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gay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công,
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành
lập, nền Ngoại giao Việt Nam vô cùng vinh dự
và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, dìu dắt,
từng bước trưởng thành và đồng hành cùng sự phát triển
của đất nước, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
Lịch sử của nền Ngoại giao Việt Nam gắn liền với
những năm tháng hào hùng và gian khổ nhất của lịch
sử đất nước. Khi niềm vui trở thành một quốc gia độc lập
còn chưa kịp vơi, vận mệnh đất nước đã rơi ngay vào thế
“ngàn cân treo sợi tóc”, với cả thù trong lẫn giặc ngoài.
Âm mưu của các thế lực đế quốc, thực dân lúc này là ra
sức cấu kết với nhau và cấu kết với bọn phản động trong
nước, hòng tiêu diệt chính quyền cách mạng non trẻ vừa
mới ra đời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị Ngoại giao
lần thứ 2 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm,
năm 1962

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự
chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bộ trưởng
Ngoại giao đầu tiên của nước ta, Ngoại giao Việt Nam đã
thực hiện thành công chiến lược “hòa với Tưởng để đánh
Pháp” và “hòa với Pháp để đuổi Tưởng”.
Hiệp định Sơ bộ (ngày 6/3/1946) và Tạm ước (ngày
14/9/1946) với Pháp đã trở thành những sách lược ngoại
giao mẫu mực, nhờ đó, chúng ta đã khéo léo đuổi 20 vạn
quân Tưởng ra khỏi bờ cõi; đồng thời kéo dài hòa hoãn với
Pháp để có thêm thời gian chuẩn bị cho một cuộc kháng
chiến trường kỳ. Đây là các giải pháp ngoại giao sắc bén,
tài giỏi và hết sức hiệu quả, góp phần quan trọng bảo vệ
Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và dành
thời gian quý báu để toàn Đảng, đất nước và toàn dân
chuẩn bị mọi mặt để đối phó với thực dân Pháp xâm lược.
Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, dấu ấn của
Ngoại giao Việt Nam là vừa tích cực đấu tranh phá vỡ
thế bao vây, cô lập của địch, vừa chủ động mở rộng quan
hệ với bên ngoài, tranh thủ sự ủng hộ, chi viện của bạn
bè quốc tế. Với tinh thần chủ động, nhạy bén, sáng tạo,
Ngoại giao Việt Nam đã tận dụng và phát huy thắng lợi
to lớn trên chiến trường, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử
Điện Biên Phủ để đẩy mạnh đấu tranh trên bàn hội nghị,
buộc các thế lực thù địch, hiếu chiến và các cường quốc
trên thế giới phải ký Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến
tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, chính thức công
nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của dân tộc Việt Nam.
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phá thế bao vây, cấm vận, mở rộng quan hệ với bạn bè
quốc tế, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, tranh
thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ công cuộc phát
triển đất nước. Đây là một trong những thành tựu nổi
bật, có tính chiến lược, nhằm củng cố thế và lực của đất
nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đến nay, nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với
189 nước trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên
hợp quốc, có quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư với
hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ; xây dựng được mạng
lưới 17 Đối tác chiến lược và 13 Đối tác toàn diện, trong
đó có toàn bộ các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo
an Liên hợp quốc và các nước thành viên ASEAN, mạng
lưới bạn bè và đối tác quan trọng ngày càng được mở
rộng, hợp tác ngày càng hiệu quả.
Chúng ta đã tổ chức thành công các hoạt động ngoại
giao tầm cỡ thế giới như Năm APEC Việt Nam 2017, Hội
nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà
Nội năm 2019; đảm nhận trọng trách Ủy viên không
thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021,
Chủ tịch ASEAN 2020…, qua đó góp phần củng cố vững
Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình chắc và nâng cao vai trò, vị thế của đất nước trên trường
ở Việt Nam là một trang sử chói lọi của ngoại giao
quốc tế, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định và hợp
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh
tác ở khu vực và trên thế giới.

