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KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM,
70 NĂM THÀNH LẬP TỈNH VĨNH PHÚC VÀ ĐÓN NHẬN
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
Sáng 1/2/2020, tại Nhà hát tỉnh, Tỉnh ủy,
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã
tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/19303/2/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh
Phúc (12/2/1950 – 12/2/2020) và đón nhận
Huân chương Lao động hạng Nhất.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đ

ến dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng
chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc,
Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân
vận Trung ương.
Đến dự, có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các
đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Khiêm,
nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
Ngô Văn Dụ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên
Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phùng Quang Thanh,
nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung
ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung
ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; Nguyễn
Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trịnh Đình
Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các
ban, bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành trên
cả nước.
Về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn
ĐBQH 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 Ủy viên BTV Tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi lễ
ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các
đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phú
qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ
Việt Nam anh hùng cùng đông đảo nhân dân các dân
tộc trong tỉnh.
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ôn
lại lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi
thành lập đến nay đã dẫn dắt dân tộc ta giành nhiều
thành tựu vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giành độc lập
trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
hiện nay.
Về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của
tỉnh nhà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh Vĩnh
Phúc được thành lập từ năm 1950, trên cơ sở sáp nhập
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hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, đến năm 1968 sáp nhập
với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Đến năm 1997,
tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Những ngày đầu tái lập, tỉnh
gặp rất nhiều khó khăn. thu nhập bình quân đầu người
chỉ bằng 48% mức bình quân chung của cả nước, đời
sống nhân dân còn nhiều khó khăn.
Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, thực hiện
công cuộc đổi mới, với quyết tâm cao, Vĩnh Phúc đã vươn
lên thành một trong những điểm sáng của cả nước về
phát triển kinh tế; là một trong những tỉnh, thành phố
có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất; là trung tâm sản
xuất ô tô, xe máy hàng đầu của Vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Bộ và của cả nước. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được
đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại; bộ mặt đô thị và
nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ, đặc biệt là hai trung
tâm đô thị Vĩnh Yên và Phúc Yên…
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt
được trong suốt chặng đường lịch sử phát triển của tỉnh
nhà và lần thứ hai được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân
chương Lao động hạng Nhất.
Để phát huy truyền thống quý báu ấy trong sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới Vĩnh Phúc
cần tiếp tục tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau: Huy
động và phát huy tốt các nguồn lực của nền kinh tế để
tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động sản xuất
kinh doanh trên địa bàn.
Cơ cấu lại tỷ trọng kinh tế theo hướng hiệu quả, bền
vững; quy hoạch phát triển đô thị hợp lý, phù hợp với xu
thế thời đại và có nhiều giải pháp sớm đưa Vĩnh Phúc trở
thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát triển kinh tế phải gắn chặt với phát triển các
mặt văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của người dân, đảm bảo các vấn đề an
sinh xã hội.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; làm tốt công tác bảo
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng
khu vực phòng thủ vững chắc.
Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo
đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, triển
khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, xây

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
tại buổi lễ

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ
Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng
Nhất cho Chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, chuẩn bị
thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng
bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng Vĩnh
Phúc sẽ từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng tỉnh
nhà ngày càng giàu đẹp, đúng như mong muốn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời là “ Phải làm cho Vĩnh Phúc
thành một trong những tỉnh giàu có và phồn vinh nhất ở
miền Bắc nước ta”.
Trước mắt, Vĩnh Phúc cần triển khai có hiệu quả công
tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới vi rút corona gây ra, không để ảnh hưởng đến sức
khỏe và tính mạng của người dân trên địa bàn.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc,
thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất
(lần thứ 2) cho cán bộ và nhân dân Vĩnh Phúc.
Quang Nam (Theo Baovinhphuc.gov.vn)
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VĨNH PHÚC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2020
Chiều 10/01/2020, UBND tỉnh
Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết
công tác đối ngoại năm 2019, triển khai
nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020.

D

ự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng
chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao;
Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung
ương; Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Nguyễn Hoàng
Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ; đại diện các đơn vị: Vụ
châu Âu, Vụ Đông Bắc Á, Vụ Chính sách đối ngoại... của
Bộ Ngoại giao.
Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có ông Trần Văn Vinh, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện
lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố
trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cho
biết năm 2019, hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc được quan tâm chỉ đạo triển khai trên cả ba
trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại
nhân dân. Các hoạt động này đã góp phần tăng cường
mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các tỉnh,
địa phương của các nước đồng thời thu hút các doanh
nghiệp FDI đến đầu tư tại tỉnh. Bên cạnh đó công tác
quản lý nhà nước về đối ngoại được tăng cường; các cơ
quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt Quy chế thống nhất
quản lý các hoạt động đối ngoại; hoạt động hợp tác quốc
tế được mở rộng; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, hội
nghị hội thảo quốc tế... thực hiện đúng quy định; đặc
biệt, công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục đạt được kết
quả quan trọng, vượt mục tiêu đề ra. Từ đó đã góp phần
nâng cao vị thế, hình ảnh của Vĩnh Phúc trên trường quốc
tế, phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, xã
hội của tỉnh.
Đáng chú ý trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, đến nay,
Vĩnh Phúc đã có kết nối quan hệ với 10 địa phương của
Lào; duy trì và tăng cường mối quan hệ hợp với tỉnh

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh tiếp xã giao đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên
Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
Chungcheongbuk của Hàn Quốc và tỉnh Akita của Nhật
Bản. Đồng thời, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp
tác hữu nghị với Ấn Độ; mở rộng mối quan hệ ngoại giao
với nhiều nước trên thế giới như Israel, Liên bang Nga...
Nhằm thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn mới tới
Vĩnh Phúc đầu tư và sản xuất, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã
có nhiều buổi tiếp và làm việc với các nhà đầu tư đến từ
nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, tỉnh cũng
đã tổ chức 03 đoàn lãnh đạo tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại các
nước: Nhật Bản, Hàn Quốc; Hà Lan, Đức, CH Séc và Hoa Kỳ.
Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 362 dự án FDI với tổng
vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỷ USD đến từ 17 quốc gia/vùng
lãnh thổ; đứng thứ 19/63 tỉnh thành của Việt Nam về thu
hút đầu tư nước ngoài.
Trong công tác xúc tiến viện trợ, Vĩnh Phúc có 8 tổ
chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động, đang triển
khai 25 chương trình, dự án và phi dự án trên địa bàn
tỉnh. Các dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn
đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho một bộ
phận nhân dân, đóng góp tích cực vào công tác xoá đói
giảm nghèo cũng như công cuộc phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.
Năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt đến các
ngành, các cấp thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối
ngoại của Đảng, các quy định của Nhà nước về công tác
đối ngoại; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa
phương quốc tế, đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc
tế; tổ chức có hiệu quả các đoàn công tác của lãnh đạo
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phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 và Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đây cũng là năm chuẩn
bị và tạo đà cho Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10
năm 2021-2030. Trong công tác đối ngoại, Việt Nam thực
hiện trọng trách "kép" là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy
viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
nhiệm kỳ 2020-2021. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực
Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định sẽ luôn đồng
hành, đáp đáp ứng tối đa đề nghị của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực mong
muốn, các sở, ban, ngành của Vĩnh Phúc tiếp tục triển
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng,
khai đồng bộ các kênh đối ngoại; tận dụng tối đa các
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo
cơ hội Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không
tại hội nghị
thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ
2020-2021 cũng như trọng trách Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ
tỉnh đi thăm hữu nghị và xúc tiến đầu tư tại một số nước
2019-2020.
theo chương trình công tác đối ngoại hàng năm đã được
Chính phủ phê duyệt...
Trong thời gian tới, Vĩnh Phúc mong muốn nhận
được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Đối ngoại Trung ương
Đảng, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt
Nam trong định hướng một số hoạt động đối ngoại trong
năm để tỉnh căn cứ chỉ đạo triển khai; thông tin kịp thời
những biến động về tình hình quốc tế, khu vực có ảnh
hưởng tới địa phương.
Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Trần Văn Vinh mong muốn Bộ Ngoại giao quan tâm kết
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ
trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chào xã giao
nối, hỗ trợ tỉnh tổ chức thành công hội nghị “Kết nối Vĩnh
đồng
chí
Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phúc - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển” vào tháng 4/2020
Bí thư Tỉnh ủy
và một số sự kiện lớn trong năm Việt Nam làm Chủ tịch
ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an
Hoạt động đối ngoại phải tiếp tục giữ môi trường
Liên hiệp quốc tổ chức tại Vĩnh Phúc. Đồng thời thường ổn định, kết hợp chặt chẽ đối ngoại song phương và
xuyên phối hợp với Vĩnh Phúc trong việc quảng bá hình đa phương để đưa quan hệ Việt Nam với các đối tác đi
ảnh, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ các đoàn công tác của tỉnh ở vào chiều sâu, tranh thủ thu hút các nguồn lực để phát
nước ngoài; tạo điều kiện cho tỉnh Vĩnh Phúc tham gia triển kinh tế xã hội chung. Đối với Vĩnh Phúc, Thứ trưởng
một số sự kiện như ngày Việt Nam, tuần Việt Nam ở nước Thường trực cho rằng, tỉnh có thể hợp tác với các đối tác
ngoài để tuyên truyền quảng bá về tỉnh; hỗ trợ tỉnh Vĩnh từ các nước láng giềng; hợp tác với các đối tác đến từ
Phúc trong việc giới thiệu và thiết lập quan hệ hợp tác Hàn, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc để thu hút đầu tư; với
hữu nghị với một số địa phương quốc tế.
các đối tác từ châu Âu để thu hút vốn, công nghệ, đặc
Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung biệt là công nghệ 4.0, vừa phát triển kinh tế, bảo vệ môi
ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đánh trường...
giá cao và chúc mừng những kết quả quan trọng trong
Thứ trưởng Thường trực khẳng định, Bộ Ngoại giao
công tác đối ngoại mà tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong sẵn sàng phối hợp với Vĩnh Phúc trong xây dựng chiến
năm 2019. Bước sang năm 2020, năm có ý nghĩa rất lược, kế hoạch hợp tác với các đối tác, hỗ trợ tỉnh trong
quan trọng đối với nước ta. Đây là năm cuối thực hiện xúc tiến đầu tư, thương mại tại các địa bàn. Bộ Ngoại giao
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch cũng đang tạo nhiều diễn đàn, kênh để Vĩnh Phúc có thể
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tham gia, trong đó có các cuộc gặp gỡ với các nước; giới
thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương tại nước ngoài;
cung cấp thông tin cập nhật đối ngoại thường xuyên...
Bộ Ngoại giao cũng sẽ phối hợp với tỉnh trong đẩy
mạnh công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối
ngoại, đào tạo nguồn nhân lực... để phục vụ phát triển.
Ngoài chương trình đào tạo chung của Chính phủ, Bộ,
nếu địa phương cần có sự hỗ trợ trong công tác đào tạo
này, Bộ Ngoại giao sẽ tích cực xây dựng chương trình đào
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tạo để hỗ trợ tỉnh.
Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy
viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại
giao và lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chào xã giao đồng chí
Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh
Vĩnh Phúc.
Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

