện ngay 
sau khi có sự thống nhất giữa Nhà đầu tư và 
Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Việc ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ 
thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị 
định số 118/2015/NĐ-CP và theo nội dung 
thỏa thuận ký quỹ.

(Còn tiếp)

GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ



Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 104/201934

Section 1
PROCEDURES IMPLEMENTATION FOR 
INVESTMENT AND ENTERPRISES

Article 6. Decision on investment policy of 
projects under the competence of the provincial 
People’s Committees

1. Projects subject to investment policy decision 
by provincial-level People’s Committees prescribed in 
Article 32 of the Investment Law.

2. The order of implementing the investment policy 
decision procedure is specified in Article 33 of the 
Investment Law as follows:

a) The investor submits the dossier as regulated in 
the provincial PAA; within 03 (three) working days from 

the date of receiving a complete dossier as prescribed, 
the Department of Planning and Investment has writing 
document for appraisal opinions of relevant agencies;

b) Within 07 (seven) working days from receiving 
the written request of the Planning and Investment 
Department and investment project dossier, the 
consulted agency must obtain a written appraisal about 
the contents of the scope of their State management to 
the Department of Planning and Investment as follows:

- The Department of Natural resource and 
Environment:

+ Conformity with land use plannings and plans; 
appraise the project’s land use demand in accordance 
with the land law. Unify the scope and boundaries of 
project implementation on the map extract according to 

REGULATIONS ON INVESTMENT PROJECT 
IMPLEMENTATION PROCESS ACCORDING TO THE 

INVESTMENT LAW IN THE PROVINCE

INVESTMENT POLICY
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the assessed land use demand;
+ Contents as prescribed by the law on 

environmental protection, other necessary contents 
under the management of the Natural Resources and 
Environment Department;

+ Simultaneously, by giving ideas on providing 
the map extract within 04 (four) working days after 
receiving the proposal of the Department of Planning 
and Investment.

- The Department of Construction:
+ Conformity of the project proposal with 

construction planning, construction planning standards; 
requirements for investors in the planning process, 
providing planning information, requirements on 
infrastructure connection;

+ The proposed location and area of the investor, 
overlap with other projects (if any);

+ Proposals on objectives, construction scale, total 
investment capital; other necessary contents under the 
management of the Construction Department;

+ Simultaneously, by giving ideas on on planning 
information within 04 (four) working days after 
receiving the proposal of the Department of Planning 
and Investment.

- The Department of Science and Technology: 
appraise technology of projects (if any);

- The provincial Public Security (the Police of Fire 
Prevention and Fighting): Appraise regulations on fire 
safety (if any) under the request of the Department of 
Planning and Investment;

- Other agencies provide comments on contents 
related to the field of State management under the 
request of the Department of Planning and Investment;

- The People’s Committees of districts and communes:
+ Compare the scope of the project proposal of the 

investor, giving comments on the origin, current land use 
status, the overlap with other works and projects;

+ The contents of the project proposal of the investor;
+ Conformity of the project Proposal with the local 

planning and plan;
+ Other contents that need to be commented (if any).

d) Within 05 (five) working days from the date of 
receiving all opinions or the deadline for consulting 
agencies, the Department of Planning and Investment 
shall report to the provincial People’s Committee or reply 
to the investor if the project is not eligible for investment 
policy decision;

đ) The People’s Committee of the province shall 
issue a decision on investment policies within 05 
(five) working days from receiving the report from the 
Department of Planning and Investment or reply in 
writing if not approved;

e) The time specified in Point đ Clause 2 of this Article 
does not include the time for consulting the provincial 
Party Committee according to the working regulations of 
the provincial Party Executive Committee (with the cases 
where it is required to get approval from the provincial 
Party Committee before deciding on investment policy).

Article 7. Issuance of investment registration 
certificate

1. The projects subject to investment policy decision 
must also carry out the procedures for granting 
investment registration certificates under Clause 1, 
Article 37 of the Investment Law, and the provincial 
Planning and Investment shall grant investment 
registration certificates within 03 (three) working days 
after receiving the investment policy decision from the 
provincial People’s Committee.