Giai đoạn 1954 - 1975, cùng với các mặt đấu tranh
chính trị, quân sự và binh vận, mặt trận ngoại giao có sự
phát triển mạnh mẽ, vượt bậc trên tất cả các mặt. Ngành
Ngoại giao đã bám sát đường lối đối ngoại của Đảng,
phát huy cao độ bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc và
sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của
phe xã hội chủ nghĩa, các nước bạn bè và đông đảo nhân
dân tiến bộ trên thế giới, hình thành cao trào rộng khắp
năm châu ủng hộ, giúp đỡ cuộc đấu tranh chính nghĩa
của nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, Ngoại giao cũng trở thành mặt trận quan
trọng, có ý nghĩa chiến lược, phối hợp chặt chẽ với mặt trận
quân sự và chính trị trong chiến lược “vừa đánh, vừa đàm”,
buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, thực hiện giành
thắng lợi từng bước đến giành thắng lợi hoàn toàn. Trong
đó, Hiệp định Paris (năm 1973) về chấm dứt chiến tranh,
lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết là đỉnh cao thắng
lợi của nền Ngoại giao Việt Nam trong kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, buộc
Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động ngoại giao
Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, tạo sự so sánh tầm cỡ thế giới như Năm APEC Việt Nam 2017, Hội nghị
lực lượng có lợi cho ta trên chiến trường, tiền đề quan trọng
thượng đỉnh Hoa Kỳ -Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội
để dân tộc ta làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải năm 2019; đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021,
Bước ra khỏi chiến tranh, vượt lên những khó khăn,
Chủ tịch ASEAN 2020…
trở ngại của tình trạng bao vây, cấm vận từ bên ngoài và
khủng hoảng kinh tế - xã hội trong nước, ngành Ngoại
Trong quá trình phát triển, ngoại giao ngày càng
giao đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối đổi gắn kết với người dân, các địa phương và doanh nghiệp.
mới của Đảng, kịp thời đổi mới tư duy và chuyển hướng Song hành cùng ngoại giao chính trị, nhiều hoạt động
hoạt động. Qua đó, Ngoại giao đã góp phần quan trọng ngoại giao kinh tế thiết thực được triển khai, góp phần
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mở rộng thị trường, đối tác cho doanh nghiệp. Ngoại giao
văn hóa quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, đổi
mới thành công; đồng thời vận động để đến nay 39 di sản
của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa
thế giới, qua đó vừa đóng góp cho việc bảo vệ các giá trị
của nhân loại, vừa tạo nguồn lực cho phát triển ở nhiều
địa phương. Ngành ngoại giao cũng triển khai tích cực,
hiệu quả công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt
Nam ở nước ngoài.
Những thành công đó là lời khẳng định về sự trưởng
thành, phát triển của Ngoại giao Việt Nam trên cơ sở kết
hợp nhuần nhuyễn giữa các binh chủng đối ngoại Đảng,
ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, hình thành
nên một nền Ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên
nghiệp. Nền Ngoại giao đó đã phối hợp chặt chẽ, hiệu
quả cùng với các lực lượng quốc phòng, an ninh, các bộ,
ngành, địa phương khác để triển khai công tác đối ngoại
của đất nước trong mọi lĩnh vực, phấn đấu vì lợi ích quốc
gia – dân tộc, góp phần đạt được những mục tiêu cơ bản
là chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, phát triển, nâng
cao vị thế đất nước trên trường quốc tế như lời nhận định
được cả thế giới thừa nhận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ
đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Lực lượng cán bộ ngoại giao trải qua các thế hệ cũng
đã không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có 20 cán bộ trong
những ngày đầu thành lập, đến nay đã phát triển thành
đội ngũ hàng nghìn cán bộ ngày càng chuyên nghiệp,
tinh nhuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông
nghiệp vụ, ngoại ngữ với nhiều chuyên ngành đào tạo
khác nhau, phục vụ đắc lực cho công tác hoạch định và
triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và
Nhà nước.
Từ chỗ chỉ có 3 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước
ngoài, mạng lưới các cơ quan đại diện của Việt Nam hiện
đã được mở rộng lên 94 cơ quan, trở thành những “cánh
tay nối dài” của đất nước ở khắp các châu lục trên thế giới.
Sự trưởng thành của cán bộ ngoại giao Việt Nam còn thể
hiện ở phong thái tự tin, đĩnh đạc, tinh thần trách nhiệm,
bản lĩnh vững vàng và sự năng động, chủ động thích ứng,
đương đầu với mọi thử thách khi tham gia, điều phối và
dẫn dắt các cơ chế, diễn đàn quốc tế và khu vực.
Tình hình thế giới và khu vực trong năm 2021 và
những năm tiếp theo sẽ còn tiếp tục khó lường do hệ
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luỵ của tình trạng suy thoái kinh tế, những thách thức
an ninh phi truyền thống, đặc biệt là đại dịch Covid-19,
những điều chỉnh chính sách của các nước lớn và cạnh
tranh chiến lược còn tiếp tục phức tạp và khó dự báo, đặt
ra yêu cầu phải đổi mới tư duy về nhận định và phát triển
đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành đối ngoại
trong thời gian tới là “đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia
– dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp
quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”, trong đó chỉ rõ vai trò
tiên phong của đối ngoại “trong tạo lập và giữ vững môi
trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên
ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất
nước”.
Để hoàn thành được trọng trách đó, ngành đối ngoại
cần “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba
trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối
ngoại Nhân dân”. Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm
2018 đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm của
ngành Ngoại giao trong thời gian tới là “xây dựng nền
ngoại giao từng bước hiện đại, chuyên nghiệp, thích ứng
năng động trong tình hình mới”.
Trong thời gian tới, ngoại giao Việt Nam cần xác định,
làm rõ nội hàm của khái niệm “nền ngoại giao toàn diện,
hiện đại” để có thể tham mưu và triển khai hiệu quả hơn
nữa đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
“Ngoại giao toàn diện” thể hiện ở lĩnh vực, phương
thức hoạt động và chủ thể triển khai các hoạt động ngoại
giao. “Ngoại giao hiện đại” thể hiện ở nội dung, phương
pháp triển khai, cách thức quản trị của ngoại giao trong
tình hình mới, trong đó nhấn mạnh sự thích ứng với các
yếu tố như ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại giao số,
ngoại giao trực tuyến, ngoại giao thượng đỉnh…
Tuy nhiên, “Ngoại giao hiện đại” không chỉ đơn thuần
là ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin để thích
ứng và phát huy những thành quả của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, mà còn là quá trình đổi mới toàn
diện, không chỉ ở Bộ Ngoại giao mà còn ở tất cả các cơ
quan làm công tác đối ngoại trong hệ thống chính trị,
trên 4 trụ cột: (i) nguồn nhân lực - xây dựng đội ngũ cán
bộ bản lĩnh, chuyên nghiệp, sáng tạo và kỷ luật; (ii) xây
dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, linh hoạt thích
ứng; (iii) chuẩn hóa quy trình, áp dụng các phương thức
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mới để triển khai công tác đối ngoại (như ngoại giao số,
ngoại giao công chúng) và; (iv) xây dựng cơ sở vật chất,
hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong nội hàm "ngoại giao
hiện đại" đó, khâu “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, đổi mới
sáng tạo" là nhân tố có ý nghĩa quyết định, then chốt của
then chốt.
Trong bối cảnh mới, để tiếp tục phát huy vai trò tiên
phong tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát
triển, nâng cao vị thế đất nước, ngành ngoại giao cần chủ
động, tích cực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng
động thích ứng những chuyển biến nhanh của tình hình
để bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được
giao phó.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra yêu cầu
“nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, tính chuyên
nghiệp, hiện đại, đổi mới sáng tạo của đội ngũ làm công
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động thích ứng
trước chuyển biến của tình hình quốc tế”.