TIẾP NHẬN KHẨU TRANG Y TẾ
DO HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI BA LAN TRAO TẶNG

C

hiều 14/2/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh
Phúc, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đã trao
khẩu trang y tế cho tỉnh Vĩnh Phúc để phòng,
chống dịch viêm đường hô hấp cấp từ chủng mới của
virus corona (Covid-19).
Dự buổi tiếp nhận có các đồng chí: Lê Duy Thành, Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;
đồng chí Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Bà Nguyễn
Việt Triều, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan;
lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Thông tin nhanh về công tác phòng, chống Covid-19
tại Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã
thông tin khái quát về tình hình dịch viêm đường hô
hấp do chủng virus corona mới tại Vĩnh Phúc và cho
biết ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm
Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương triển khai các
biện pháp rất quyết liệt nhằm khống chế, ngăn chặn sự
lây lan; huy động mọi lực lượng cùng chung tay phòng,
chống dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, Vĩnh Phúc cơ
bản kiểm soát về mặt y tế đối với các trường hợp lây
nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Đồng thời đồng chí
thông tin thêm mọi người hiểu rõ, hiểu đúng để không
có thái độ kỳ thị đối với người dân Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc
là địa phương phát hiện ra ca nhiễm chứ không phải
là địa phương phát dịch Covid-19. Thay mặt nhân dân
trong tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy
Thành cảm ơn sự quan tâm kịp thời, ý nghĩa của bà con
kiều bào ở nước ngoài dành cho người dân Vĩnh Phúc.
Đồng thời khẳng định, những vật tư y tế được kiều bào
hỗ trợ sẽ được chuyển đến tay người dân nhanh nhất.

Đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh tiếp nhận hỗ trợ khẩu trang y tế đợt 1 của
cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan tặng Vĩnh Phúc
Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch Hội Người
Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Việt Triều cho biết: Trước
những diễn biến phức tạp về dịch bệnh tại Việt Nam
và tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đã
tổ chức quyên góp, thu mua khẩu trang để gửi hỗ trợ
người dân trên địa bàn tỉnh. Đây thể hiện tinh thần
tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn,
là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Hội
Người Việt Nam tại Ba Lan luôn luôn dõi theo những
diễn biến về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và tại
Vĩnh Phúc. Hội sẽ tiếp tục thu mua khẩu trang tại nhiều
nước để giúp người dân Vĩnh Phúc phòng, chống dịch
bệnh, số khẩu trang vật tư y tế này sẽ trao làm hai đợt.
Trong đợt 1, Hội trao tặng 16.000 chiếc khẩu trang y
tế trong ngày 14/2/2020. Ngày 17/2/2020, hội tiếp tục
chuyển 12.000 chiếc khẩu trang y tế, 100 hộp nước sát
khuẩn, 100 hộp vitamin về nước để hỗ trợ người dân
tỉnh Vĩnh Phúc.
Tin, ảnh: Nguyễn Thạch
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Với mong muốn gìn giữ và phát huy những
nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc và động
viên kiều bào hướng về tổ quốc và quê hương Vĩnh
Phúc mỗi dịp tết đến xuân về, chiều 17/01, Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tổ chức chương trình Xuân quê hương
Vĩnh Phúc 2020. Tham dự chương trình, có đồng
chí Lê Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các
Hội tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán nước
CHND Trung Hoa, Đại sứ quán nước Campuchia tại
Việt Nam.
hát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đã giới
thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh của
tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.
Đồng thời cho biết, những năm qua, kinh tế của tỉnh
luôn tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả
nước; thu ngân sách liên tục tăng cao và ngày càng ổn
định. Năm 2019, tỉnh đạt và vượt cả 13/13 chỉ tiêu kinh
tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị
ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện
thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVI. Trong thành tích đó có sự đóng góp quan trọng
của kiều bào người Vĩnh Phúc tại nước ngoài, đã góp
vốn đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh, có người hồi
hương và hiện đang là chủ những doanh nghiệp như:
Công ty cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô, Công
ty cổ phần Soiva Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ
Cosmos, Công ty cổ phần Thép Việt Đức…
Bước sang năm 2020, cùng với việc tiếp tục đẩy
mạnh triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm
vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, tỉnh Vĩnh Phúc
đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện hai Nghị quyết, đó là
“Xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài giai
đoạn 2020-2025” và “Nâng cao thu nhập và đời sống
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030”. Đồng chí Lê Duy Thành khẳng định để
hiện thực hóa được các mục tiêu và nhiệm vụ trên, cùng
với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính
quyền, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớn nhân

P

Đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với bà con
kiều bào tại buổi gặp mặt
dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc rất cần sự tham gia chung
tay, góp sức của bà con kiều bào đang sinh sống, công
tác, học tập, làm việc ở khắp nơi trên thế giới.
Đánh giá cao sự đổi thay của quê hương Vĩnh Phúc
trong thời gian qua, các kiều bào cam kết sẽ tiếp tục
là cầu nối giúp tỉnh tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp
tác với các nước trên thế giới. Đồng thời cùng với tỉnh
giới thiệu, quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư của
Vĩnh Phúc tới các nhà đầu tư.
Nhân dịp này, Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại Cộng
hòa Đức, Séc đã trao tặng gần 100 triệu đồng cho
những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bất
hạnh, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật...
trên địa bàn tỉnh.
Tin, ảnh: Nguyễn Thơm
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CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM
TẠI THÀNH PHỐ MÁTXCƠVA,
CỘNG HÒA LIÊN BANG NGA TRAO TẶNG
VẬT TƯ Y TẾ, CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG
COVID-19
Sáng ngày 21/02/2020, Cộng đồng người Việt Nam
tại thành phố Mátxcơva, Cộng hòa Liên bang (CHLB)
Nga thông qua Sở Ngoại vụ đã trao tặng 5.000 khẩu
trang y tế và 520 chai gel sát khuẩn cho người dân xã
Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để phòng,
chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus corona gây ra (Covid-19).

D

ự buổi tiếp nhận, về phía Sở Ngoại vụ có các
đồng chí:Nguyễn Việt Hưng- Quyền Giám
đốc Sở, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống
Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Khuất Văn Khanh - Phó Giám
đốc Sở và đại diện một số phòng chuyên môn của Sở.
Đại diện cho Cộng đồng người Việt Nam tại thành
phố Mátxcơva, ông Ngô Minh Khôi chia sẻ, trước tình
hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của
virus corona (Covid-19) diễn ra tại Vĩnh Phúc, mặc dù
xa quê nhưng Cộng đồng người Việt tại CH LB Nga nói
chung và Cộng đồng người Việt tại thành phố Mátxcơva
luôn hướng về quê hương, theo dõi sát sao tình hình dịch
bệnh, mong muốn người dân quê hương vững vàng,
đoàn kết cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch;
bước qua dịch bệnh, tiếp tục xây dựng quê hương.
Cảm ơn tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam
đang làm ăn, sinh sống tại thành phố Mátxcơva đã đồng
hành cùng người dân Vĩnh Phúc trong lúc dịch bệnh đang
diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Việt Hưng nhấn
mạnh, đây là món quà hỗ trợ giàu ý nghĩa, thể hiện tình
đoàn kết dân tộc, tình cảm quê hương thắm thiết. Qua
đây, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người
Việt đang sinh sống, làm ăn tại CHLB Nga, mong muốn

Ông Ngô Minh Khôi, đại diện Cộng đồng
người Việt Nam tại thành phố Mát-xcơ-va, CHLB Nga
trao tặng vật tư y tế cho người dân Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên thông qua Sở Ngoại vụ
cộng đồng người Việt tại đây tiếp tục quan tâm, động
viên, đồng hành cùng nhân dân trong tỉnh trong công
tác phòng chống dịch cũng như các hoạt động phát triển
kinh tế - xã hội. Đồng thời khẳng định Sở Ngoại vụ sẽ
tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng
triển khai và trao tới tận tay người dân Sơn Lôi, huyện
Bình Xuyên các vật tư y tế do Cộng đồng người Việt Nam
tại Mátxcơva tài trợ.
Tin, ảnh: Nguyễn Thơm
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Đoàn công tác Sở Ngoại vụ thăm hỏi, động viên
và cung cấp thông tin về tình hình dịch viêm
đường hô hấp do vi rút Covid-19 tại một số
doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn
Khu Công nghiệp Bình Xuyên

