
Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (là 
Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản 

Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị 
hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt 
Nam, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử 
cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, 
chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo 
của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời là sự phát triển tất yếu của lịch 
sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - 
Lênin được truyền bá vào Việt Nam.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam vững 
bước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, làm nên 
thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô 
lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh 
của mình; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về 
một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong nghèo nàn và lạc hậu, giữa bộn bề gian khó do 
hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, sự bao vây cấm vận 
của các thế lực thù địch, Đảng ta luôn giữ vững, kiên định 
chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi xướng 

90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Những thành tựu đáng tự hào

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vô cùng 
quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt 
Nam. Kể từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo 
cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày 
càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng Cộng sản Việt Nam
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và lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới 
đất nước (bắt đầu từ Đại hội VI (1986)), đạt những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử với sự phát triển của đất nước. 

Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm 
thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh 
đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất 
nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa 
lịch sử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở 
thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 
tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. 
Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm 
nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt 
được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp 
quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời 
sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn 
định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về 
mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại 
được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã 
có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dân chủ xã 
hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại 
đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây 
dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được 
đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và 
đang đạt được một số kết quả tích cực. Số lượng đảng viên 
không ngừng gia tăng. Từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta 
có khoảng 500 đảng viên đến Đại hội lần thứ XII (2016) 
Đảng ta có hơn 4,5 triệu đảng viên. 

Những thành quả xây dựng và phát triển đất nước 
trong 90 năm qua đã minh chứng và khẳng định sự lãnh 
đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu 
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và 
chính trong thực tiễn phong phú, muôn màu ấy, Đảng luôn 
được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, 
dày dặn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò 
và sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo cách mạng thành công, xứng 
đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Ngày nay, trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng, bên cạnh thuận lợi, thời cơ và vận hội 
mới, đất nước ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn, 
thách thức. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng không 
ngừng trưởng thành, vững mạnh, nhưng cũng còn nhiều 
vấn đề đặt ra cần chỉnh đốn, khắc phục. Trong những năm 
vừa qua, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức 

cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm 
vụ then chốt, được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, với quyết 
tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Trung ương đã bám sát 6 
nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội, ban hành 4 nghị quyết và 
01 quy định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là 
xây dựng Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 124 
văn bản (nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, 
kế hoạch, hướng dẫn...) về công tác xây dựng Đảng, trong 
đó kịp thời ban hành các nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện những nhiệm vụ mới, quan trọng như: thực hiện 
một số mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy; việc sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; về kiểm soát 
quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy 
quyền; trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất 
là cán bộ chủ chốt các cấp; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trên không gian mạng và chiến lược an ninh mạng quốc 
gia; về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 
tình hình mới...

Sau thời gian triển khai thực hiện, Công tác xây dựng 
Đảng đã đạt được những chuyển biến tích cực và kinh 
nghiệm quan trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực 
lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên; Đảng luôn 
vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức trong bối cảnh 
trong nước, khu vực, thế giới có nhiều diễn biến nhanh 
chóng, phức tạp, khó lường và có những quyết sách phù 
hợp để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một 
Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ 
tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình 
và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi 
người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, 
nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong 
sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội 
nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước 
Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. 

Tổng hợp: Thanh Tú 
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DẤU ẤN ĐỐI NGOẠI 
VIỆT NAM 2019

Năm 2019 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của ngành Ngoại giao Việt Nam thể hiện rõ dấu ấn 
về bản lĩnh và vị thế chính trị của đất nước. Cùng xem 10 dấu ấn đối ngoại Việt Nam năm 2019.

Thông qua 17 chuyến thăm các nước và đón tiếp 20 lãnh đạo các nước 
thăm Việt Nam, ngoại giao cấp cao do Lãnh đạo Đảng và Nhà nước 
tiến hành đóng vai trò định hình khuôn khổ và đưa các mối quan hệ 
với các nước láng giềng khu vực, đối tác lớn, các nước bạn bè truyền 
thống đi vào chiều sâu, trong đó có việc nâng cấp khuôn khổ quan hệ 
với Hà Lan và Brunei lên Đối tác toàn diện.

Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu kỷ lục 192/193 trong 
lịch sử bầu cử tại Liên hợp quốc. Kết quả này thể hiện sự tín nhiệm 
và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp tích cực, 
thực chất, có trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên hợp quốc nói 
chung và Hội đồng Bảo an nói riêng.

Việt Nam tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 
tại Hà Nội, đóng góp trực tiếp vào tiến trình hòa bình, hòa 
giải trên bán đảo Triều Tiên. Nước chủ nhà đã thể hiện được 
vai trò của một quốc gia có trách nhiệm, tham gia dẫn dắt, 
đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới và khu vực.

Nhóm tàu khảo sát HD-8 (Trung Quốc) rời khỏi vùng biển Việt 
Nam dưới sự đấu tranh kiên quyết, kiên trì chống lại các hành 
động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài 
phán biển đảo của Việt Nam; trong khi Việt Nam cũng thể hiện 
thiện chí sẵn sàng thông qua đối thoại, trao đổi với các nước 
liên quan để xử lý bất đồng, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn 
định phát triển tại Biển Đông.
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Việt Nam và Campuchia ký hai văn kiện pháp lý công nhận 84% 
thành quả phân giới cắm mốc đường biên giới trên bộ giữa hai nước; 
đánh dấu mốc lịch sử trong tiến trình giải quyết các vấn đề liên quan 
biên giới giữa hai nước sau 36 năm đàm phán, xây dựng đường biên 
giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác.

Việt Nam đăng cai thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 
tại chùa Tam Chúc, Hà Nam với sự tham gia của 1.650 đại biểu quốc 
tế từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Lãnh đạo các nước 
gồm Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn 
Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc. 
Liên minh Kỷ lục Thế giới đã công nhận hai kỷ lục mới, trong đó có 
Đàn lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới lớn nhất.

Ngoại giao văn hóa đã đem về cho đất nước và các địa phương 
nhiều danh hiệu quan trọng của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo 
dục Liên hợp quốc (UNESCO) như Hà Nội được công nhận là thành 
viên mạng lưới các thành phố sáng tạo, thực hành Then của người 
Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật 
thể đại diện của nhân loại.

Việt Nam ký với EU Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA), Hiệp 
định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) và Hiệp định về thiết lập khuôn 
khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động khủng hoảng 
của EU (FPA); hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Toàn diện Khu vực (RCEP), đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, góp phần mở rộng và đa dạng hóa thị trường.

Công tác bảo hộ công dân, ngư dân, tàu thuyền Việt Nam ở 
nước ngoài được xử lý kịp thời, hiệu quả trong điều kiện ngày 
càng có nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến công dân Việt 
Nam như vụ 39 nạn nhân thiệt mạng ở Anh, khách du lịch Việt 
Nam bị đánh bom khủng bố ở Ai Cập…

Đoàn thể thao Việt Nam thành công vang dội tại SEA 
Games 30 tại Philippines. Với kỷ lục 98 huy chương 
vàng, 85 huy chương bạc, 105 huy chương đồng, vượt 
xa chỉ tiêu đề ra, Đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc 
đứng ở vị trí thứ hai toàn đoàn. Đặc biệt, lần đầu tiên 
Việt Nam giành chức vô địch bóng đá cả nam và nữ tại 
đấu trường thể thao khu vực.
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Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp đang diễn ra gay go và 
ác liệt, tỉnh Vĩnh Phúc đã được ra đời với 

diện tích gần 2000 km2  và 47 vạn dân, Đảng bộ 
tỉnh có gần 19.000 đảng viên. Việc hợp nhất hai 
tỉnh đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu 
cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cuộc 
kháng chiến. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng 
trong đời sống chính trị, xã hội và trong tiến trình 
phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc. Những sự kiện, 
thành quả mang dấu ấn thời gian và lịch sử của 
thời kỳ này là: Vĩnh Phúc với những trận đánh 
quan trọng và chi viện sức người, sức của cho 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp 9 năm 
trường kỳ; là tỉnh đi đầu trong phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp. 