Những yêu cầu của Trung ương, dặn dò của Lãnh đạo
Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ ngoại giao cũng
được xác định là một trong nhiệm vụ trọng tâm trong
công tác Xây dựng ngành đã được Bộ Ngoại giao chú
trọng triển khai trong thời gian qua và tiếp tục đẩy mạnh
hơn nữa trong thời gian tới trong chiến lược xây dựng
nguồn nhân lực ngoại giao chính quy, chuyên nghiệp,
hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh chung
cùng Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tại lễ Kỷ niệm 75 năm ngày
thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2020)
và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Thế hệ cán bộ cán bộ ngoại giao mới sẽ tiếp nối
truyền thống hơn 75 năm phát triển của ngành Ngoại
giao, phải có khát vọng cống hiến cho nền ngoại giao
nước nhà, chủ động thích ứng trong mọi tình huống, say
mê trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong giải quyết
công việc, tự tin trong tiếp xúc đối ngoại và quan trọng
hơn, phải có tính kỷ luật cao trong thực thi nhiệm vụ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
được Đảng và Nhà nước tin tưởng, giao phó.
và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại là nhiệm
tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao 30
vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, đòi hỏi những nỗ lực bền bỉ,
căn cơ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao độ của tất
Năm 2018, phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ
cả các cấp, các ngành và một chiến lược, kế hoạch triển
30, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn
khai bài bản, cụ thể nhằm bảo đảm tính tổng thể, thống
cán bộ ngành Ngoại giao: “Càng hội nhập sâu với thế
nhất và hiệu quả. Với thế và lực mới của đất nước, phát
giới, chúng ta càng cần có các nhà ngoại giao có bản lĩnh huy truyền thống vẻ vang và thành tựu to lớn trong 75
chính trị; đủ trình độ, uy tín, phong cách để sánh vai với năm qua, tiếp bước tinh thần ngoại giao đồng hành cùng
các nước, bạn bè quốc tế; toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp. đất nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự
Một nhà ngoại giao giỏi trước hết phải là một nhà chính nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngoại giao Việt
trị giỏi, luôn lấy lợi ích của quốc gia, của chế độ làm kim Nam tiếp tục vững bước tiến lên, viết tiếp những trang sử
chỉ nam trong hành động. Nhà ngoại giao luôn ghi nhớ vàng của nền ngoại giao hiện đại, góp phần xứng đáng
rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân. vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
Phải tự tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo”.
hội chủ nghĩa.
Theo baoquocte.vn

ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:
Vững niềm tin vào tương lai

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm lịch
sử to lớn, định hướng tương lai của cả dân tộc, không chỉ trong giai đoạn 2021-2025 mà
cho cả những thập niên tới, trở thành nước phát triển, thu nhập cao năm 2045. Thành
công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời
cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao,
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đ

ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Các
văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh
trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta; là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn sau
35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện
Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ
sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh
tế-xã hội 10 năm 2011-2020.
Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII
Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
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Các văn kiện Đại hội khẳng định quan điểm, đường
lối đổi mới, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn
bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước để phát triển đất
nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Những dấu ấn nổi bật
Trong nhiệm kỳ XII, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt
qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của dịch
bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết,
ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt
được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo
nhiều dấu ấn nổi bật.
Đất nước phát triển nhanh và bền vững; củng cố,
nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước
và chế độ xã hội chủ nghĩa. Liên tiếp trong 4 năm, từ
năm 2016-2019, Việt Nam đứng trong top 10 nước tăng
trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới
nổi thành công nhất. Riêng năm 2020, một năm rất đặc
biệt, được xem là năm thành công nhất của nước ta trong
5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó
khăn, thử thách; là năm mà chỉ số niềm tin của nhân dân
lên cao nhất. Khi phần lớn các nước có mức tăng trưởng
âm hoặc đi vào trạng thái suy thoái do tác động của
dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương
2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm qua tăng
trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng
trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới.
Cải cách thể chế kinh tế mà trọng tâm là cải cách thủ
tục hành chính được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng
ta đã ban hành Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh
tế thị trường; Chính phủ đã phát động thành công 3 đợt
sóng cải cách hành chính lớn. Năm 2016, xóa bỏ hàng
ngàn giấy phép con. Năm 2018, cắt giảm, đơn giản hóa
50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm
tra chuyên ngành. Năm 2020, đưa ra mục tiêu tiếp tục
cắt giảm và đơn giản hóa 20% các quy định hành chính
về kinh doanh và tiến hành tổng rà soát để xoá bỏ tình
trạng chồng chéo, bất cập trong các quy phạm pháp luật
về kinh doanh hiện hành. Kết quả rất đáng ghi nhận là
Việt Nam tăng 20 bậc về môi trường kinh doanh, tăng
10 bậc về năng lực cạnh tranh theo các bảng xếp hạng
toàn cầu.