T

rước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra
trên địa bàn tỉnh và trước những băn khoăn,
lo lắng của lãnh đạo doanh nghiệp, nhằm kịp thời cung
cấp những thông tin chính xác và động viên tinh thần
lãnh đạo và công nhân tại một số công ty có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài, sáng ngày 13/02/2020, Sở Ngoại
vụ đã thành lập đoàn công tác do ông Nguyễn Việt Hưng
- Quyền Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến thăm và làm
việc với lãnh đạo Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda
Việt Nam và Công ty TNHH Công nghiệp Minda Việt Nam
(hai doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Ấn Độ) tại Khu
Công nghiệp Bình Xuyên.
Tiếp và làm việc với đoàn, về phía công ty có ông
Deepak Kumar - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Linh kiện
tự động Minda Việt Nam, ông Mahanand Dhelke – Tổng
Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Minda Việt Nam.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Hưng - Quyền
Giám đốc Sở Ngoại vụ thông báo với lãnh đạo hai công
ty thông tin cụ thể về tình hình dịch bệnh và những biện
pháp, kế hoạch chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19
của tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là những chỉ đạo rất quyết
liệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Hiện nay, cả hệ thống
chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc một cách quyết
liệt với quyết tâm cao nhất để khống chế, kiểm soát và
đẩy lùi bệnh dịch. Tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra nhiều biện
pháp hiệu quả nhằm khống chế và dập dịch bệnh không
để ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và
việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Lãnh đạo
tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, chia sẻ những tâm tư, lo
lắng và khó khăn trước mắt của doanh nghiệp và người
dân. Bày tỏ mong các doanh nghiệp chung tay cùng với

Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ thăm và làm việc
với lãnh đạo Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda
Việt Nam và Công ty TNHH Công nghiệp Minda Việt Nam
chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vượt qua khó
khăn này, ông Nguyễn Việt Hưng đề nghị lãnh đạo hai
doanh nghiệp cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức
năng của tỉnh, tuân thủ tốt các hướng dẫn của ngành y
tế và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện
các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn và phòng chống
dịch bệnh.
Thay mặt lãnh đạo công ty, ông Deepak Kumar cảm
ơn những thông tin của lãnh đạo Sở Ngoại vụ cũng như
những chỉ đạo và kế hoạch triển khai những biện pháp
quyết liệt của chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc nhằm phòng
chống dịch Covid-19. Là một doanh nghiệp đóng trên
địa bàn huyện Bình Xuyên, nơi có một số ca nhiễm
Covid-19 gây ảnh hưởng tâm lý hoang mang, lo lắng
cho chủ doanh nghiệp và người lao động. Qua buổi làm
việc này, tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty Minda
Việt Nam có được những thông tin chính xác về tình hình
dịch bệnh và những kế hoạch biện pháp phòng chống
dịch của tỉnh, từ đó yên tâm sản xuất, kinh doanh. Ông
(Xem tiếp trang 17)
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SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CƠ QUAN, CÔNG ĐOÀN
NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
Sáng 17/1/2020, Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị
tổng kết công tác Đảng, cơ quan, công đoàn năm
2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội
nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các
phòng chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức trong Sở.
ội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt
động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ
năm 2020 của Đảng bộ, cơ quan và công
đoàn Sở. Theo đó, năm 2019, với sự chỉ đạo sát sao của
Đảng ủy Sở, sự quyết tâm của Ban Giám đốc cùng nỗ lực
của đội ngũ công chức, viên chức, Sở Ngoại vụ đã hoàn
thành các nhiệm vụ chính trị được giao với những kết
quả tích cực. Năm 2019, Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu
với tỉnh triển khai các hoạt động đối ngoại trên cả 3 lĩnh
vực: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại
giao văn hóa. Sở đã tham mưu cho tỉnh duy trì và phát
triển quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều địa phương
trên thế giới bao gồm các đối tác cũ và mới; đón tiếp và
làm việc với nhiều tổ chức, Đại sứ quán nước ngoài tại
Việt Nam. Công tác lãnh sự, quản lý các hoạt động đối
ngoại ngày càng đi vào nề nếp; công tác tổ chức đón
tiếp các đoàn ngoại giao, khách quốc tế đến thăm và
làm việc tại tỉnh được diễn ra chu đáo, trọng thị, để lại
ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Vĩnh Phúc
trong lòng bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, Sở cũng chủ động phối hợp với các
ngành tích cực triển khai công tác vận động, thu hút
nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ từ các tổ chức cá nhân
nước ngoài, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm
2019, tổng giá trị viện trợ giải ngân đạt trên 1,6 triệu
USD. Công tác thông tin đối ngoại cũng được đẩy mạnh
nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh,
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế…
Cùng với các hoạt động chuyên môn, công tác Công
đoàn Sở cũng được đẩy mạnh với nhiều hoạt động đa
dạng, phong phú nhằm nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
quan, tạo động lực, môi trường làm việc vui tươi, phấn

H

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng - Quyền Giám đốc Sở
phát biểu tại Hội nghị
khởi để cán bộ yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả
làm việc.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Sở
tiếp tục tham mưu cho tỉnh duy trì và phát triển quan
hệ hợp tác hữu nghị với các nước, đặc biệt là nâng cao
năng lực hội nhập quốc tế, khai thác hiệu quả các mối
quan hệ đối tác với các địa phương đã thiết lập quan
hệ. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, góp phần
thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, thu hút
nguồn viện trợ phi chính phủ, quảng bá hình ảnh của
tỉnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hưng
– Quyền Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực
và kết quả các mặt công tác của các phòng, trung tâm
trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị mỗi cán bộ, công
chức, viên chức không ngừng trau dồi đạo đức, rèn
luyện, học tập nâng cao nghiệp vụ và bản lĩnh chính
trị nhằm nâng cao chất lượng công tác, tham mưu hiệu
quả cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực đối ngoại;
nâng cao hơn nữa vai trò của ngoại vụ trong công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nhân dịp này, Sở Ngoại vụ đã trao thưởng cho các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
năm 2019.
Tin, ảnh: Thanh Tú
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Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thăm và chúc Tết
một số cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại
vụ thăm và chúc tết Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại
vụ thăm và chúc tết Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại
vụ thăm và chúc tết Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Đồng chí Khuất Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
thăm và chúc tết tại Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam

Đồng chí Khuất Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
thăm và chúc tết tại Đại sứ quán Campuchia
tại Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thị Sâm, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
thăm và chúc tết Đại sứ quán CHLB Nga tại Việt Nam
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Đồng chí Nguyễn Thị Sâm, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
thăm và chúc tết Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thị Sâm, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
thăm và chúc tết tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
thăm và chúc tết tại Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
thăm và chúc tết tại Đại sứ quán Séc tại Việt Nam

Đoàn công tác Sở Ngoại vụ thăm hỏi, động viên...
(Tiếp theo trang 15)
Deepak Kumar khẳng định Minda Việt Nam tiếp tục thực
hiện tốt những chỉ dẫn của các cơ quan chức năng tỉnh,
chung tay cùng chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
đẩy lùi dịch bệnh. Để thực hiện tốt công tác trên, Ban
lãnh đạo hai Công ty đề nghị tỉnh cần thiết lập đường dây
nóng, thông tin trên website hoặc gửi email thông tin về
tình hình dịch bệnh và những kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh
về tình hình dịch bệnh để các công ty có được thông tin
chính xác, kịp thời tránh gây những hoang mang, lo sợ

không đáng có. Đồng thời, hỗ trợ công ty mua các chế
phẩm sát trùng, diệt khuẩn phục vụ công tác khử trùng,
vệ sinh trong công ty.
Ghi nhận những khó khăn và đề xuất của doanh
nghiệp, ông Nguyễn Việt Hưng khẳng định Sở Ngoại vụ
sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức
năng của tỉnh giải quyết những đề xuất doanh nghiệp.
Tin, ảnh: Anh Tuấn
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ĐOÀN LÃNH ĐẠO SỞ, NGÀNH TỈNH VĨNH PHÚC
THAM DỰ TỌA ĐÀM “GẶP GỠ ẤN ĐỘ 2020”

Toàn cảnh hội nghị

N

gày 9/01/2020, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối
hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức
Hội thảo "Gặp gỡ Ấn Độ 2020" với sự tham gia
của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo một
số địa phương Việt Nam và Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự
quán, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ tại
Việt Nam. “Gặp gỡ Ấn Độ 2020” là sự kiện đối ngoại địa
phương đầu tiên của năm 2020 do Bộ Ngoại giao tổ chức,
thể hiện quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quan hệ
Đối tác chiến lược toàn diện giữa Chính phủ, nhân dân
Việt Nam với Nhà nước, nhân dân Ấn Độ.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác song phương
Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển. Ấn Độ coi Việt
Nam là đối tác trụ cột trong chính sách hành động hướng
Đông và là một trong những đối tác chính trong tầm nhìn
Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hiện nay. Kim ngạch
xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Ấn Độ đạt 11,5
tỷ USD năm 2019.
Tại hội nghị, đoàn lãnh đạo sở, ngành tỉnh Vĩnh Phúc
đã có nhiều hoạt động tiếp xúc bên lề, gặp gỡ các đối
tác, tổ chức của doanh nghiệp, giới thiệu môi trường,
chính sách phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc. Các đại biểu đã
cùng nhau trao đổi về hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực:
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã cử lãnh đạo của dược phẩm, năng lượng, công nghiệp phụ trợ, thành phố
06 sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa - Thể thao thông minh, công nghệ thông tin, du lịch…
và Du lịch, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Y tế
Tin, ảnh: Trần Công Dung
tham dự Hội nghị này.
(Phòng Hợp tác quốc tế)
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TOÀN VĂN TUYÊN BỐ CỦA CHỦ TỊCH
VỀ ỨNG PHÓ CHUNG CỦA ASEAN
TRƯỚC SỰ BÙNG PHÁT DỊCH
COVID-19
Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố của
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch ASEAN 2020
về ứng phó của ASEAN trước bùng phát dịch viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
gây ra.
1. Những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ của
các Quốc gia thành viên ASEAN bày tỏ quan ngại về sự
bùng phát của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virus corona (Covid-19) gây ra. Dịch bệnh này
thách thức nghiêm trọng đời sống của người dân và sự
phát triển của các quốc gia thành viên ASEAN, cả khu vực
và toàn thế giới;
2. Chúng tôi ghi nhận Tuyên bố về “tình trạng y tế
công cộng khẩn cấp quốc tế đáng quan ngại” của Tổ chức
Y tế Thế giới (WHO) ngày 30 tháng 1 năm 2020;
3. Chúng tôi tái khẳng định cam kết và quyết tâm bảo
đảm môi trường sống hòa bình, an toàn cho người dân
và sự phát triển bền vững của các quốc gia thành viên
ASEAN và khu vực;
4. Chúng tôi nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của đoàn
kết ASEAN và tinh thần Gắn kết và Chủ động thích ứng
của Cộng đồng ASEAN trước sự bùng phát của bệnh viêm