2. The project is subject to investment policy decision 
and is not required to have an investment registration 
certificate but the investor wishes to be granted, the 
Department of Planning and Investment shall issue an 
investment registration certificate within 03 (three) 
working days from the date of receiving the investor’s 
request.

3. The granting of investment registration certificates 
to projects under Clause 2, Article 37 of the Investment 
Law or at the request of investors under Clause 4, Article 
36 of the Investment Law, is specified as follows:

a) The investor submits the dossier at the PAA as 
prescribed;

b) Within 02 (two) working days from receiving 
the required application, the Department of Planning 
and Investment shall issue a written request for the 
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evaluation by the Department of Science and Technology 
to projects that require technology appraisal and other 
relevant agencies if necessary;

c) Agencies have appraisal opinions within 05 
(five) working days after receiving the proposals of the 
Department of Planning and Investment;

d) Within 02 (two) working days after receiving the 
complete opinions or the deadline for consulting, the 
Departments of Planning and Investment shall issue an 
investment registration certificate or reply in writing if 
insufficient condition;

đ) In case that opinions of agencies have not to be 
required, the Planning and Investment Department 
shall grant an investment registration certificate within 
5 (five) working days after receiving a complete dossier 
as prescribed.

Article 8. Business registration at Vinh Phuc to 
carry out the project

1. Cases of business registration in Vinh Phuc for 
project implementation include:

a) Foreign investors investing in Vietnam for the first 
time must set up enterprises to execute projects, except 
for cases of capital contribution or share purchase under 
Article 25 of the Investment Law; the establishment of an 
enterprise will be done after an investment registration 
certificate is issued;

b) Domestic investors must establish enterprises 
in accordance with Clause 2 Article 212 of the Law on 
Enterprises;

c) Domestic investors only need to register their 
business households as prescribed in Article 66, Decree 
78/2015/NĐ-CP dated on September 14th, 2015;

d) Cases of establishing cooperatives and unions of 
cooperatives under the Law on Cooperatives and Decree 
193/2013/NĐ-CP dated on November 21st, 2013;

đ) Cases that are not compulsory under Points b and 
c, Clause 1 of this Article but the investor needs to set up 
an enterprise or register a business household;

e) Foreign investors have established economic 
organizations in Vietnam, domestic investors have 
established enterprises but wishing to establish more 
enterprises in Vinh Phuc to implement the project;

2. Conducting business registration
a) In case of registering to establish an enterprise or 

union of cooperatives, the investors shall submit dossiers 
in accordance with the provisions to the PAA or online 
business registration. Within a maximum of 03 (three) 
working days from the date of receiving the prescribed 
dossier, the Business Registration Office (Department of 
Planning and Investment) issues a business registration 
certificate to return results to the investor.

b) In case of business household registration or 
cooperative establishment registration, the investor 
submits the application file as prescribed at the one-
stop section of the district-level People’s Committee (or 
directly at the Finance – Planning Division under the 
district-level People’s Committee) or online business 
registration. Within maximum 03 (three) working days 
after receiving the prescribed dossier, the district-level 
Finance and Planning Division shall grant business 
household registration certificate or cooperative 
registration certificate to return results to investors.

Article 9. Security deposit for the 
implementation of investment project

1. Investors must make deposits to ensure project 
implementation in accordance with Article 27, Decree 
118/2015/NĐ-CP dated on November 12, 2015 of 
the Government. The time of making a deposit after 
a decision on investment policies or an investment 
registration certificate is made and is done before the 
land is allocated or leased by the State.

2. After obtaining the decision on investment policies 
or granting an investment registration certificate, the 
investor shall come to the Department of Planning and 
Investment to sign an investment guarantee agreement 
and deposit into the account of the Department of 
Planning and Investment. The signing of the agreement 
is made immediately after having the unification 
between the investor and the Department of Planning 
and Investment.

3. The deposit and return of deposits shall comply 
with Article 27 of Decree No. 118/2015/NĐ-CP and the 
contents of the deposit agreement.

(To be continued)
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