Trong lao động xây dựng CNXH, nhân dân 
Vĩnh Phúc cần cù, sáng tạo, khắc phục mọi khó 
khăn, đẩy mạnh sản xuất ổn định đời sống. Với 
những thánh tích xuất sắc trong lao động sản 
xuất, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã nhiều lần 
vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, 
động viên, khen ngợi. Đặc biệt, ngày 2/3/1936, 

Ngày 12/2/1950, Chính phủ ra Nghị định sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên thành tỉnh Vĩnh Phúc. 
Kể từ đó 70 năm đã trôi qua với biết bao thăng trầm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã không 
ngừng cố gắng, nỗ lực xây dựng và phát triển quê hương, viết nên những trang sử oai hùng với những 
thành tựu to lớn đáng tự hào, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc “trở thành một trong những tỉnh giàu có phồn vinh 
nhất miền Bắc nước ta” trong thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa.

xây dựng, hội nhập 
và phát triển

Vĩnh Phúc
năm70

Bản đồ phát triển thành phố Vĩnh Phúc đến năm 2030



nói chuyện với gần 2 vạn cán bộ, chiến sỹ, đồng bào Vĩnh 
phúc, Người đã ân cần căn dặn: “Muốn làm tốt mọi việc 
thì phải lãnh đạo tốt từ Tỉnh ủy đến chi bộ, lãnh đạo tốt 
nghĩa là thực hiện đầy đủ những Nghị quyết của Đảng, 
biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm của nhân 
dân... Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những 
tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc nước ta...”. Thực 
hiện lời dạy của Bác, khắp các địa phương trong tỉnh đã 
dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất, với khẩu 
hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Ngay từ những năm 
60, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã đề ra chủ trương về khoán hộ 
trong sản xuất nông nghiệp, để từ đó đóng góp quan  
trọng cả về lý luận và thực tiễn để hơn 20 năm sau Đảng 
ta đã đề ra đường lối đổi mới trong sản xuất nông nghiệp. 

Theo yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, kiến thiết đất 
nước và chi viện cho chiến trường miền Nam, vào những 
năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, ngày 26/1/1968, Quốc hội đã quyết định hợp nhất 
hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. 29 
năm, nhân dân Vĩnh Phúc cùng với nhân dân Phú Thọ 
anh em đã kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng, thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng  quê hương, tham gia 
chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ và 
đóng góp cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần đưa 
các cuộc kháng chiến của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn 
toàn. 

Để phù hợp với yêu cầu phát triển của thời kỳ mới, tại 
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã thông qua Nghị quyết 
tách tỉnh Vĩnh Phú thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. 
Kể từ ngày 01/01/1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Qua 
một số lần điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay tỉnh 
có diện tích tự nhiên là 1.235,87 km2, dân số trên 1,1 
triệu người. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính (2 thành phố và 
7 huyện) là: thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và 
các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc, Tam Đảo, Bình Xuyên; 137 xã, phường, thị trấn.. 

23 năm kể từ khi tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân 
các dân tộc Vĩnh Phúc đã đoàn kết một lòng, tranh thủ 
thời cơ, phát huy lợi thế, vượt qua nhiều khó khăn, thách 
thức, đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo đã quán triệt và 
vận dụng sáng tạo các chủ trương đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện cụ thể 
của Vĩnh Phúc. Khi mới tái lập, Vĩnh Phúc là một tỉnh 
nghèo thu ngân sách hàng năm dưới 100 tỷ đồng; bình 
quân thu nhập đầu người chỉ đạt 140 USD/năm, bằng 
40% bình quân chung của cả nước. Nền kinh tế thuần 

nông, công nghiệp nhỏ bé, thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu. 
Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém, đội ngũ cán bộ vừa 
thiếu vừa chưa đồng bộ. 

Nhờ sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của Đảng bộ, 
chính quyền các cấp và nhân dân, đến nay Vĩnh Phúc đã 
vươn lên trở thành một trong những tỉnh, thành phố có 
tốc độ phát triển nhanh với những thành tựu nổi bật, ấn 
tượng.  Tốc độ thăng trưởng kinh tế của tỉnh nhiều năm 
đạt được ở mức cao, có những năm tăng trên 20%, bình 
quân giai đoạn 2016-2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 
7,81%. Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%.  
Giá trị GRDP bình quân đầu người hiện nay đạt khoảng 
85 triệu đồng, tương đương 3.700 USD. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch khá nhanh, đúng hướng, chất lượng tăng 
trưởng từng bước được nâng lên. Từ một tỉnh phụ thuộc 
vào ngân sách Trung ương, đến nay Vĩnh Phúc là một 
trong số các tỉnh có số thu lớn nhất cả nước và có đóng 
góp cho ngân sách Trung ương (năm 1997 thu ngân sách 
mới chỉ đạt 114 tỷ đồng, đến năm 2002 vượt mốc 1.000 
tỷ; từ năm 2004 tự cân đối được chi ngân sách và đóng 
góp, điều tiết về ngân sách Trung ương; năm 2009 thu 
ngân sách vượt mốc 10 nghìn tỷ; năm 2014 đạt mốc 
vượt 20 nghìn tỷ đồng và hiện đã vượt 30 nghìn tỷ). Năm 
2019, tổng thu ngân sách ước đạt 32.447 tỷ đồng, tăng 
16,8% so với dự toán. 

Thu hút đầu tư đạt kết quả khá; nhiều doanh nghiệp 
trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn Vĩnh Phúc là nơi 
đầu tư sản xuất, kinh doanh; số dự án mở rộng quy mô 
vốn đầu tư có chiều hướng gia tăng. 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 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương LĐ hạng 
Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh VP
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đăng ký là 80,9 nghìn tỷ đồng và 384 dự án FDI với tổng 
vốn đầu tư 5,02 tỷ USD.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội luôn 
được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ và hiện đại, 
diện mạo đô thi và nông thôn mới có nhiều đổi mới. Sau 
10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, cùng với tăng 
cường công tác chỉ đạo, năm 2019, UBND tỉnh đã hỗ trợ 
có mục tiêu từ ngân sách tỉnh về ngân sách huyện để thực 
hiện chương trình ở các xã khó khăn. Nhờ đó, toàn tỉnh 
có 112/112 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đạt 
tỷ lệ 100%; 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt 
chuẩn, hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng 
giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. 
Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được 
quan tâm; chính sách xã hội, an sinh xã hội thực hiện tốt, 
nhất là đối tượng chính sách, gia đình có công, gia đình 
khó khăn, đồng bào dân tộc, công nhân lao động. Đời 
sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được 
nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều 
còn 1.71%. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu 
tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ 
vững, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống. Việc đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được tăng 
cường; chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị được nâng lên.

Bên cạnh các thành tựu trong lĩnh vực kinh tế - xã 
hội, công tác đối ngoại của tỉnh cũng có bước phát triển 
mới, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của 
tỉnh. Trong những năm qua, mối quan hệ giao lưu hợp 
tác với nhiều địa phương trong cả nước và quốc tế được 
tăng cường và mở rộng. Công tác đối ngoại được triển 

khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả trên cả ba trụ cột: 
ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao 
văn hóa. Thực hiện phương châm “đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ”, tỉnh đã thiết lập mối quan hệ hợp 
tác hữu nghị với 10 tỉnh, thành phố của Bắc Lào, tỉnh 
Chungcheongbuk – Hàn Quốc và tỉnh Akita – Nhật Bản 
và đang mở rộng hợp tác với địa phương một số nước 
như Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Đức, Italia,... 
Đồng thời thường xuyên tăng cường mở rộng hợp tác với 
Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế và 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Với những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và những thành 
tích trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân Vĩnh Phúc vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2007, Huân chương 
Hồ Chí Minh năm 2010, Huân chương Độc lập hạng Nhất 
(lần 2) năm 2015, Huân chương Lao động hạng Nhất 
năm 2017 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, những 
thành tựu đạt được thể hiện nỗ lực to lớn của Đảng bộ và 
nhân dân Vĩnh Phúc, là nền tảng vững chắc để tỉnh bước 
vào giai đoạn phát triển mới. Song, để đạt được mục tiêu 
phát triển bền vững, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cần 
phải tiếp tục nỗ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - 
xã hội theo hướng ổn định, vững chắc; trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, gấp rút thực hiện mục 
tiêu phấn đấu là tỉnh công nghiệp, trở thành một trong 
những trung tâm dịch vụ, du lịch của Vùng và cả nước, 
có những khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế và trở 
thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế 
kỷ XXI.  