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
và những thách thức tương tự;
5. Chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ mạnh
mẽ với nỗ lực to lớn của Chính phủ và người dân Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa trong ứng phó với dịch bệnh do
Covid-19 gây ra;
6. Chúng tôi hài lòng ghi nhận nỗ lực của các quốc
gia thành viên ASEAN, đánh giá cao vai trò tích cực và
hành động kịp thời của kênh hợp tác Y tế ASEAN trong
phối hợp với các Đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn
Quốc (các nước Cộng 3) nhằm ngăn chặn và kiểm soát sự
lây lan của Covid-19; đồng thời hoan nghênh kết quả tích
cực của Hội nghị trực tuyến đặc biệt các Quan chức Cao
cấp về Phát triển Y tế (SOMHD) ASEAN+3 về Covid-19,
diễn ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2020;
7. Chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của WHO
trong chiến dịch toàn cầu nhằm kiểm soát và ngăn chặn
sự lây lan của Covid-19;
8. Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của sự phối
hợp nhịp nhàng và ứng phó chung của ASEAN trong việc
kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh;
9. Từ các biện pháp mà các quốc gia thành viên
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ASEAN và các cơ chế y tế khu vực đang triển khai, chúng
tôi nhất trí:
- Tái khẳng định cam kết của ASEAN ứng phó với sự
bùng phát của dịch bệnh do Covid-19 gây ra;
- Tăng cường hơn nữa phối hợp cấp quốc gia và khu
vực để đảm bảo rằng ASEAN chủ động và sẵn sàng thích
ứng nhằm giảm thiểu và dần loại bỏ các mối đe dọa của
Covid-19;
- Đẩy mạnh chia sẻ kịp thời thông tin, kinh nghiệm
và thực tiễn xử lý giữa các quốc gia thành viên ASEAN,
Trung Quốc và với các đối tác của ASEAN, WHO và các tổ
chức quốc tế, trong việc phòng ngừa, phát hiện và điều
trị các ca nhiễm Covid-19;
- Khuyến khích tiếp tục tận dụng và tăng cường hợp
tác trong các cơ chế khu vực nhằm phối hợp ứng phó với
dịch bệnh;
- Giao cơ quan hợp tác chuyên ngành Y tế ASEAN
hình thành mạng lưới phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
chuyên ngành có liên quan của ASEAN trong các lĩnh vực
lãnh sự, xuất nhập cảnh và giao thông vận tải,.. nhằm
đảm bảo cách tiếp cận có hệ thống và đồng bộ của Cộng
đồng ASEAN ứng phó với dịch bệnh;
- Giao Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) theo dõi
chung và báo cáo, khuyến nghị lên Hội nghị cấp cao
ASEAN lần thứ 36;
- Trong khi khẳng định chính sách nhất quán duy trì
nền kinh tế và đường biên giới mở, chúng tôi nhấn mạnh
sự cần thiết phối hợp và chuẩn hóa các biện pháp kiểm
tra y tế tại biên giới và cửa khẩu tại các quốc gia thành
viên ASEAN;
- Yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao của các
nước thành viên ASEAN ở các nước thứ ba tiến hành hỗ
trợ lãnh sự cho công dân các nước thành viên ASEAN khi
cần trợ giúp;
- Tăng cường hợp tác để đảm bảo người dân không
bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những tin tức và thông tin sai
lệch về Covid-19;
10. Chúng tôi quyết tâm phối hợp chặt chẽ và tích cực
với các Đối tác của ASEAN và cộng đồng quốc tế nhằm
giảm thiểu các tác động tiêu cực của Covid-19;
11. Chúng tôi cam kết dành ưu tiên cao của ASEAN
ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này và kêu gọi cộng
đồng quốc tế cùng chung tay hỗ trợ ASEAN./.

ASEAN CHAIR’S
STATEMENT
IN RESPONSE TO
COVID-19 OUTBREK
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, as
Chairman of ASEAN in 2020, issued a statement
on ASEAN’s collective response to the outbreak
of the acute respiratory disease caused by the
novel coronavirus (COVID-19), in the face of
complicated development of the epidemic.
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1. The Heads of State/Government of ASEAN Member
States express serious concerns over the outbreak of the
respiratory illness caused by the coronavirus disease
2019 (COVID-19) which poses severe challenges to the
well-being of the peoples and the development of our
respective countries and the region and the world;
2. We recognise the declaration by the World Health
Organisation (WHO) on 30 January 2020 that the
situation is a “public health emergency of international
concern” (PHEIC);
3. We reaffirm our firm commitment and resolve to
ensure a peaceful and safe living environment for the
people, and the sustainable growth of ASEAN Member
States and the region;
4. We emphasize the importance of ASEAN solidarity
and the spirit of a Cohesive and Responsive ASEAN
Community in facing the outbreak of the COVID-19 and
similar challenges;
5. We express our solidarity and heartfelt support
for the Government and people of the People’s Republic
of China, and for all countries around the world, in their
tremendous endeavours to address the outbreak of the
COVID-19.
6. We note with satisfaction on-going efforts by
individual ASEAN Member State and commend the
pro-active role and timely actions taken by the ASEAN
Health sector, in collaboration with partners from the
People’s Republic of China, Japan and the Republic of
Korea (the Plus Three countries) in the prevention and
control of the spread of the COVID-19; and welcome the
encouraging outcome of the Special Video Conference of
the ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Health
Development (SOMHD) on COVID-19, held on 3 February
2020.
7. We stress the important role of the WHO in the
global campaign to control and contain the spread of the
COVID-19 and commend their efforts in addressing the
outbreak;
8. We recognize the critical importance of an
orchestrated response and collective actions of ASEAN in
curbing the spread of the disease;
9. Building upon existing measures undertaken by
individual ASEAN Member State and ASEAN’s regional
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health mechanisms, we resolve to:
- Reaffirm ASEAN’s commitment to collectively
respond to the outbreak of the COVID-19;
- Further strengthen the coordination of national
and regional efforts in ensuring ASEAN’s readiness and
responsive measures to mitigate and subsequently
eliminate the threats of the COVID-19;
- Intensify timely sharing of information, experiences
and best practices among ASEAN Member States,
between ASEAN and China, other partners, the WHO
and international organisations, on the prevention,
detection, and treatment of the COVID-19 infections;
- Encourage the continued utilization and
strengthening of regional mechanisms for coordination
and cooperation in response to this threat;
- Task the ASEAN Health sector to establish close
networking with relevant sectoral bodies of ASEAN in
the areas of consular, immigration and transportation,
among others, to ensure a coherent and holistic approach
of the ASEAN Community in response to the disease;
- Task the ASEAN Coordinating Council (ACC) to
monitor and make proper reports and recommendations
to the 36th ASEAN Summit;
- While affirming our consistent policies of
maintaining our economies and our borders open,
emphasize the need to coordinate and standardize
measures to ensure proper health inspection at borders
and entry points of ASEAN Member States;
- Instruct diplomatic missions of ASEAN Member
States in third countries to provide appropriate consular
assistance to nationals of ASEAN Member States in needy
situations;
- Strengthen cooperation to ensure that the people
in our community are rightly and thoroughly informed
on the COVID-19 situation and are not being misled by
disinformation pertaining to the COVID-19;
10. We are determined to work closely and actively
with ASEAN’s partners and the international community
to mitigate the adverse impacts of the COVID-19;
11. We pledge ASEAN’s high priority in dealing
with this dangerous disease and urge the international
community to support ASEAN in this effort./.
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VĨNH PHÚC QUYẾT LIỆT, CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy (áo tím)
chỉ đạo lập bệnh viện dã chiến ngay trong đêm.

T

rước tình hình diễn biến phức tạp của dịch
bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của
virus corona (Covid-19), trên thế giới hiện đã có
hơn 30 nước có dịch, số người dương tính với Covid-19
vẫn ngày càng tăng; Vĩnh Phúc là tỉnh có 11/16 người bị
nhiễm Covid-19; Trung ương và dư luận đặc biệt quan
tâm đến công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của cả nước,
trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác phòng, chống
dịch của Vĩnh Phúc.
Trong thời gian qua,Tỉnh ủy,UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo
đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống

dịch trên địa bàn; đã ban hành nhiều chủ trương, chính
sách, biện pháp đồng bộ, kịp thời để ứng phó với diễn
biến của dịch bệnh; đã thành lập các đoàn kiểm tra của
tỉnh, trong đó có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đi kiểm tra,chỉ đạo
công tác phòng chống dịch trên địa bàn 9 huyện,thành
phố để hạn chế mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh;
các biện pháp đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và
chỉ đạo của Trung ương bước đầu đã khống chế được dịch
bệnh, được Trung ương đánh giá cao.
Ngay từ ngày 12/2/2020, Vĩnh Phúc đã chính thức
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ban hành các biện pháp khẩn cấp nhằm tuyên chiến với
dịch bệnh Covid-19, xem việc chống dịch như chống giặc.
Các biện pháp có thể là mạnh mẽ nhưng không thể không
làm nếu muốn khống chế dịch covid-19. Áp lực là rất lớn
bởi khi cả nước đang nhìn về Vĩnh Phúc, địa phương có ca
dương tính với Covid-19 nhiều nhất cả nước.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định kiểm soát, cách
ly, áp dụng các biện pháp y tế cần thiết đối với xã Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên, nơi có số lượng người nhiễm Covid-19
nhiều nhất, áp dụng công tác phòng chống dịch tới toàn
bộ nhân dân, công nhân, người thuê trọ trên địa bàn xã.
Tám tổ chốt với công an, quân đội, y tế là nòng cốt nhằm
kiểm soát chặt chẽ, cách ly toàn bộ đường đi lối lại, mọi
con đường ra vào tại xã Sơn Lôi. Tổ chức vận động công
nhân làm việc tại doanh nghiệp ở các khu công nghiệp
trên địa bàn đang thuê trọ tại xã Sơn Lôi tạm thời nghỉ
việc, cùng nhân dân trong xã thực hiện lệnh kiểm soát,
cách ly. Triển khai khu vực tiếp nhận và cách ly những
trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính
với Covid ở Trường quân sự tỉnh tại xã Định Trung, thành
phố Vĩnh Yên. Thành lập bệnh viện dã chiến tại Trường
trung cấp Văn hóa nghệ thuật với quy mô 300 giường,
thực hiện khám, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm, có
thể nhiễm Covid-19. Huy động lực lượng cán bộ y tế trên
địa bàn, ngoài ra trưng tập các y bác sĩ quân đội, công an,
cán bộ y tế của Bệnh viện Lao phổi Trung ương, Bệnh viện
Hữu nghị Lạc Việt, Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh
viện Quân y 109 do Sở Y tế tỉnh làm tổng chỉ huy, bổ sung
vào các đội cơ động, triển khai phòng chống dịch ở dưới
cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì
đã kiểm tra công tác phòng dịch

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị thành
công tại cơ sở y tế tuyến huyện Phòng Khám đa khoa
khu vực Quang Hà, huyện Bình xuyên
“tiếp tục chủ động, quyết liệt, không chủ quan, không
lơ là, không được trùng xuống”; tập trung thực hiện tốt
công tác giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi
ngờ để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Trong chuyến thăm xã Sơn Lôi trước khi công bố một của tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế
loạt biện pháp khẩn cấp kiểm soát dịch, Bí thư Tỉnh ủy hoạch, phương án phòng, chống dịch của các cơ quan,
Hoàng Thị Thúy Lan đã nhấn mạnh: “Toàn bộ 12.000 địa phương; việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của các
người dân, 6 thôn trong toàn xã bị ảnh hưởng đến đời lực lượng, đặc biệt là lực lượng y tế và của cấp xã. Rà soát,
sống, hoạt động sản xuất nhưng thời điểm này, xã Sơn đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư, trang thiết bị
Lôi phải vì mục tiêu kiểm soát dịch của tỉnh và lớn hơn vì y tế, bảo hộ cần thiết cho công tác phòng, chống dịch.
mục tiêu của cả nước”.
Cùng với phòng, chống dịch, các cấp chính quyền tiếp
Với những biện pháp quyết liệt, kịp thời của tỉnh, hầu
tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất và
hết các bệnh nhân được phát hiện, điều trị kịp thời và đã
thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng khác của tỉnh.
khỏi bệnh. Từ ngày 13/2 đến nay chưa phát hiện thêm
Tổng hợp: Nam Dương
trường hợp mắc mới. Tuy nhiên, tỉnh vẫn xác định phải
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HIỂU ĐÚNG VỀ BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP
DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (COVID-19)
GÂY RA VÀ KHUYẾN CÁO PHÒNG NGỪA
Covid-19 là chủng virus corona mới, chưa từng xuất hiện ở người và hiện đang gây dịch ở nhiều quốc gia trên
thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước những diễn biến về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 gây
ra, Bộ Y tế đã đưa ra những thông tin cần thiết về Covid-19 và khuyến cáo phòng ngừa giúp bạn chủ động bảo vệ
bản thân và gia đình.

Covid-19 là gì?
Virus corona chủng mới là một loại virus đường hô
hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho
thấy có sự lây lan từ người sang người, gọi tắt là Covid-19.
Virus này là chủng virus mới chưa được xác định trước đó.
Cơ chế lây lan của virusCovid-19 như thế nào?
Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật
nhưng có khả năng lây truyền từ người sang người. Điều
quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có
thể xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang
người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người
bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng vi rút, việc
ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị
phơi nhiễm.
Viruscũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào
một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên
miệng, mũi và mắt họ. Những người chăm sóc bệnh
nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất
thải của người bệnh.
Những triệu chứng và biến chứng mà Covid-19
có thể gây ra?
Các triệu chứng của bệnh nhân mắc Covid-19 từ nhẹ
đến nặng bao gồm: sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng
này có thể xuất hiện từ 02 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc
nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, Covid-19 gây sốt và có thể
tổn thương đường hô hấp. Trường hợp nặng, gây viêm
phổi và có thể nhiều cơ quan khác trong cơ thể khiến
bệnh nhân tử vong, nhất là các trường hợp có bệnh nền.
Đã có loại thuốc đặc hiệu nào để phòng và điều
trị Covid-19 gây ra chưa?
Tại thời điểm này, chưa có loại thuốc đặc hiệu nào
để phòng và điều trị bệnh Covid-19. Những người bệnh
hiện nay được điều trị giảm các triệu chứng, các trường
hợp bệnh nặng sẽ được áp dụng các phương pháp điều

trị hỗ trợ tối ưu nhất. Một số phương pháp điều trị đặc
hiệu đang được nghiên cứu, thực hiện trong điều trị lâm
sàng cho các bệnh nhân.
Nhóm độ tuổi nào dễ bị mắc Covid-19?
Người dân ở mọi lứa tuổi đều có thể bị mắc Covid-19.
Tuy nhiên, người cao tuổi, người có bệnh mãn tính (như
hen phế quản, tiểu đường, bệnh tim mạch,…) sẽ dễ bị
mắc và bệnh thường nặng hơn.
LÀM THẾ NÀO GIÚP TÔI CÓ THỂ BẢO VỆ BẢN THÂN?
Để chủ động phòng chống Covid-19, Bộ Y tế
khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các
biện pháp sau:
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp
phòng bệnh
- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường
hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở); khi cần thiết phải đeo
khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách trên 02
mét khi tiếp xúc.
- Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên
đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo
ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
- Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch
trong ít nhất 30 giây. Trong trường hợp không có xà
phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có
chứa cồn (ít nhất 60% cồn); súc miệng, họng bằng nước
muối hoặc nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi,
miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất
bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm
giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc
nhổ bừa bãi nơi công cộng.
- Chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
- Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế
đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi
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đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện
pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rủa tay với
xà phòng…
- Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi
hoặc hoang dã.
- Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống,
nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
- Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách
mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa.
Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các
đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường,
như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông
thường khác.
- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu
trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất
để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ
sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và
lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện
pháp hỗ trợ đúng.
2. Những người từ Trung Quốc trở về
- Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự
cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.
Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được
hỗ trợ khi cần thiết.
- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu
trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất
để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ
sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và
lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện
pháp hỗ trợ đúng.
3. Những người đi đến Trung Quốc
- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất,
không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
- Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà,
thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo
khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu
trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được
tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế
trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình
đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ
trợ đúng.
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NHỮNG KHUYẾN CÁO NÀO KHI TÔI
CÓ LỊCH TRÌNH ĐI LẠI, DU LỊCH?
1. Tránh đi lại, du lịch nếu bạn đang có các triệu
chứng sốt, ho hoặc khó thở
- Cần đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên.
- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân
viên y tế.
2. Một số lưu ý để phòng, chống lây nhiễm
Covid-19
- Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho.
- Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước
sạch; hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn.
- Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng.
3. Sử dụng khẩu trang đúng cách
- Khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng
khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, vứt
khăn giấy vào thùng rác. Rửa sạch tay ngay lập tức.
- Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu
trang che kín miệng và mũi và tránh chạm vào khẩu
trang khi đang sử dụng.
- Nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng 01 lần, sau
khi sử dụng cần loại bỏ ngay lập tức vào thùng rác và rửa
sạch tay sau khi bỏ khẩu trang.
4. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm
- Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần
thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt
hoặc ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng sớm càng tốt.
- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân
viên y tế.
5. Lưu ý quan trọng để phòng, chống lây nhiễm
Covid-19
- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và
đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi
hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết.
Tôi có thể liên hệ thông báo thông tin bằng
cách nào?
Bộ Y tế công bố 02 số điện thoại đường dây nóng
cung cấp thông tin về bệnh Covid-19: 1900 3228 và
1900 9095.
Đường dây nóng Sở Y tế Vĩnh Phúc: 0965071010
Tổng hợp từ nguồn Bộ Y tế

20

Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 106/2020

KINH TẾ - XÃ HỘI VĨNH PHÚC

VÓC DÁNG CÔNG NGHIỆP
VĨNH PHÚC
Không chỉ khẳng định vị trí dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Hồng về thu ngân sách, thu hút đầu tư, phát triển
du lịch, khép lại năm 2019, bức tranh kinh tế Vĩnh Phúc còn đánh dấu sự bứt phá ngoạn mục của ngành công nghiệp
–xây dựng khi đóng góp tới 6,65 điểm % vào tăng trưởng chung, tạo nền tảng vững chắc để Vĩnh Phúc trở thành trung
tâm công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy lớn nhất miền Bắc và là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Từ lấy công nghiệp làm nền tảng
Sớm nhận ra các lợi thế như: Hội tụ đủ các loại hình
giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông; nằm liền
kề sân bay quốc tế Nội Bài, nằm trên hành lang kinh tế
Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Quảng Ninh, là vanh đai
phát triển công nghiệp phía Bắc và có tháp dân số trẻ,
ngay khi tái lập năm 1997, Vĩnh Phúc đã xác định mục
tiêu “Lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, phát triển
dịch vụ - du lịch là mũi nhọn và coi nông nghiệp, phát
triển nông thôn là nhiệm vụ quan trọng”.
Để thực hiện được mục tiêu này, trên cơ sở quy hoạch
chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050, tỉnh đã đẩy mạnh công tác quy
hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực; ban hành và
điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công tỉnh Vĩnh
Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch
phát triển cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho phù hợp với từng giai
đoạn. Cùng với đó, chủ động về quỹ đất, đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông tại các khu
công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi,
bình đẳng cho các doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn
lực đất đai, hạ tầng điện nước, thông tin liên lạc, ưu đãi
thuế, tiếp cận vốn, đào tạo và tuyển lao động. Đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh
doanh cởi mở, thông thoáng, có tính hấp dẫn, cạnh tranh

Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long
đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giai đoạn 2
cao để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Bên cạnh thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi
đầu tư của Trung ương, tỉnh đã áp dụng nhiều chính sách
ưu đãi riêng đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp như:
áp dụng mức thuế suất thuê thu nhập doanh nghiệp 10%
trong thời hạn 15 năm đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh
vực công nghệ cao như sản xuất phần mềm, sản xuất năng
lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy
chất thải, sản xuất vật liệu composit, vật liệu quý hiếm; áp
dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong thời
gian 10 năm đối với những dự án sản xuất thép cao cấp,
sản xuất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp
hay tùy theo ngành nghề, dự án, các doanh nghiệp có
thể được áp dụng chế độ miễn thuế, giảm thuế thu nhập
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doanh nghiệp từ 2 đến 4 năm và giảm 50% số thuế phải
nộp từ 4 đến 9 năm tiếp theo. Ngoài ra, tỉnh cũng miễn
thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt bằng
cho một số trường hợp.
Từ những chính sách mang tính đột phá, sau 22 năm
tái lập, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển vượt bậc trên
tất cả các lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, phát triển công
nghiệp. Đến nay, tỉnh có 18 khu công nghiệp được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, diện tích trên 5.200ha, 32
cụm công nghiệp diện tích trên 600ha. So với các tỉnh
có cùng lợi thế lân cận thì Vĩnh Phúc nhiều hơn Bắc Ninh
2 khu và nhiều hơn Thái Nguyên 12 khu công nghiệp.
Tất cả các khu, cụm công nghiệp đều có vị trí thuận lợi,
nằm dọc các trục quốc lộ, tạo sức hấp dẫn, cạnh tranh
cao, trong đó, có 8/12 khu đã có chủ đầu tư hạ tầng đi
vào hoạt động gồm: Khu công nghiệp Khai Quang, Bình
Xuyên, Kim Hoa, Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên, Bình
Xuyên II và Thăng Long Vĩnh Phúc. Đặc biệt, ngành công
nghiệp không chỉ phát triển mạnh ở vùng lõi là thành
phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên,
Tam Dương mà đã lan tỏa, dịch chuyển về các huyện phía
Bắc như Lập Thạch, Sông Lô. Tỷ lệ lấp đầy các khu công
nghiệp cũng liên tục tăng, trong đó, khu công nghiệp
Bình Xuyên, Kim Hoa, Bình Xuyên II, giai đoạn 1 đạt tỷ lệ
lấp đầy 100%; khu công nghiệp Khai Quang có tỷ lệ lấp
đầy 98% và khu Bình Xuyên 85%.
Công tác xây dựng hạ tầng, phát triển các khu, cụm
công nghiệp được quan tâm. Riêng năm 2019, UBND tỉnh
đã trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng
và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa
- Liễn Sơn giai đoạn I, cấp giấy chứng nhận đầu tư kinh
doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân
khu I; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu
tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam
Dương I, khu 2 và khu công nghiệp Sông Lô I; thành lập và
giao chủ đầu tư cụm công nghiệp Trung Nguyên, cụm công
nghiệp Vĩnh Sơn và cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa.
Đồng thời, chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 2 dự
án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam
Dương II, khu B và khu công nghiệp Chấn Hưng.
Công nghiệp cất cánh với nhiều dự án đầu tư của Tập
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đoàn kinh tế lớn như: TALO, YCH, GSE&C (Singgapore),
Kumho, Lotte (Hàn Quốc), Toyota, Honda (Nhật Bản)…
đã giúp Vĩnh Phúc từ tỉnh phải nhận hỗ trợ từ Trung ương
vươn lên trở thành 1 trong 13 tỉnh, thành có đóng góp
cho ngân sách Trung ương từ năm 2004 đến nay và nhiều
năm liên tiếp đứng thứ 2 miền Bắc, sau thủ đô Hà Nội về
thu nội địa; nằm trong top 4 cả nước về chất lượng cơ sở
hạ tầng và nằm trong nhóm có thứ hạng cao về chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Đến phát triển công nghiệp công nghệ cao
Những ngày cuối năm, hoạt động ở khu công nghiệp
Thăng Long Vĩnh Phúc thật đặc biệt, bởi khác với các khu
công nghiệp đi vào hoạt động, có tỷ lệ lấp đầu cao, ở
khu công nghiệp này, cả nhà đầu tư hạ tầng, các doanh
nghiệp đã đi vào hoạt động hay các doanh nghiệp mới
được cấp phép đầu tư, đang xây dựng nhà xưởng đều còn
nhiều việc ngổn ngang và phải tăng tốc hoàn thành các
hạng mục hạ tầng của giai đoạn 2, các chỉ tiêu sản xuất,
đưa thêm nhà máy vào hoạt động ngay đầu năm 2020.
Dẫn chúng tôi đi thăm khu vực giai đoạn II của dự
án, ông Nguyễn Xuân Lộc, Phòng quan hệ khách hàng,
Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc
cho biết: Dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc
được khởi công xây dựng từ tháng 9/2017, với tổng diện
tích hơn 213ha. Sau 3 năm tập trung triển khai xây dựng,
đầu tháng 11/2018, dự án khánh thành giai đoạn 1,
với diện tích khoảng 100ha. Đến nay, dự án thu hút 15
doanh nghiệp đăng ký giữ chỗ, tổng vốn đầu tư 307 triệu
USD, tăng 9 doanh nghiệp so với năm 2018, đạt tỷ lệ lấp
đầy khoảng 30%, trong đó, có 5 doanh nghiệp đang hoạt
động, 4 doanh nghiệp đang xây dựng nhà máy. Tất các
nhà đầu tư vào khu công nghiệp này đều đến từ Nhật
Bản và hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ
cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất ô tô, xe máy.
Đặc biệt, ngay sau khi hoàn thành giai đoạn I, Công ty bắt
tay ngay vào triển khai thi công các hạng mục của giai
đoạn II. “Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư có chuyên môn
cao, trang thiết bị máy móc hiện đại và hàng trăm công
nhân thường xuyên làm việc tại công trường, từ nay đến
Tết nguyên đán Canh Tý, Công ty sẽ hoàn nhiều hạng mục
quan trọng như: hệ thống đường, điện, phân lô...và sẽ
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hoàn thành giai đoạn II của dự án trong tháng 3/2020, Trước thực trạng “đất vàng” bị bỏ hoang, sau nhiều lần
vượt tiến độ đề ra từ 1đến 2 năm”- ông Lộc khẳng định. gia hạn, cuối năm 2013, Vĩnh Phúc ra quyết định thu hồi
Phấn khởi nói về tiến độ thi công hạ tầng vượt kế hơn 300ha đất của khu công nghiệp Bá Thiện để mở cửa,
hoạch đề ra, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Công ty chào đón các doanh nghiệp khác đến đầu tư. Đến nay,
TNHH khu công nghiệp Thăng Long cho biết, ngoài thuận giai đoạn 1 của khu công nghiệp này đang là nơi “ăn nên,
lợi mặt bằng có nền đất cứng, giúp giảm thiểu đáng kể làm ra” của 25 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 88,12
chi phí xây dựng hạ tầng, nhà xưởng của các doanh triệu USD, đạt tỷ lấp đầy 100%.
nghiệp, Công ty luôn nhận được sự quan, hỗ trợ, giải
quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến
các thủ tục. Hiện đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn
Tất Thành do ngân sách tỉnh đầu tư đã hoàn thành nối
khu công nghiệp với hệ thống giao thông thuận tiện; hệ
thống điện, nước, viễn thông được đầu tư xây dựng đến
chân hàng rào khu công nghiệp.

Không chỉ có 2 khu công nghiệp trên, với nhiều nỗ
lực trong cải thiện môi trường đầu tư, sau 22 năm tái
lập, Vĩnh Phúc luôn khẳng định là điểm đến hấp dẫn của
cả nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp, nhà đầu tư
truyền thống, tiềm năng và nhà đầu tư đến từ các nước
có thế mạnh về vốn, công nghệ như Hoa Kỳ và các nước
châu Âu. Ước hết năm 2019, toàn tỉnh có 1.139 dự án,
trong đó có 752 dự án DDI, tổng vốn đăng ký trên 78.000
tỷ đồng, 378 dự án FDI đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh
thổ, tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ USD. Sự lớn mạnh và hoạt
động hiệu quả của các doanh nghiệp trên các lĩnh vực
tỉnh khuyến khích đầu tư như: công nghiệp hỗ trợ ô tô,
xe máy, điện tử, viễn thông, công nghiệp chế biến thức
phẩm...đã giúp ngành công nghiệp liên tục tăng trưởng
qua các năm, từ 170.000 tỷ đồng năm 2017 tăng lên
199.210 tỷ đồng năm 2018 và tăng lên 244,8 nghìn tỷ
đồng năm 2019.