Khoảng cách điểm số về môi trường kinh doanh và
năng lực cạnh tranh của nước ta so nhóm các nước dẫn
dầu ASEAN đang thu hẹp lại.
Trong nhiệm kỳ XII, nỗ lực bền bỉ giảm nghèo đã
để lại những dấu mốc quan trọng với hơn 6 triệu người
thoát nghèo, hơn 2 triệu người thoát cận nghèo.
Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng
1,43%/năm, đến cuối năm 2020 còn khoảng 2,75%, đạt
mục tiêu đề ra là giảm bình quân 1,0-1,5%/năm. Việt
Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói
giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế
đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả.
Trong bối cảnh đất nước khó khăn, Việt Nam vẫn luôn
chú trọng, quan tâm đến an sinh xã hội, với mức chi bình
quân khoảng 21% - cao nhất khu vực ASEAN.
Khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương vào tháng
9/2020 cho thấy, niềm tin của nhân dân về các chính sách
an sinh xã hội của Việt Nam tăng từ 58% lên 68% - đứng
thứ 4 trong 32 chỉ tiêu khảo sát đánh giá.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2010-2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực,
tạo cho khu vực nông thôn cả nước một diện mạo mới, cơ
sở hạ tầng khang trang, đời sống văn hóa-xã hội phong
phú, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, nông
thôn từng bước hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát
triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.
Đến hết tháng 9/2019, cả nước có 4.665 xã (52,4%)
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 93 đơn vị
cấp huyện (chiếm 14% tổng số huyện, thị xã, tỉnh của
cả nước) đã được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn hoặc
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Nhiệm kỳ qua cũng ghi dấu ấn nổi bật trên mặt trận
đối ngoại, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam
trên trường quốc tế. Để lại dấu ấn tốt đẹp trong năm đầu
tiên của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, tổ chức thành công
ASEAN 2020, Đại hội đồng AIPA 41 và trước đó là APEC
2017, Việt Nam thể hiện là thành viên tích cực, có trách
nhiệm, có khả năng dẫn dắt, đóng vai trò kiến tạo trong
cộng đồng quốc tế.
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu
ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra

CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận
dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời
kỳ phát triển mới.
Vững niềm tin vào tương lai
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yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc; phát huy sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt
Nam; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong
đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là
quan trọng nhất.
Vì vậy, trong nhiệm kỳ khóa XIII cần tập trung ưu
tiên khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức
mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII,
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa
XIII phát biểu ý kiến

Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào,
ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng
thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn
dân tộc.

Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần
cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam; phát
Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn, định hướng
tương lai của cả dân tộc, không chỉ trong giai đoạn 5 năm huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ
2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, với những thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển.
dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước: Đến năm
Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện,
2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá
hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm trị hiện đại. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực
2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại,
văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong
thu nhập trung bình cao; năm 2045 trở thành nước phát
phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh; vừa phát huy những
triển, thu nhập cao.
giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa
Đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình
phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, thể hiện tầm nhìn, của nhân loại, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần,
khát vọng phát triển đất nước, được đông đảo cán bộ, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển
đảng viên, nhân dân rất tâm đắc trong văn kiện Đại hội kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.
lần này.
Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với
Để thực hiện các mục tiêu đó, Đại hội đã cụ thể hóa lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
12 định hướng chiến lược phát triển đất nước. Trong đó, tộc, ý chí vươn lên mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao,
điểm mới nổi bật là: phát triển con người toàn diện và toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên
xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước
sắc dân tộc; tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh," vững bước đi lên
chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của
lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.
Đại hội xác định động lực và nguồn lực phát triển Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.
Tổng hợp: Nam Dương
quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:
HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG DÂN TỘC
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức Cộng
sản gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên
đoàn. Từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi
khác, từng bước hiện thực hóa khát vọng của nhân dân trong từng chặng đường phát triển của
dân tộc.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
ngày 3/2/1930 (Từ Ảnh Bảo tàng lịch sử Quốc gia)

Đ

ảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong điều
kiện phong trào yêu nước, giải phóng dân
tộc của Việt Nam đang thiếu một chính đảng
lãnh đạo và đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn.
Từ khi thực dân Pháp xâm lược đến những năm 20 của
thế kỷ XX, đã có hàng trăm cuộc đấu tranh của nhân
dân ta chống kẻ thù xâm lược nhưng đều lần lượt thất
bại vì thiếu đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn. Trong
bối cảnh ấy, Nguyễn Tất Thành- người thanh niên giàu
lòng yêu nước đã ra đi tìm đường cứu nước, tìm đến chủ
nghĩa Mác - Lênin và tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước
ở trong nước, chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý
luận chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng
tiền phong cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả tất
yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng
giai cấp ở nước ta lúc bấy giờ; là sản phẩm của sự kết hợp
giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước và
phong trào công nhân trong những năm 20 của thế kỷ
này. Từ đây cách mạng Việt Nam đã có một chính Đảng
lãnh đạo, mà tổ chức đó là người đại diện, bảo vệ lợi ích
của giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân
dân lao động khác.
Trong 91 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thành
công khát vọng ngàn đời của dân tộc, lập nên những
chiến công hiển hách, đưa nhân dân Việt Nam từ thân
phận nô lệ trở thành những con người tự do, làm chủ vận
mệnh đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc,
tiến lên chủ nghĩa xã hội.