Thực hiện: Nguyễn Thơm

Vĩnh Phúc khởi sắc từng ngày. Ảnh Khánh Linh
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In the context of the fierce war, Vinh Phuc province 
was established with an area of nearly 2000 km2 
and 47,000 people. The provincial Party Committee 

had nearly 19,000 party members. The unification of the 
two provinces created synergy, meeting requirements 
and tasks in the new phase of the resistance. This was a 
particularly important event in the political and social life 
and in the development process of Vinh Phuc province. 

Under the request of the national construction, 
support for the South, in the fierce years of the resistance 
war against the US, on January 26, 1968, the National 
Assembly decided unifying Vinh Phuc and Phu Tho to 
be Vinh Phu. For 29 years, the people of Vinh Phuc and 
Phu Tho had successfully performed the tasks of building 
homeland, fighting against the enemy, and supporting 
the great frontline of the South, contributing to the 
nation’s victory.

In accordance with the development requirements 
of the new period, at the 10th Session, the IX National 
Assembly passed a resolution separating Vinh Phu 
province into Vinh Phuc and Phu Tho. Since January 
1, 1997, Vinh Phuc province was re-established. After 
several times of adjusting administrative boundaries, 
the province now has a natural area of 1,235.87 km2 
and a population of over 1.1 million. The province has 
9 administrative units (2 cities and 7 districts): Vinh Yen 
city, Phuc Yen city and the districts of Song Lo, Lap Thach, 
Tam Duong, Vinh Tuong, Yen Lac, Tam Dao and Binh 
Xuyen; 137 communes, wards and towns.

23 years since the re-establishment, the Vinh Phuc 
Party Committee and people have taken advantages of 
opportunities, promoted advantages, overcome many 
difficulties and challenges. When newly re-established, 
Vinh Phuc was a poor province having an annual budget 
of less than VND 100 billion; the average income per 
capita was only 140 USD / year, equal to 40% of the 
national average. The province had pure economy, small 
industry, old equipment, outdated technology; the 
socio-economic infrastructure was weak…

With tireless efforts, Vinh Phuc has grown to become 
one of the localities having high development and 
outstanding achievements. The economic growth rate of 
the province for many years was high; averagely during 
2016-2018 the economic growth rate reached 7.81%. 
In 2019, the economic growth rate is estimated to 
reach 8.05%. The GRDP per capita is now about VND 85 

Vinh Phuc: 70 years of construction, 
integration and development

Khu Công nghiệp Khai Quang - Ảnh. Khánh Linh

On February 12, 1950, the Government issued a Decree merging Vinh Yen province and Phuc 
Yen province into Vinh Phuc province. For 70 years, Vinh Phuc has continuously tried, made 
efforts on building and developing the province with great achievements; has been striving to 
make turn Vinh Phuc into  “one of the most prosperous provinces in the North of Vietnam" in the 
period of modernization and industrialization.
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million, equivalent to USD 3,700. The economic structure 
has shifted quite quickly in the right direction. From a 
province dependent on the Central budget, up to now 
Vinh Phuc is one of the localities having high revenue 
and contributing to the Central budget (in 1997, budget 
revenue was only VND 114 billion; in 2014, surpassed 20 
trillion dong. and now over 30 trillion). In 2019, the total 
budget revenue is estimated at VND 32,447 billion, up 
16.8% compared to the estimate.

Investment attraction has achieved good results; 
many domestic and foreign enterprises have chosen Vinh 
Phuc as a place of production and business investment. 
The number of projects expanding investment scale 
tends to increase. Accumulated to the end of 2019, the 
total number of valid projects in the province reached 
1,139, including 755 DDI projects with a total registered 
investment capital of VND 80.9 trillion and 384 FDI ones 
with USD 5.02 billion.

Technical and social infrastructure systems have 
always been concerned. After 10 years of implementing 
new rural construction, at present, the whole province 
has 112/112 communes completing new rural 
construction, reaching the rate of 100%; 4/9 districts 
and cities have been recognized as meeting standards, 
completing the task of building a new countryside.

In addition to the socio-economic achievements, 
the work of foreign affairs also has gained new 
development steps, contributing to promote the process 

of international integration of the province. Following 
the motto of "multilateralization and diversification 
of relations", the province has established friendly 
cooperative relations with 10 provinces and cities of 
Laos, Chungcheongbuk-do (South Korea) and Akita 
Prefecture (Japan); has currently expanded cooperation 
with localities of Russia, Germany, Italy... and foreign 
embassies in Vietnam, international organizations and 
foreign non-governmental organizations.

With great contributions, Vinh Phuc was awarded 
many medals by the Party and State (First-class 
Independent Medal in 2007, Ho Chi Minh Medal in 2010, 
First-class Independence Medal in 2015, First-class Labor 
Medal in 2017 and many other prestigious awards).

In 70 years, the above achievements have shown 
great efforts of Vinh Phuc’s authority and people 
creating solid foundation for the province in the new 
development period. However, in order to achieve the 
goal of sustainable development, Vinh Phuc needs 
to make continuous efforts to accelerate the socio-
economic development in the direction of stability 
and firmness; in the cause of industrialization - 
modernization, implementing the goal of striving to 
become an industrial province, one of the service and 
tourism centers of the region and the whole country, and 
becoming Vinh Phuc city in the 20s of the XXI century.

By Nguyen Thom
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NGOẠI GIAO VĂN HÓA:
CẦU NỐI GIỮA TỈNH VĨNH PHÚC VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ

Được coi là “sức mạnh 
mềm của thế kỷ 21”, ngoại 
giao văn hóa giữ vị trí 
quan trọng trong chính 
sách đối ngoại của nhiều 
quốc gia. Trong những 
năm qua, Việt Nam nói 
chung và tỉnh Vĩnh Phúc 
nói riêng đã vận dụng 
sáng tạo, khéo léo sức lan 
tỏa mạnh mẽ của văn hóa 
trong việc làm sâu sắc 
và thắt chặt hơn các mối 
quan hệ chính trị và kinh 
tế giữa Việt Nam với các 
nước, góp phần thúc đẩy 
quá trình hội nhập quốc 
tế sâu rộng của đất nước.
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Chương trình Giao lưu văn hóa Việt -Nhật 
nhân ngày lễ Tạ ơn Lao động Nhật Bản

Năm 2019, hoạt động ngoại giao văn hóa của 
tỉnh Vĩnh Phúc đã được đẩy mạnh và có nhiều 
khởi sắc. Tỉnh đã tổ chức thành công một số sự 

kiện giao lưu văn hoá như: Chương trình Ngày văn hóa 
Israel tổ chức tại Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận 
tải, Chương trình giao lưu với Ban nhạc đồng quê Hoa Kỳ 
- The Americans, Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam 
- Nhật Bản nhân ngày Lễ tạ ơn người lao động Nhật Bản; 
Chương trình giao lưu văn hóa Việt – Trung , 02 chương 
trình giao lưu với Đại sứ quán Ấn Độ (Chương trình diễn 
kịch ngắn về Mahatma Gandhi tại 06 trường THPT của 
tỉnh Vĩnh Phúc, Chương trình Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh 
Vĩnh Phúc). Tổ chức nhiều sự kiện để bảo tồn và giới thiệu 
các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương như tổ chức 
hội thảo “Trống quân Đức Bác - những giá trị văn hóa đặc 
sắc”, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam biểu diễn, 
ghi hình 02 vở chèo “Thị Ngự Sử về làng” và vở “Quả cau 
vàng”, phát sóng trên Kênh truyền hình VTV1; hoàn thiện 
dàn dựng mới 01 vở diễn Chèo “Phương thuốc thần kỳ”; 
04 tiểu phẩm hài và 01 tổ khúc giao duyên gồm các làn 
điệu dân ca, hát chèo, hát văn, hát xẩm...; tổ chức thành 
công Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
công nhận Tháp gốm men chùa Trò là Bảo vật Quốc gia 
và khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa thời Lý 
- Trần trên đất Vĩnh Phúc”. Tỉnh đã xây dựng hồ sơ đề nghị 
đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối 