Cũng theo ông Minh: "Đáp lại niềm tin của lãnh đạo
tỉnh dành cho doanh nghiệp, Công ty sẽ tập trung nhân
lực, hệ thống máy móc hiện đại nhất để xây dựng khu
công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc trở thành khu công
nghiệp kiểu mẫu của tỉnh. Dự kiến trong 3 đến 5 năm
tới, chúng tôi sẽ tập trung vào công tác khách hàng, sớm
lấp đầy 100% diện tích, đồng thời hỗ trợ tối đa để đến
năm 2030 các khách hàng đi vào sản xuất ổn định, khi đó,
Thăng Long Vĩnh Phúc sẽ là nơi dừng chân của khoảng
80 nhà đầu tư thứ cấp đến từ Nhật Bản, tạo việc làm, thu
nhập ổn định cho 40-50 nghìn lao động, góp phần thúc
Công nghiệp phát triển đã góp phần quan trọng đưa
đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển".
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1997Liền kề khu công nghiệp Thăng Long, khu công 2019 đạt 14,66%, công nghiệp – dịch vụ chiếm 90%.
nghiệp Bá Thiện cũng có sự chuyển mình nhanh chóng. Riêng năm 2019, ngành công nghiệp – xây dựng tiếp tục
Được thành lập từ tháng 12/2007, với diện tích 327 ha, là động lực, giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng chung
sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt của tỉnh, với mức tăng 13,11%, đóng góp 5,9 điểm %
bằng, Bá Thiện đón doanh nghiệp đầu tiên là Tập đoàn vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Đồng thời, đưa cơ cấu
Compal đến đầu tư xây dựng hạ tầng và triển khai Dự kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực ngành
án sản xuất máy tính xách tay có giá trị đăng ký hơn 570 nông nghiệp giảm còn 7,37%; khu vực công nghiệp –
triệu USD giai đoạn I và sẽ nâng lên 1- 1,5 tỷ USD trong xây dựng chiếm 62,41%; khu vực dịch vụ chiếm 30,22%,
các giai đoạn sau. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khủng vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường máy tính bị thu hẹp, đề ra.
Dự án sản xuất máy tính của Compal bỏ dở ngang chừng;
một số doanh nghiệp “vệ tinh” của Compal không triển
khai xây dựng hoặc xin hoãn tiến độ đầu tư đã khiến
khu công nghiệp Bá Thiện từng là bãi đất hoang, là nơi
chăn thả trâu bò của các hộ dân khu tái định cư Trại Cúp.

Thời gian để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung
tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ của cả nước và là
thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020 không
còn nhiều, vì thế, cùng với tập trung hoàn thiện hạ tầng
khung đô thị, Vĩnh Phúc rất cần và luôn khuyến khích các

KINH TẾ - XÃ HỘI VĨNH PHÚC

nhà đầu tư vào các dự án công nghiệp công nghệ cao,
nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ ô tô,
xe máy, điện tử, viễn thông, công nghiệp chế biến thực
phẩm; các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu, cụm
công nghiệp đồng bộ, hiện đại, tạo kết nối và liên kết
cụm, ngành.
Tại buổi tọa đàm “Vĩnh Phúc – điểm đến tiềm năng
của các nhà đầu tư châu Âu, Hoa Kỳ”, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Trì cho biết, với quyết tâm cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, đạt mục tiêu 3 tốt, gồm: Môi
trường pháp lý tốt và toàn diện, hạ tầng kỹ thuật tốt và
phục vụ doanh nghiệp tốt, Vĩnh Phúc cam kết sẽ tạo lập
môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp bằng
việc áp dụng đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất
theo quy định thống nhất của quốc gia; triển khai thực
hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư riêng
của tỉnh. Giúp doanh nghiệp tiếp cận đất đai, giải quyết
tốt những vấn đề về lao động cho doanh nghiệp; bảo
đảm hạ tầng tới chân hàng rào khu, cụm công nghiệp,
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khu du lịch và các điều kiện đầu vào thiết yếu cho sản
xuất kinh doanh; giải quyết nhanh các thủ tục hành
chính về đầu tư. Công khai minh bạch quy trình thủ tục
đầu tư, quy hoạch xây dựng và đất đai, quy hoạch ngành,
lĩnh vực trên hệ thống thông tin điện tử; giải quyết thủ
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông,
giảm từ 30-50% thời gian theo quy định chung. Cùng với
đó, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của
pháp luật và không quá một lần/năm kết hợp thanh tra,
kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh
tra, kiểm tra.
Với những nỗ lực ghi điểm trong mắt các nhà đầu tư,
nhất là từ thành công sau các chuyến công tác xúc tiến
đầu tư của lãnh đạo tỉnh và thành công từ buổi tọa đàm
Vĩnh Phúc – điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư châu
Âu, Hoa Kỳ”, dòng vốn đầu tư từ các dự án FDI, DDI sẽ tăng
mạnh trong thời gian tới. Và khi đó, vóc dáng ngành công
nghiệp Vĩnh Phúc ngày càng lớn mạnh.
Thanh Nga (Theo Vinhphuc.gov.vn)
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XUÂN YÊU THƯƠNG
ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO

ĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ, là tỉnh có giá trị sản xuất công
nghiệp lớn, tăng trưởng kinh tế bình quân qua
nhiều năm đạt trên 15%, là một trong những tỉnh thu
ngân sách lớn nhất cả nước. Mặc dù có kinh tế phát triển
mạnh mẽ nhưng đâu đó trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều
hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của các
ngành, các cấp và toàn xã hội. Do vậy, mỗi dịp Tết đến xuân
về các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn
tỉnh lại cùng chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo có
được một mùa xuân vui vẻ, ấm áp hơn.
Xuất phát từ truyền thống tương thân tương ái, Sở
Ngoại vụ đã tích cực triển khai chương trình “Vận động quà
Tết cho người nghèo” nhằm huy động nhiều nguồn lực hỗ
trợ, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa
bàn tỉnh đón một cái tết ấm no, trọn vẹn. Chương trình
này đã được Sở Ngoại vụ đã triển khai được nhiều năm
và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức phi
chính phủ, các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, trở thành
nguồn động viên lớn đối với những gia đình, cá nhân có
hoàn cảnh khó khăn, những số phận kém may mắn trên
địa bàn tỉnh.
Năm nay, công tác chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo,
nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ em mồ côi và
các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được
đẩy mạnh để các đối tượng có hoàn cảnh khó khó khăn
được đón một cái Tết sum vầy, ấm áp yêu thương. Để thực
hiện tốt chương trình “Vận động quà tết cho người nghèo”,
Sở Ngoại đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc
tiến viện trợ tích cực vận động các tổ chức phi chính phủ, cá
nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ. Từ
khi triển khai đến khi kết thúc chương trình, đã có một số
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ với tổng
giá trị 759.459.000 VNĐ. Trong đó tổ chức PCP PAMWF
(Hàn Quốc) ủng hộ 244.835.000 VNĐ, cá nhân bà Lê Lệ Thu
trú tại Huyện Vĩnh Tường ủng hộ 500 suất quà với tổng trị
giá là 440 triệu đồng. Ngoài các tổ chức và cá nhân có lòng
hảo tâm ủng hộ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
thì các doanh nghiệp FDI trong tỉnh cũng tham gia rất tích
cực vào chương trình này, thể hiện tình cảm và sự chia sẻ,
cùng chung tay giúp đỡ các cá nhân cũng như những gia

Tổ chức PAMWF (Hàn Quốc) tặng quà Tết
cho người cao tuổi tại huyện Bình Xuyên

Gia đình bà Lê Lệ Thu tặng quà Tết cho người
có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Lạc
đình có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh, nổi bật như
Công ty TNHH VPIC1 ủng hộ 70 chăn ấm với tổng trị giá
51.660.000 VNĐ. Sở Ngoại vụ đã tích cực phối hợp với các
cấp chính quyền địa phương trao tận tay các phần quà đến
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Bình
Xuyên, Yên Lạc, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô.
Các hoạt động chăm lo tết cho gia đình chính sách, gia
đình có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng yếu thế đã trở
thành nguồn động viên, chia sẻ, làm ấm lòng những gia
đình, những số phận kém may mắn trên địa bàn tỉnh, thể
hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống “là lành đùm lá rách”
của dân tộc. Sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức phi chính phủ
và các cá nhân, doanh nghiệp đã góp phần cùng cấp ủy,
chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo để họ có
niềm vui trọn vẹn hơn, ấm áp hơn mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Thực hiện: Nguyễn Thạch
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VIỆT NAM - CỘNG HÒA SÉC:
Mối quan hệ bền vững và hiệu quả

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng
Cộng hòa Séc Andrej Babis

N

gày 2/2/1950, Việt Nam chính thức thiết lập
quan hệ ngoại giao với Tiệp Khắc (cũ) - nay tách
ra là Cộng hòa Séc và Slovakia. Kế thừa từ mối
quan hệ này, trải qua 70 năm với những biến đổi phức tạp
của tình hình thế giới, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt
Nam – Cộng hòa Séc vẫn không ngừng được duy trì và
ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Trong giai đoạn trước đây, Tiệp Khắc đã giúp chúng ta
rất nhiều trong công cuộc bảo vệ thống nhất đất nước và
xây dựng sau năm 1975. Tiếp nối truyền thống đó, kể từ
năm 1994 khi thành lập nước, Cộng hòa Séc vẫn tiếp tục
duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hỗ trợ tích cực cho Việt
Nam trong quá trình phát triển đất nước. Cộng hòa Séc là
nước Đông Âu đầu tiên liên tục cấp ODA cho Việt Nam. Năm
1994, Séc cấp 14 triệu USD hỗ trợ đào tạo và việc làm cho
lao động Việt Nam ở Séc về nước; năm 1995 cấp 1,7 triệu