với nghi lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao (Lãng Công, 
Sông Lô); hát Trống quân Đức Bác (Đức Bác, Sông Lô); Lễ 
hội Tây Thiên và tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Các 
hoạt động trên đã góp phần giữ gìn và tôn vinh các giá 
trị văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời, góp phần 
nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, 
tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết văn hóa, 
nghệ thuật giữa Vĩnh Phúc với nhân dân các nước trên 
thế giới. Năm 2019, lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc 
ước đạt 6.100.000 lượt khách, tăng 17 % so với năm 2018 
(trong đó, khách quốc tế khoảng 43.500 lượt, tăng 15%; 
khách nội địa 6.056.500 lượt, tăng 17%).

Cùng với hoạt động trên, hoạt động ngoại giao văn 
hóa được gắn kết với ngoại giao chính trị và ngoại giao 
kinh tế thông qua các chương trình tiếp đón và làm việc 
với các đoàn khách, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính 
phủ, doanh nghiệp nước ngoài...; qua các chuyến thăm 
hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại của đoàn lãnh đạo, 
cán bộ tỉnh tại các nước. Tại các buổi làm việc, các nghi lễ 
khánh tiết, trang phục, quà tặng cho các đoàn khách, các 
đối tác nước ngoài, các tiết mục văn nghệ đều mang đặc 
trưng văn hóa của Việt Nam và của tỉnh, góp phần quảng 
bá hình ảnh, tiềm năng hợp tác kinh tế, du lịch, đầu tư và 
nét văn hóa đặc sắc của Vĩnh Phúc nói riêng và đất nước, 
con người Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. 
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Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với Hội người Việt 
Nam, Hội đồng hương Vĩnh Phúc ở các nước, tích cực tăng 
cường trao đổi thông tin hai chiều; chủ động giới thiệu văn 
hóa, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để cộng đồng 
người Vĩnh Phúc ở nước ngoài hướng về quê hương, trở 
thành “đại sứ văn hóa” của Vĩnh Phúc tại các nước trên thế 
giới; đồng thời, khuyến khích bà con, doanh nhân kiều bào 
xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng phát triển. 

Có thể khẳng định, các hoạt động giới thiệu văn hóa, 
lịch sử và quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc cũng như các sự 
kiện giao lưu văn hóa nước ngoài tại tỉnh đã mở rộng 
và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại, cơ hội giao lưu 
hợp tác, nâng cao vị thế và tạo môi trường thuận lợi cho 
Vĩnh Phúc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, công tác ngoại 
giao văn hóa của tỉnh vẫn còn tập trung vào các hoạt 
động quảng bá tại chỗ, chưa đẩy mạnh việc giới thiệu 
và quảng bá văn hóa địa phương ra nước ngoài, nguồn 

nhân lực có trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu 
cầu của công tác ngoại giao văn hóa. Nhằm phát huy tối 
đa các vai trò của trụ cột ngoại giao văn hóa và đưa hoạt 
động ngoại giao văn hóa của tỉnh dần đi vào chiều sâu, 
trong thời gian tới, cần tập trung quảng bá hình ảnh Vĩnh 
Phúc bằng các hình thức đa dạng, phong phú; xây dựng 
và hoàn thiện cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa; 
gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và 
ngoại giao kinh tế,tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, 
làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa 
truyền thống của tỉnh.

Trước xu thế hội nhập quốc tế đa phương, cần có sự 
chung tay, phối hợp của tất cả các cấp, các ngành để “Đưa 
văn hóa Việt Nam ra thế giới và đưa văn hóa thế giới đến 
Việt Nam”nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đối ngoại 
chung, nâng cao vị thế của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và 
Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Thực hiện: Phú Hưng

Tháp gốm men chùa Trò của tỉnh Vĩnh Phúc đã được 
Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia

Khu du lịch Tam Đảo thu hút nhiều du khách quốc tế 
đến tham quan và nghỉ dưỡng



Một trong những truyền thống tốt đẹp của 
người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về là du 
xuân, dự lễ hội. Đây là dịp để mọi người dâng 
hương cầu may mắn, lộc tài, bình an cho gia đình, 
người thân. Trên khắp cả nước có hàng nghìn lễ 
hội lớn nhỏ và Vĩnh Phúc cũng không ngoại lệ. Tuy 
nhiên, có một số lễ hội lớn, đông vui mà chúng ta 
không thể nào bỏ qua khi đi du xuân tại Vĩnh Phúc.

Lễ hội kéo song Hương Canh (từ ngày 3-5 tháng 
Giêng)

Đây là lễ hội độc đáo diễn ra tại bãi kéo song Cầu Treo 
thị trấn Hương Canh. Kéo song là một trò chơi cổ truyền, 
biểu dương tinh thần thượng võ của cư dân nông nghiệp, 
khi tham gia trò chơi này đòi hỏi người chơi phải có sự 
đoàn kết mang tính tập thể cao và mưu trí mới có thể 
giành được thắng lợi. Đó là những màn thi đấu quyết 
liệt, vui nhộn của 3 làng Hương Canh, Ngọc Canh và Tiên 
Hường nhằm miêu tả lại việc thao diễn thuỷ quân của 
vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Hội diễn ra từ ngày 3 

đến ngày 5 tháng Giêng, dân làng dựng một cột lim chắc 
khoẻ có đục lỗ luồn một dây song dài kéo qua. Mỗi làng 
cử 25 tráng đinh thành lập một đội thi kéo với nhau, đội 
thắng được thưởng hậu hĩnh bằng gạo, lợn, bò… Ngày 
2/12/2015, nghi lễ và trò chơi kéo co (trong đó có trò kéo 
song Hương Canh) đã được UNESCO công nhận là di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ hội rước cây Bông (ngày mùng 7 tháng 
Giêng)

Từ thời vua Hùng dựng nước và giữ nước, người dạy 
cho nhân dân cấy lúa, trồng bông dệt vải. Để cầu cho lúa 
tốt, bông mượt, cho mùa màng được bội thu, nhân dân 
cơm no áo ấm, hàng năm vua Hùng tổ chức là lễ hội “Cầu 
Mẫu” hay chính là lễ hội rước cây bông đượng tổ chức vào 
ngày mùng 7 tháng Giêng ngày nay tại làng Thượng Yên 
– Đồng Thịnh – Sông Lô

Khi đoàn rước về đến sân đền Thượng, lễ khai hội bắt 
đầu. Sau thực hiện việc tế thần,  chương trình cướp cây 
bông bắt đầu.Tiếng chiêng trống gióng lên liên hồi, đoàn 

ĐIỂM DANH 5 LỄ HỘI ĐẦU XUÂN 
TẠI VĨNH PHÚC

ĐIỂM DANH 5 LỄ HỘI ĐẦU XUÂN 
TẠI VĨNH PHÚC
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người ùa vào chen nhau rút bông, hoặc nếu không thể 
cướp được bông cũng mong được chạm tay vào thân cây 
bông. Người có được bông sẽ đem về đặt trang trọng 
trên bàn thờ gia tiên. Quan niệm dân gian, nếu ai cướp 
được bông hay chỉ cần chạm được tay vào linh vật thì cả 
năm sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng tốt tươi, cuộc 
sống no đủ.  

Lễ hội Đền Bắc Cung (từ mùng 6 đến 20 tháng 
giêng)

Lễ hội đền Bắc Cung hay còn gọi là lễ hội đền Thính 
được tổ chức từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 
Giêng âm lịch hàng năm, tại xã Tam Hồng, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Lễ hội nhằm tưởng nhớ Đức Thánh 
Tản Viên, người anh hùng có công khai điền trị thuỷ từ 
thuở Vua Hùng dựng nước. Lễ hội gồm hai phần: Phần lễ 
và phần hội. Trong phần lễ, sau khi người dân Tam Hồng 
rước kiệu thì chủ tế thay mặt người dân trong làng dâng 
hương, nước, rượu, lễ vật và đọc văn tế xin Đức Thánh 
cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân 
dân no ấm. Phần hội được tổ chức với rất nhiều hoạt 
động phong phú với các trò chơi dân gian: chọi gà, đấu 
vật, đánh cờ người...các cuộc thi múa hát dân ca, dân vũ 
của các làng. Lễ hội đền Bắc Cung không chỉ là hình thức 
sinh hoạt văn hóa, tinh thần nhằm bảo tồn và phát huy 
các giá trị văn hóa truyền thống của quốc gia, mà còn là 
điểm thăm quan, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân 
dân trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (ngày 16, 17 tháng 
giêng)

Hội chọi trâu được tổ chức ở xã Hải Lựu, huyện Sông 
Lô, được xem là một cổ tục độc đáo, đặc sắc. Hàng năm, 
cứ sau ngày rằm tháng Giêng, lễ hội chọi trâu được mở 
theo truyền thống. Trước đây, hội chỉ diễn ra trong ngày 

17 tháng Giêng âm lịch, càng ngày hội càng thu hút đông 
người tham gia nên ban tổ chức đã kéo dài ngày hội làm 
2 ngày: 16 và 17 tháng Giêng. Lễ hội chứa đựng những 
nét văn hóa dân gian đặc sắc, thể hiện tinh thần thượng 
võ, góp phần giáo dục tình yêu quê hương của người Việt. 
Đây là hội trọi châu cổ nhất Việt Nam. 

Lễ hội Tây Thiên – “Đến với Phật, về với Mẫu” 
(ngày 15 tháng hai)

Lễ hội Tây Thiên diễn ra vào 3 tháng mùa Xuân, chính 
hội là ngày 15 tháng 2 âm lịch hàng năm, được tổ chức 

tại Khu Di tích Danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện 
Tam Đảo, là lễ hội lớn nhất của Vĩnh Phúc. Lễ hội có hai 
phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm có lễ cáo, 
lễ rước và lễ dâng hương. Phần hội là các trò chơi dân 
gian, trò diễn của các cư dân bản địa, các làn điệu dân ca 
của hai dân tộc Kinh và Sán Dìu đang sinh sống tại vùng 
đất Tam Đảo. Lễ hội Tây Thiên là một phần quan trọng của 
đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng 
của nhân dân, nhằm tưởng nhớ công ơn và tỏ lòng thành 
kính đối với Quốc Mẫu Tây Thiên. Qua đó thể hiện truyền 
thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta, thu hút 
đông đảo du khách tới hành lễ, vãn cảnh.

Tổng hợp: Nam Dương
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Sáng 21/12, Hội Hữu nghị Việt – Đức tổ chức Đại 
hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. 
Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Huây 

- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt 
Nam - Đức và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đại 
diện các hội hữu nghị song phương, đa phương trên địa 
bàn tỉnh.

Là tổ chức hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt - Đức được thành 
lập năm 2014. Nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của Hội 
Hữu nghị Việt - Đức đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, 
góp phần thắt chặt, củng cố và tăng cường quan hệ hợp 
tác, hữu nghị giữa nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân 
Đức, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của tỉnh. 
Tính đến nay, Hội có gần 150 hội viên, trong đó, có nhiều 
người từng học tập, sinh sống và làm việc tại Cộng hòa 
Liên bang Đức. 

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Hữu nghị Việt - Đức tiếp 
tục xây dựng, củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu 
nghị, quan hệ hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân 
dân Vĩnh Phúc với nhân dân Đức; đổi mới và nâng cao 
chất lượng hoạt động của Hội bằng các hoạt động thích 
hợp, đa dạng, phong phú; củng cố, phát triển Hội, thu 

hút thêm thành viên, đặc biệt là giới trẻ tham gia hoạt 
động của Hội làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động hòa bình 
hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Vĩnh Phúc với nhân 
dân Đức.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 25 thành viên là 
những người tâm huyết, nhiệt tình và có quan hệ với 
Cộng hòa Liên bang Đức vào Ban chấp hành Hội; ông 
Nguyễn Kim Nhạn, Phó Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ 
được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Đức tỉnh 
lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: Nam Dương

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - ĐỨC 
TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ II

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc 
nhiệm kì 2019-2024 ra mắt Đại hội
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Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Anh 
tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 31/12/019, tại Nhà khách Đầm Vạc, Vĩnh 
Phúc diễn ra Đại hội Hội hữu nghị Việt - Anh 
tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tham dự Đại hội, có ông Nguyễn Văn Phúc - Nguyên Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch 
Trung ương Hội hữu nghị Việt - Anh, đại diện lãnh đạo 
một số sở,ngành; đại diện các hội hữu nghị song phương, 
đa phương trên địa bàn tỉnh và đông đảo hội viên của Hội 
hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019, cho thấy, 
ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Hội đã tổ 
chức nhiều hoạt động để tăng cường tình đoàn kết, hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Anh. Hoạt động của 
Hội luôn bám sát sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương Hội hữu nghị 
Việt - Anh; các hoạt động bước đầu được duy trì hiệu quả. 
Nhân dịp kỉ niệm 89 năm quốc khánh Vương Quốc Anh 
(11/6/1926 – 11/6/2015), Hội đã triển khai tổ chức phát 
động cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước và con người Vương 
Quốc Anh” dưới dạng thi viết bằng tiếng Anh tới toàn bộ 
học sinh sinh viên và cán bộ công chức viên chức trên 
toàn bộ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thu hút được hơn 1000 
bài viết tham gia… Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tuyên 
truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Vĩnh Phúc tới nhân dân 
Vương quốc Anh nhằm tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy 
mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, 
nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân Vương quốc Anh.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội sẽ tập trung tăng 

cường kết hợp hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị 
với vận động phi chính phủ Anh; kết nối các đoàn giao 
lưu học tập của Anh, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và pháp 
luật; phát triển thêm các Chi hội và hội viên trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc; phát huy vai trò hoạt động của những 
người đã từng học tập, nghiên cứu, lao động tại Vương 
Quốc Anh…

Tại Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh 
Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bầu 21 đồng chí 
vào BCH; ông Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung tâm 
TTĐN&XTVT Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc được bầu giữ 
chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh Phúc lần 
thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Ông Nguyễn Văn Phúc - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Trung ương 

Hội hữu nghị Việt - Anh tặng hoa chúc mừng Đại hội
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Vĩnh Phúc giao lưu hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 
– 18/01/2020), ngày 19/12/2019, tại trường 

Cao đẳng nghề tỉnh Vĩnh Phúc, Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi giao lưu hữu nghị.

Tham dự buổi giao lưu có: bà Trần Thị Xuân Oanh – 
Phó Trưởng ban phụ trách Ban Á - Phi, Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị Việt Nam, Tổng thư ký trung ương Hội hữu 
nghị Việt Nam - Trung Quốc; đại diện một số sở, ngành 
của tỉnh, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và 
11 lãnh đạo các Hội hữu nghị song phương, đa phương 
trong tỉnh, cùng hơn 200 học sinh, sinh viên trường Cao 
đẳng nghề Vĩnh Phúc.

Về phía Trung Quốc có ông Bành Thế Đoàn - Tham tán 
văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và đại diện 
các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến dự.