USD để xây dựng Trung tâm chỉnh hình cho trẻ em tàn tật
ở Bắc Thái (đi vào hoạt động từ 5/1999); tiếp tục trợ giúp
hiện đại hóa Bệnh viện Việt - Tiệp tại Hải Phòng (800 ngàn
USD), Trung tâm đào tạo kỹ thuật giày da ở Hải phòng (700
ngàn USD). Năm 2003, Chính phủ Séc viện trợ không hoàn
lại cho Việt Nam 700 ngàn USD để thực hiện dự án chế biến
phân vi sinh tại Hải Dương. Năm 2007, Séc viện trợ cho Việt
Nam 2,1 triệu USD và năm 2008 cam kết viện trợ 2,8 triệu
USD, tập trung vào các lĩnh vực y tế và môi trường. Từ năm
2013, Séc không xếp Việt Nam vào danh sách các nước
nhận viện trợ phát triển ODA do sự tiến bộ phát triển kinh
tế của Việt Nam trong những năm gần đây.
Trong khoảng 5 năm trở lại đây, mối quan hệ Việt Nam
– Séc được tăng cường và thúc đẩy mạnh mẽ với sự cố
gắng nỗ lực của cả hai bên. Điều đó được thể hiện qua việc
duy trì các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau như các chuyến
thăm Séc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (năm 2015),
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (năm 2016), Chủ
tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân (tháng 4/2017); Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc (năm 2019); chuyến thăm Việt
Nam cấp nhà nước của Tổng thống Milos Zeman (tháng
6/2017), Chủ tịch Thượng Viện Séc Milan Stech (năm 2015)
, Phó chủ tịch Hạ Viện Séc Filip Voijtec (trong các năm 2016,
2018), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Jan
Hamacek (năm 2019). Việc duy trì đối thoại chính trị cấp
cao đã tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy toàn diện hợp
tác song phương giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực
kinh tế - thương mại.
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Năm 1998, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế
- thương mại giữa hai nước được thành lập. Sau khi Cộng
hòa Séc gia nhập Liên minh châu Âu, hai bên đã thành lập
mới Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế dựa trên Hiệp
định Hợp tác kinh tế ký năm 2006. Năm 2012, Cộng hòa
Séc công bố Chiến lược xuất khẩu quốc gia 2012 - 2020,
trong đó đưa Việt Nam vào danh sách 12 thị trường ưu tiên.
Ngược lại, Cộng hòa Séc hiện đang nằm trong danh sách
thị trường xuất khẩu triển vọng của Việt Nam.
Năm 2018, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 36
trong số hơn 200 đối tác của Séc.Nếu tính riêng xuất khẩu,
Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ 28 vào Séc. Năm 2018,
thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đạt
1,172 tỷ USD triệu USD. Việt Nam xuất khẩu sang Séc các
mặt hàng như: cà phê, hạt tiêu, hoa quả tươi - khô, lạc,
chè, gạo, cao su, hải sản, giày dép, hàng dệt may, hàng thủ
công mỹ nghệ, linh kiện vi tính… Việt Nam nhập khẩu từ
Séc hàng điện tử, máy móc, hóa chất, hàng may mặc, sợi
dệt vải, hàng da, máy móc thiết bị, sữa và các sản phẩm từ
sữa, dược phẩm, các sản phẩm cơ khí, chất dẻo, sản phẩm
thủy tinh…
Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại đạt gần 1,2 tỷ
USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Séc gần 1 tỷ USD.
Đến nay, đã có 38 dự án của Séc đầu tư vào Việt Nam,
đứng thứ 42 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ
đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký 90 triệu USD.
Các dự án tập trung vào các các lĩnh vực bất động sản, bia,
thiết bị điện, vật liệu xây dựng... Trong đó, các lĩnh vực hợp
tác đầu tư có thế mạnh của Séc là năng lượng, đầu máy
- toa xe lửa, xe buýt, tàu điện, máy nông nghiệp, thiết bị
tưới tiêu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Séc
Bên cạnh hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại,
hai nước còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao
lưu nhân dân thông qua hơn 70.000 người Việt Nam sống
tại Séc. Với mong muốn người dân Séc hiểu biết nhiều hơn
về đất nước, con người Việt Nam, rất nhiều sự kiện quảng
bá văn hóa, phong tục tập quán, du lịch Việt Nam đã được
tổ chức tại hầu hết các địa phương trên khắp cả nước Séc.
Cộng đồng người Việt Nam tại Séc chính là cầu nối góp
phần tăng cường mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa
hai nước.
Có thể nói, trong những năm gần đây mối quan hệ Việt
– Séc đã được đẩy mạnh hơn nữa, mang lại hiệu quả thiết
thực cho nhân dân hai nước. Tuy nhiên, kết quả hợp tác
giữa hai nước trong thời gian qua vẫn còn khá khiêm tốn
với tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Hy vọng, trong thời
gian tới, với sự quyết tâm của Lãnh đạo hai nhà nước, quan
hệ hợp tác Việt Nam – Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục phát triển
lên tầm cao mới.
Tổng hợp: Thanh Tú
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Tết nhảy

của Người Dao Quần Chẹt tại Vĩnh Phúc

T

hôn Thành Công (xã Lãng Công, Sông Lô) là địa
phương duy nhất trong tỉnh có đồng bào dân
tộc Dao sinh sống. Vào đầu xuân, người Dao tổ
chức Tết nhảy để tạ ơn tổ tiên và mong cầu cuộc sống an
lành, hạnh phúc.

Tết nhảy của đồng bào Dao quần Chẹt xã Lãng Công
được tổ chức trong 3 ngày (ngày 13, 14 và 15/12 âm lịch)
theo những mốc thời gian nhất định, có thể 2,3 năm một
lần, cũng có thể lên đến 5 năm hoặc 10 năm, tùy theo
điều kiện của người tổ chức. . Theo truyền thuyết kể lại,
Trong các dân tộc thiểu số, người dân tộc Dao là dân trước kia, con cháu 12 họ Dao đi di cư vượt biển tìm đường
tộc đến định cư tại Vĩnh Phúc đông đúc chỉ sau dân tộc sống, sau nhiều tháng lênh đênh trên biển mà không tìm
Sán Dìu và Cao Lan. Người Dao ở bản Thành Công còn thấy bờ, bất ngờ, đoàn thuyền của họ gặp bão lớn khiến
được gọi là Dao quần chẹt do đặc điểm quần của nữ giới thuyền nghiêng, sóng lật, tính mạng bị đe dọa. Giữa lúc
được bó chẹt vào chân. Trong xu thế hội nhập, giao thoa nguy cấp, các họ Dao khấn cầu xin Bàn Vương và tổ tiên
nền văn hóa, đồng bào dân tộc Dao nơi đây luôn có ý thức giúp đỡ vượt qua cơn hoạn nạn và hứa sẽ làm Tết nhảy
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của để tạ ơn. Lời cầu linh ứng, các họ Dao thoát nạn, thuyền
dân tộc mình và một trong số đó là phong tục Tết nhảy. vào bờ an toàn. Từ đó về sau, các họ người Dao tổ chức Tết
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nhảy để tạ ơn tổ tiên; cầu xin tổ tiên cứu giúp khỏi những
Theo tục lệ người Dao, Tết nhảy chỉ được làm ở “nhà
rủi ro, trắc trở trong cuộc sống, giải trừ những oan trái, cái” (con trưởng, trưởng họ). Lễ cúng của người Dao
bất hạnh và ban cho những điều may mắn, hạnh phúc.
khá đơn giản, bao gồm thịt, rượu để dâng lên tổ tiên,
Theo phong tục của người Dao quần Chẹt, hằng năm, sau đó, những thứ này được mang ra thiết đãi dân làng.
khi mỗi gia đình lập bàn thờ hương hỏa tổ tiên đều làm Các mâm cỗ được sắp theo lối ẩm thực truyền thống của
nghi lễ cúng thần linh bàn vương và tổ tiên để cầu sức người Dao với món chính là thịt lợn xếp thành mô trên
khỏe, tài lộc cho gia đình. Qua nhiều năm hoàn tất các lá chuối, ở giữa có bát chuối thái ăn kèm, nhắm với rượu
bước lập bàn thờ sẽ làm lễ Tết nhảy để khao binh và tổ trắng. Những người đến tham dự buổi lễ ăn uống, nói
tiên công nhận bàn thờ tổ đã hoàn chỉnh. Lễ Tết nhảy chuyện vui vẻ nhưng tuyệt đối không được say rượu và
tiếng Dao gọi là "Giáo họ Tổ Tàng". Bước vào phần lễ có 2 phải giữ thái độ văn minh, lịch sự.
thầy: một thầy chính gọi là siếu họ và 1 thầy gọi là khai
đàn. Hai thầy múa điệu thỉnh mời tổ tiên, thần linh về
chứng giám lễ Tết nhảy. Sau đó, tất cả các nam giới không
kể già, trẻ vào múa chuông, gọi là múa Lạp Miến để giới
thiệu nguồn gốc các đồ thờ cúng và các đạo cụ của lễ
Tết nhảy như: trống, chiêng, kèn, chuông…Lền đó, có
2 thanh niên múa xuất binh tượng trưng trừ diệt ma tà,
quỷ quái để phần lễ được tốt đẹp. Tiếp theo là điệu múa
ba ba với 2 thể loại: Thể loại dương gian, nhằm phô diễn
với Tam Thanh, Ngũ đế, Tứ phủ, công đồng chứng giám lễ
bắt ba ba; thể loại âm gian, gồm có tìm ba ba, thọc ba ba,
cõng ba ba về để làm vật tế cho Tam Thanh, Ngũ đế, Tứ
phủ công đồng. Cuối cùng là điệu múa chuông để tạ ơn
thần linh tổ tiên đã về chứng giám lễ Tết nhảy phù hộ cho
gia đình được bình yên và mọi sự được đại cát.

Tết Nhảy không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng đơn
thuần mà đó còn là một ngày hội chung thực sự của cả
dòng tộc và bà con chòm xóm. Khi phần nhảy múa hội
bắt đầu, mọi người đều tham gia múa hát, chúc tụng
không phân biệt nam nữ, già trẻ, họ hàng thân thích hay
bà con láng giềng.
Nét đẹp văn hóa của các dân tộc thiểu số là tiềm
năng, thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng, là sản
phẩm du lịch phục vụ cho nhu cầu khám phá, tìm hiểu,
trải nghiệm. Hi vọng trong thời gian tới, những nét đẹp
trong đời sống văn hóa tinh thần của những dân tộc
thiểu số vẫn giữ nguyên sức cuốn hút, hấp dẫn của nó.
Bởi đây là nền tảng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hồ Xạ Hương Tam Đảo