Cách đây 70 năm, ngày 18/01/1950, nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao 

với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đặt mốc lịch sử quan 
trọng trong mối quan hệ lâu đời giữa hai nước Việt Nam - 
Trung Quốc. Hai nước đã xác định phát triển quan hệ theo 
phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn 
định lâu dài, hướng tới tương lai và nhất trí cùng nhau trở 
thành láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu



Đặc biệt, từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác 
chiến lược toàn diện năm 2008, quan hệ Việt - Trung đã 
không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu trong 
tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi giao lưu hữu nghị, ông Nguyễn Huy 
Quang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 
Vĩnh Phúc cho biết: Phát huy truyền thống tốt đẹptrong 
quan hệ giữa hai nước, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh 
Phúc cũng tăng cường quan hệ hợp tác với Trung Quốc. 
Tính đến nay, có 45 dự án đầu tư của Trung Quốc với tổng 
vốn đăng ký khoảng 239,3 triệu USD. Các dự án của Trung 
Quốc đầu tư ở tỉnh Vĩnh Phúc đều thành công, có đóng 
góp cho ngân sách của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm và 
thu nhập cho người dân Vĩnh Phúc, góp phần tăng thêm 
sự hiểu biết và gần gũi giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với 
nhân dân Trung Quốc. Song song với đó, hoạt động hợp 
tác hữu nghị, đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa 
giữa nhân dân trong tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương 
của Trung Quốc cũng được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm và 
phát triển. Sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam - Trung 
Quốc tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2012, đã thực sự trở thành 
cầu nối góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị 

giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và tình hữu nghị, 
gắn bó giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh của 
Trung Quốc nói riêng.

Phát biểu tại buổi giao lưu hữu nghị, ông Bành Thế 
Đoàn - Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt 
Nam bày tỏ vui mừng thay mặt cho Đại sứ quán Trung 
Quốc tại Việt Nam đến tỉnh Vĩnh Phúc dự buổi gặp mặt 
giao lưu để cùng nhau chúc mừng 70 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam. Đồng thời, 
ghi nhận đánh giá cao nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc và 
Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Vĩnh Phúc đã 
có nhiều hoạt động xây đắp tình hữu nghị truyền thống 
giữa nhân dân hai nước. 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng các đội văn nghệ đến 
từ các doanh nghiệp, các trường học, các cá nhân, tổ chức 
đến từ Trung Quốc giao lưu những tiết mục nghệ thuật 
đặc sắc. Đây là một trong những hoạt động góp phần tích 
cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 
Việt Nam - Trung Quốc hướng đến kỷ niệm 70 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tin, ảnh: Nam Dương
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Gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
và một số doanh nghiệp tiêu biểu

 nhân dịp năm mới 2020

Ngày 27/12/2019, Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình Gặp 
mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 

một số doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp năm mới 2020. 
Chương trình gặp mặt nhằm tri ân các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài và các doanh nghiệp đã có nhiều đóng 
góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, phát triển kinh 
tế của tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay,Vĩnh Phúc có 13 tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài (PCPNN) và 01 tổ chức của Việt Nam đang hoạt 
động tại địa bàn tỉnh với 33 chương trình, dự án và phi 
dự án, các chương trình thực hiện trách nhiệm xã hội của 
các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Năm 
2019, tổng giá trị giải ngân của các chương trình, dự án 
trên địa bàn tỉnh đạt 1.661.000 USD. Các dự án đã có 

nhiều đóng góp quan trọng trong việc giải quyết các vấn 
đề an sinh, xã hội, cải thiện đời sống của một bộ phận 
nhân dân nghèo và các lĩnh vực khó khăn trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh đã chia sẻ thông tin về tình hình phát triển 
kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2019, nhu cầu và các chính 
sách ưu tiên của tỉnh để kêu gọi viện trợ của các tổ chức 
PCPNN. Đại diện các tổ chức PCPNN, doanh nghiệp cũng 
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình hoạt động; đề xuất, kiến nghị 
với lãnh đạo tỉnh, các đơn vị được thụ hưởng viện trợ... 
để hoạt động của các tổ chức PCPNN thuận lợi trong thời 
gian tới.

Tin, ảnh: Nam Dương

Các đại biểu, đại diện các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tiêu biểu 
trên địa bàn chụp ảnh lưu niệm
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Thuận lợi và thách thức
Năm 2020 là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận cương vị 

Chủ tịch ASEAN, lần đầu tiên vào năm 2010. Trong bối cảnh 
tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc đảm 
nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam so 
với giai đoạn 10 năm trước có rất nhiều thay đổi. Ông Vũ 
Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao đã chỉ rõ những 
thách thức và cơ hội mới đối với Việt Nam khi gánh trọng 
trách lớn lao này.

Theo ông Vũ Hồ, thuận lợi thứ nhất là Việt Nam đã 
trưởng thành hơn trong nhận thức, tham gia sâu rộng 
hơn vào tất cả những tiến trình chính trị, an ninh, kinh tế 
đang diễn ra trong khu vực. Thứ hai, hình ảnh, vị thế của 
Việt Nam đã thay đổi rất nhiều so với năm 2010, vai trò 
của Việt Nam trong khu vực đã được khẳng định ở mức độ 
cao hơn. Cộng đồng ASEAN đã phát triển hơn trong suốt 10 
năm qua, có sự tiến bộ nhất định mà tất cả các nước đều 
phải công nhận. Hiểu biết, tin tưởng và sự cam kết của các 
quốc gia thành viên ở mức độ cao hơn so với trước kia. Đây 
là thuận lợi cho Việt Nam khi xây dựng sự đồng thuận, khi 
triển khai các sáng kiến, khi thúc đẩy bất kỳ ưu tiên nào.

Song song với thuận lợi còn có rất nhiều thách thức 
mới. Vụ trưởng Vũ Hồ chia sẻ: “Thách thức đầu tiên chúng 
ta thấy được là năm 2020 tình hình quốc tế và khu vực có 
nhiều biến động và rất khó lường. Nếu năm 2010, chúng 
ta đang ở giai đoạn xây dựng lòng tin thì đến năm 2020 
chúng ta ở giai đoạn phòng ngừa những sự cố có thể xảy 

ra. Và nhiệm vụ của chúng ta là ngăn ngừa tất cả những sự 
cố hay những tranh chấp diễn biến nghiêm trọng hơn, trở 
thành xung đột hay đối đầu”.

Cùng với đó, bối cảnh quốc tế hiện cũng khác nhiều so 
với 10 năm trước, nổi lên là sự cạnh tranh giữa các nước 
lớn, đặc biệt là cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày 
càng sâu rộng hơn. Điều đó cũng sẽ tác động trực tiếp 
đến vai trò ASEAN và nước làm Chủ tịch của ASEAN, vốn có 
nhiệm vụ đảm bảo đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ khối 
và tận dụng sự ủng hộ của các đối tác, thậm chí các đối tác 
đang đứng ở hai chiều khác nhau. Thách thức tiếp theo là 
những vấn đề đang diễn ra trong khu vực, chẳng hạn như 
tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải, tồn tại những nhận thức 
khác nhau về cách giải quyết bất đồng, những cách tiếp 
cận khác nhau trong giải quyết tranh chấp.

Cuối cùng, bộ máy hoạt động của ASEAN rất cồng 
kềnh. Mỗi năm có hàng nghìn cuộc họp diễn ra ở khắp các 
cấp độ. Nhiệm vụ của nước giữ vai trò Chủ tịch là làm sao để 
thu xếp và tổ chức lại tất cả các hoạt động của ASEAN theo 
hướng hiệu quả hơn, hợp lý hơn, khoa học hơn nhằm nâng 
cao hiệu quả của hoạt động hợp tác.

Kinh nghiệm thực tiễn trong 25 năm
Hợp tác ASEAN là 1 tiến trình và phát triển của ASEAN 

bao trùm trên tất cả mọi lĩnh vực, an ninh, kinh tế, văn hóa, 
xã hội. Theo Vụ trưởng Vũ Hồ, có một số điểm tích cực cần 
phải ghi nhận trong 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. 

CHỦ TỊCH ASEAN 2020: 
Cơ hội cho Việt Nam 

khẳng định vai trò và thế mạnh

Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN 
tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 ở Bangkok. 

(Nguồn: thaipbsworld)

Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN 
từ ngày từ ngày 1/1/2020. Đây được coi là dấu 
mốc quan trọng, đánh dấu tròn 25 năm Việt 
Nam trở thành thành viên của ASEAN, đồng 
thời cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp tục chứng 
minh tư cách của một thành viên chủ động, 
tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN.
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Trước hết, lòng tin giữa Việt Nam với các nước trong khu 
vực đã được nâng lên và Việt Nam đã có sự hội nhập tích 
cực không chỉ trong khu vực mà cả trên thế giới.

“Nếu ko phải là thành viên của ASEAN, không đóng 
góp một cách tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào 
công việc chung của khối thì liệu chúng ta có trở thành 
ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, liệu có 
trở thành thành viên của WTO không và liệu chúng ta có 
thành công trong năm APEC 2006 và 2017 không? Tiếp 
đến là quan hệ của chúng ta với các nước xung quanh. Nếu 
không phải là thành viên của ASEAN, liệu chúng ta có thể 
bình thường hóa quan hệ với Mỹ? Như vậy có thể thấy rõ 
rằng, lòng tin của Việt Nam với các đối tác và sự tin cậy của 
các đối tác với Việt Nam rất cao”, ông Vũ Hồ nhấn mạnh.

Nhờ gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có nhiều thay đổi 
tích cực về nhận thức. Người dân Việt Nam đã có cách tiếp 
cận tỉnh táo hơn trong tất cả các vấn đề. Đặc biệt trong vấn 
đề Biển Đông, Việt Nam chủ trương theo đuổi biện pháp 
đối thoại, hợp tác và thống nhất, thay vì đối đầu, sử dụng 
vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực.

Theo ông Vũ Hồ, con người Việt Nam cũng ngày một 
trưởng thành hơn nhờ tham gia vào những cuộc họp của 
ASEAN và các hoạt động chung của cộng đồng ASEAN. Việc 
lĩnh hội những tri thức mới và tuân thủ các thủ tục, quy 
định của khối đang làm thay đổi cách ứng xử của người dân 
Việt Nam theo chuẩn mực chung của khu vực.

Bên cạnh đó, kinh tế của Việt Nam cũng bắt kịp đà 
phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới nhờ 
việc ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương và 
đa phương như Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực 
chung (CEPT) dành cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN 
(AFTA) hay Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Châu 
Âu (EVFTA).

Việt Nam tự tin thực hiện tốt vai trò mới
Để thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam 

đã có sự chuẩn bị tích cực về nhân lực và nguồn lực, cũng 
như chính sách đối ngoại. Trong bài phát biểu tại một hội 
thảo diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại 
giao Nguyễn Quốc Dũng đã giới thiệu 1 số chủ đề chính 
trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong năm Chủ 
tịch ASEAN.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Việt Nam sẽ 
tập trung thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác thông 

qua các thể chế và thỏa thuận đa phương ở cấp độ khu vực 
và toàn cầu, tiếp đến, theo đuổi mục tiêu phát triển và hội 
nhập với các quốc gia khác trên thế giới trong quá trình 
phát triển kinh tế xã hội, cuối cùng là gắn chặt hoạt động 
với các thể chế đa phương, khu vực và toàn cầu.

Về nhiệm vụ và vai trò mới, Vụ trưởng Vũ Hồ cho rằng: 
“Đã đến Việt Nam phải tích cực chủ động hơn, có trách 
nhiệm hơn trong các hoạt động của ASEAN. Với hình ảnh 
và vị thế mới Việt Nam cần phải đặt câu hỏi sẽ có những 
đóng góp gì cho khu vực và cộng đồng quốc tế, cho dù là 
Chủ tịch ASEAN hay Ủy viên không thường trực của Hội 
đồng Bảo an”.

Nhiều học giả quốc tế cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam 
sẽ đảm đương tốt trọng trách mới. Tiến sĩ Poy Sothirak, 
Giám đốc điều hành Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia 
cho biết: “Việt Nam đã đưa ra đường hướng về phát triển 
chính sách đối ngoại và 5 ưu tiên trong năm Chủ tịch 
ASEAN. Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ phát huy tốt 
vai trò lãnh đạo, tiếp tục duy trì động lực phát triển của các 
chủ tịch tiền nhiệm, một mặt tạo động lực phát triển cho 
ASEAN, mặt khác làm việc cùng các đối tác bên ngoài khối 
để giải quyết những vấn đề quan trọng trong khu vực”.

Theo: baoquocte.vn
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Thủ tướng nhận chiếc búa Chủ tịch ASEAN 
từ Thủ tướng Thái Lan. (Nguồn: VGP)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng 
trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Tuấn Anh)



I. ĐOÀN RA
Trong tháng 11 và tháng 12/2019 có 06 lượt cán bộ 

công chức viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài trong 
đó có 01 lượt sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh, 04 lượt 
kinh phí do các đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 01 lượt tự túc 
kinh phí. 

II. ĐOÀN VÀO
Trong tháng 11/2019 và 12/2019 có 16 đoàn (31 lượt 

khách nước ngoài) vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể: 
1. Ngày 01/11/2019, 01 chuyên gia Nhật Bản đến làm 

việc về nội dung hợp tác nghiên cứu rầy nâu hại lúa tại Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm trồng trọt và BVTV 
Tam Dương và Lập Thạch.

2. Ngày 04/11/2019, Công ty TNHH Giáo dục và Đào 
tạo quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic) (gồm 01 người Nhật 
Bản) tổ chức thi lấy học bổng cho chương trình du học 
theo học bổng của ĐH IPU tại Trường THPT Chuyên Vĩnh 
Phúc. 

3. Ngày 7/11/2019, ông Sven Dekker–Điều phối viên 
quốc gia của tổ chức PCP PUM làm việc với các sở ban 
ngành của tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong quá trình sản xuất kinh doanh.

4. Từ ngày 7-8/11/2019, Tổ chức PCP Konrad Adenauer 
Stiftung (Đức) tổ chức hội thảo tại Flamingo Đại Lải. 

5. Từ ngày 8-9/11/2019, 02 cá nhân quốc tịch Đức 
thuộc Công ty Water Solutions SEA(tại Việt Nam)và Công 
ty Harbauer GmbH (tại Đức) đến khảo sát, nghiên cứu hỗ 
trợ xử lý chất lượng nước tại 02 công trình cấp nước sinh 
hoạt tập trung xã Trung Hà, Trung Kiên huyện Yên Lạc.

6. Ngày 12/11/2019, Đại diện Diễn đàn Kinh doanh 
Horti Hà Lan-Việt Nam (gồm 02 người) đến làm việc với 
Sở Ngoại vụ và các sở ngành liên quan về hợp tác kinh 
doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

7. Ngày 13/11/2019, 01 chuyên gia người Úc dự lễ 
trao chứng nhận hợp tác với Trường THPT Chuyên Vĩnh 
Phúc. 

8. Ngày 25/11/2019, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh 

Luông-nậm-thà (Lào) gồm 04 đồng chí sang trao tặng 
huân chương của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ Lào cho các cá nhân và tập thể tỉnh Vĩnh 
Phúc. 

9. Từ ngày 25-26/11/2019, 04 chuyên gia Dự án điều 
dưỡng người Nhật Bản của tổ chức JICA đến làm việc với 
Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh để thu thập thông tin sau 
đào tạo lâm sàng 9 tháng cho điều dưỡng viên mới của dự 
án JICA, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo thực hành lâm sàng 
cho điều dưỡng viên mới.

10. Từ ngày 25-29/11/2019, 01 chuyên gia tư vấn 
người Đức đến hướng dẫn đào tạo thí điểm nghề cắt gọt 
kim loại lần thứ nhất tại Trường Cao đẳng Cơ khí nông 
nghiệp.

11. Từ ngày 25-29/11/2019, 01 chuyên gia tư vấn 
người Đức đến hướng dẫn các trường đào tạo thí điểm 
22 nghề chuyển giao từ Đức tại Trường Cao đẳng Công 
nghiệp & Thương mại. 

12. Ngày 21/11/2019, Hiệp hội xúc tiến thương mại 
Akita (Nhật Bản) gồm 03 người đến trao đổi, ký kết bản 
ghi nhớ về hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh 
Phúc.

13. Từ ngày 28-29/11/2019, 03 chuyên gia tư vấn 
người Nga tổ chức hội thảo tập huấn "phần mềm mô 
phỏng quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp" tại Trường 
CĐCKNN.

14. Ngày 4/12/2019, Ban nhạc đồng quê Hoa Kỳ "The 
Americans" đến giao lưu văn hóa tại Trường THPT Chuyên 
Vĩnh Phúc.

15. Tháng 10/12/2019, 03 chuyên gia người Italia đến 
thảo luận về cơ hội hợp tác trong tương lai tại Trường Cao 
đẳng Cơ khí nông nghiệp. 

16. Từ ngày 25-26/12/2019, 01 chuyên gia người Ấn 
Độ thuộc Quỹ Châu Á đến tìm hiểu mô hình hoạt động 
tài chính vi mô và phỏng vấn khách hàng của tổ chức tài 
chính vi mô Tình Thương (TYM) trên địa bàn hoạt động.

Tổng hợp: Thanh Tú

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI 
THÁNG 11 VÀ THÁNG 12 NĂM 2019
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Mục 2

THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VỀ QUY HOẠCH

Điều 10. Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy 
hoạch chi tiết

1. Dự án sử dụng đất từ 05 ha trở lên hoặc từ 02 
ha trở lên đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung 
cư phải thực hiện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết; 
trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết phải phê 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

2. Trình tự thực hiện việc phê duyệt nhiệm vụ và đồ 
án quy hoạch chi tiết theo quy định tại Chương II Nghị 
định 44/2015/NĐ-CP và Chương III Nghị định 37/2010/
NĐ-CP, cụ thể như sau:

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

b) Với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan liên quan; 

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi 
nhận được đề nghị của Sở Xây dựng, các cơ quan liên 
quan tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ ý kiến hoặc hết thời hạn xin ý kiến các cơ quan, 
Sở Xây dựng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc có văn bản trả lời nếu 
chưa đủ điều kiện;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ khi nhận được 

đề nghị của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch 
chi tiết hoặc có văn bản trả lời nếu không chấp thuận.

c) Với đồ án quy hoạch chi tiết:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi 
nhận được hồ sơ hợp lệ,  Sở Xây dựng có văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan liên quan; 

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Sở Xây dựng, các cơ quan liên 
quan tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ ý kiến các cơ quan hoặc hết thời hạn lấy ý kiến, 
Sở Xây dựng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
đồ án quy hoạch chi tiết hoặc có văn bản trả lời nếu 
chưa đủ điều kiện.

-Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi 
nhận được đề nghị của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch 
chi tiết hoặc có văn bản trả lời nếu không chấp thuận.

Mục 3

THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VỀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG

Điều 11. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường 

1. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường của các Bộ, ngành Trung ương 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

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

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(Tiếp theo kỳ trước)
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2. Các dự án theoCột 3, Phụ lục II kèm theo Nghị 
định 40/2019/NĐ-CP thuộc thẩm quyền phê duyệt Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của Ủy ban nhân dân 
tỉnh, trình tự thực hiện cụ thể như sau: 

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận 
một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định 
thông qua Hội đồng thẩm định và ra thông báo thẩm 
định trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc;

c) Trong thời gian 08 (tám) ngày làm việc kể từ khi 
có thông báo của Hội đồng thẩm định, nếu thông báo 
không yêu cầu phải chỉnh sửa Sở Tài nguyên và Môi 
trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường; 

d) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi 
nhận đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường hoặc có văn bản trả lời 
nếu không đồng ý.

3. Việc trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị 
định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

Điều 12. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ 
môi trường 

1. Dự án thuộc diện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi 
trường theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ Môi 
trường và Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Trung 
tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (đối với Kế hoạch 
bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền đăng ký xác nhận 
của Sở Tài nguyên và Môi trường) hoặcBộ phận một cửa 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với Kế hoạch 
bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền đăng ký xác nhận 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

3. Trong thời hạn 10(mười) ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi 
trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy xác 
nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.

(Còn tiếp)
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Regulations on investment project 
implementation process according to the 

Investment Law in the province

Section 2

THE IMPLEMENTATION OF PLANNING PROCEDURES

Article 10. Approve detailed planning tasks 
and plans

1. Projects using from 05 ha of land or from 02 ha 
for investment projects on condominiums construction 
must have detailed planning project approval; Before 
approving detailed planning, planning tasks must be 
approved.

2. The order of the approval of detailed planning 
tasks and plans is specified in Chapter II of Decree 
44/2015/NĐ-CP and Chapter III of Decree 37/2010/NĐ-
CP, specifically as follows: 

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

b) With the task of detailed planning:

- Within 03 (three) working days from the date of 
receiving a valid dossier, the Department of Construction 
shall issue a written consultation to the related agencies;

- Within 07 (seven) working days after receiving the 
request of the Department of Construction, relevant 
agencies provide written comments to the Department 
of Construction;

- Within 05 (five) working days from the date of 
receiving the complete opinion or the deadline for 
consulting agencies, the Department of Construction 
shall sum up and submit to the provincial People's 
Committee for approving the planning task or in writing 
reply if not eligible;

- Within 05 (five) days after receiving the request 
from the Department of Construction, the provincial 
People's Committee shall issue a decision approving the 
task of detailed planning blueprint or reply in writing if 
not approved. 

c) With detailed planning scheme:

- Within 03 (three) working days after receiving a 
valid dossier, the Department of Construction shall issue 
a written consultation to the related agencies;

- Within 10 (ten) working days after receiving the 
request of the Department of Construction, relevant 
agencies provide written opinions to the Department of 
Construction;

- Within 07 (seven) working days from the date 
of receiving adequate opinions from agencies or the 
deadline for collecting comments, the Department of 
Construction shall sum up and submit to the provincial 
People's Committee for approving the detailed planning 
scheme or in writing if not eligible.

27GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 105/2020



-Within 05 (five) working days from the receipt of 
the request of the Department of Construction, the 
provincial People's Committee shall issue a decision 
approving the detailed planning scheme or reply in 
writing if not approved. .

Section 3

IMPLEMENTATION OF PROCEDURES OF 

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Article 11. Approve environmental impact 
assessment (EIA) report 

1. Projects under the approval competence to 
environmental impact assessment reports of ministries 
and central branches shall comply with the guidance of 
ministries and central branches.

2. Projects under Column 3, Appendix II attached 
to Decree 40/2019/NĐ-CP within the competence 
of approving the Report of environmental impact 
assessment of the provincial People's Committee, the 
specific order of implementation is as follows:

a) The investor submits the dossier as prescribed 
at the one-door section of the Department of Natural 
Resources and Environment;

b) The Department of Natural Resources and 
Environment organizes the appraisal through the 
Appraisal Council and issues an appraisal notice within 
20 (twenty) working days;

c) Within 08 (eight) working days from the date of 

the notice of the Appraisal Committee, if the notice does 
not require modification of the Department of Natural 
Resources and Environment, the provincial People's 
Committee shall approve the EIA report;

d) Within 07 (seven) working days from receiving 
the request of the Department of Natural Resources 
and Environment, the provincial People's Committee 
shall issue a decision approving the EIA report or send a 
written payment words if disagree.

3. The submission for approving the EIA report 
complies with Clause 5, Article 1 of Decree 40/2019/NĐ-
CP dated on May 13, 2019.

Article 12. Certification of registering 
environmental protection plans 

1. Projects subject to registration of environmental 
protection plans according to Article 29 of the Law 
on Environmental Protection and Article 18 of Decree 
18/2015/NĐ-CP.

2. The investor submits the dossier in accordance with 
the provisions to the PAA (for environmental protection 
plan under the certification authority of the Department 
of Natural Resources and Environment) or the one-stop 
section unit of the district-level People's Committees (for 
environmental protection plans under the certification 
competence of the district-level People's Committee).

3. Within 10 (ten) working days after receiving a 
complete dossier as prescribed, the Department of 
Natural Resources and Environment or the district-level 
People's Committee shall issue a certificate of project 
environmental protection plan.

(To be continued)
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