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngay sau khi ra đời, Đảng đã vận động, giác ngộ, tập
hợp và tổ chức nhân dân dấy lên những phong trào cách
mạng như: Phong trào cách mạng 1930-1931, Phong
trào dân chủ (1936- l939), đến cao trào giải phóng dân
tộc mà đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính
quyền, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ
đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Thắng
lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước
ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước
sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội.
Sau Cách mạng tháng Tám, Đảng đã lãnh đạo nhân
dân vượt qua những khó khăn thử thách được ví như
"ngàn cân treo sợi tóc", với thù trong, giặc ngoài để bảo
vệ chính quyền non trẻ của mình. Sau đó, Đảng cùng
nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ
gian khổ chống cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân
Pháp và để rồi Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “chấn
động địa cầu” năm 1954 đã góp phần quyết định đập tan
hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và can
thiệp của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơne-vơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một
thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-puchia. Từ đây, cánh mạng Việt Nam bước sang giai đoạn
mới. Đảng lãnh đạo nhân dân ta đồng thời tiến hành hai
nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc, biến miền Bắc thành căn cứ địa cách mạng của cả
nước, chi viện sức người, sức của cho miền Nam và tiến
hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, chống đế quốc
Mỹ xâm lược ở miền Nam, thống nhất đất nước. Dưới sự
lãnh đạo của Đảng với khát vọng cháy bỏng "Không có gì
quý hơn độc lập, tự do", quân và dân ta đã oanh liệt chiến
đấu, vượt qua mọi thử thách, gian lao, làm nên đại thắng
mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước.
Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn
toàn độc lập, thống nhất, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân
tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Cùng một lúc, chúng ta phải hàn gắn
vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế
đất nước, ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân; vừa
phải củng cố chính quyền cách mạng, đập tan âm mưu
của các thế lực thù địch. Bằng bản lĩnh và nghị lực, kinh
nghiệm và ý chí cũng như trách nhiệm trước vận mệnh
của dân tộc, Đảng ta đã nghiêm túc nhìn thẳng vào sự
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thật, vượt qua những vấp váp thiếu sót, khởi xướng và
lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước. Sự
nghiệp 35 năm đổi mới đã mang lại những thành tựu
to lớn có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi cơ bản diện mạo
của đất nước về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc
phòng, an ninh. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề sau
chiến tranh chúng ta đã đứng vào hàng ngũ các nước
đang phát triển mức thu nhập trung bình với một nền
kinh tế thị trường năng động, hội nhập mạnh mẽ, kinh tế
tăng trưởng khá cao, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu
tư trên thế giới. Vị thế của đất nước không ngừng được
nâng cao, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành
viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Vừa
qua, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, chúng ta
cũng khiến bạn bè quốc tế ngưỡng mộ bởi những thành
quả trong công tác chống dịch và phát triển kinh tế. Khi
đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở nhiều
nước, làm chao đảo bao nền kinh tế, dưới sự lãnh đạo
của Đảng, sự quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng
của cả dân tộc, Việt Nam không những không bị đại dịch
làm tê liệt mà còn là một trong những đất nước hiếm
hoi vẫn giữ được tăng trưởng kinh tế. Mặc dù cuộc chiến
chống dịch bệnh Covid-19 sẽ còn rất gian nan với nhiều
diễn biến khó lường nhưng chúng ta tin tưởng vào sự
lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chính phủ sẽ khống chế
thành công dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế
vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân.
91 năm một chặng đường vinh quang, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những
thắng lợi vẻ vang, lần lượt hiện thực hóa khát vọng của
nhân dân ta trong từng chặng đường phát triển của dân
tộc. Đứng trước những vận hội mới đi kèm với những khó
khăn, thử thách khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu
rộng vào quốc tế và khu vực thì sự đồng hành cùng dân
tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là sự bảo đảm cho
thành công của tương lai dân tộc Việt Nam trong thời kỳ
mới. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
chúng ta sẽ giành được những thành tựu mang tính bứt
phá hơn nữa trong công cuộc xây dựng, kiến thiết và phát
triển đất nước, đạt được những mục tiêu mà Đại hội Đảng
lần thứ XIII đã đề ra, hiện thực hóa được ước vọng về một
Việt Nam hung cường, sánh vai với các cường quốc trên
thế giới.
Thực hiện: Thanh Tú
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VĨNH PHÚC
hướng đến đô thị văn minh hiện đại

Phát triển kinh tế-xã hội gắn với phát triển đô thị là chiến lược được Vĩnh Phúc xác định
và kiên trì thực hiện từ khi tái lập tỉnh đến nay. Với sự đoàn kết, quyết tâm cùng cơ chế, chính
sách, giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, từ một tỉnh thuần nông Vĩnh Phúc đã vươn lên
trở thành một trong những địa phương phát triển bậc nhất của cả nước, trung tâm công nghiệp
của miền Bắc; đi cùng với kinh tế, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện,
diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương đang dần hiện hữu.

Đ

ể từng bước xây dựng, hoàn thiện đô thị Vĩnh
Phúc văn minh, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu
đời sống nhân dân và xứng tầm là một trong
những địa phương phát triển bậc nhất ở miền Bắc như lời
căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Vĩnh Phúc năm 1963, tỉnh
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn,
các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch.
Trong đó, tích hợp các quy hoạch chuyên ngành vào
quy hoạch tổng thể để đảm bảo tính đồng bộ, cũng như
hiệu quả thu hút và triển khai các dự án đầu tư; rà soát,
điều chỉnh các quy hoạch, chương trình, kế hoạch liên
quan; đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quy hoạch và
quản lý quy hoạch.
Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến
khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân
đầu tư xây dựng các công trình có khả năng thu hồi vốn
như: Các tuyến giao thông trục chính, hệ thống cấp nước,
nhà máy xử lý rác thải, hệ thống điện, hạ tầng viễn thông
công nghệ thông tin…

Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền
địa phương, cả hệ thống chính trị và nhân dân về hoàn
thiện hạ tầng đô thị.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng
thuận trong xã hội để người dân ủng hộ và chia sẻ trách
nhiệm trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị;
tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng đầu
tư hạ tầng đô thị.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường
đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, với mục
tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh,
giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào,
khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng
cạnh tranh của doanh nghiệp… tạo nguồn lực phát
triển bền vững.
Đồng thời, tăng cường thu hút các nguồn vốn, nhất
là nguồn vốn xã hội hóa. Phân bổ và sử dụng nguồn
vốn kế hoạch đầu tư công hợp lý trong từng giai đoạn,
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thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung để dành nguồn
vốn cho các công trình đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo “đòn
bẩy” để thu hút các nguồn vốn khác.
Trong giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh đã bố trí hơn
8.300 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công để triển khai
các dự án kết cấu hạ tầng đô thị.
Các nguồn ngân sách tỉnh khác như tăng thu, tiết
kiệm chi; cải cách tiền lương; sự nghiệp có tính chất đầu
tư; đất thương phẩm và các khu đất công có giá trị… đã
cân đối đầu tư cho các dự án lớn, quan trọng với tổng số
vốn gần 6.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, tỉnh đã thu hút hàng chục nghìn tỷ đồng
từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn vay ODA, vốn
xã hội hóa đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP…
Đặc biệt là vốn từ doanh nghiệp đầu tư vào các dự án
khu công nghiệp và các dự án kinh doanh thương mại,
dịch vụ. Tổng vốn đầu tư thực hiện các dự án trong giai
đoạn 2017-2020 (cả nguồn vốn FDI và DDI) đạt gần 33
nghìn tỷ đồng.
Nhờ vậy đến nay, Vĩnh Phúc đã đạt khoảng 60 điểm
trên thang điểm 100 về phân loại đô thị loại I theo Nghị
quyết 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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Toàn tỉnh đã có gần 30 đô thị, trong đó, thành phố
Vĩnh Yên là đô thị loại II giữ vai trò trung tâm kinh tế - văn
hóa - chính trị của tỉnh; thành phố Phúc Yên là đô thị loại
III và các đô thị khác thuộc các huyện.
Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư hoàn thiện với
64 dự án lớn, gồm 47 dự án hạ tầng kỹ thuật; 15 dự án hạ
tầng xã hội và 2 dự án kiến trúc cảnh quan.
Trong đó, nhiều dự án lớn, trọng điểm không chỉ đáp
ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân mà còn tạo điểm
nhấn quan trọng trong không gian đô thị Vĩnh Phúc
như: Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh; Trường THPT
Chuyên Vĩnh Phúc; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện
Sản-Nhi Vĩnh Phúc; khu công viên giải trí thành phố Vĩnh
Yên; khu công viên cây xanh các huyện Lập Thạch, Tam
Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc; nâng cấp, sửa chữa hạ tầng các
khu du lịch Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải; đường giao thông
kết hợp đê ngăn nước Đầm Vạc; cầu Đầm Vạc; hệ thống
chiếu sáng Quốc lộ 2B…
Cơ sở hạ tầng đô thị từng bước được hoàn thiện,
thành phố Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại, đáng sống
đang dần hiện hữu.
Bài, ảnh: Nguyễn Khánh
(Theo Baovinhphuc.com.vn)
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Ảnh: Khánh Linh

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
5 NĂM 2021 - 2025 THEO NGHỊ QUYẾT 08/2020/NQ-HĐND
TỈNH VĨNH PHÚC
CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ
Cơ cấu kinh tế:
- Công nghiệp – xây dựng chiếm 61,5 đến 62%;
- Dịch vụ chiếm 32 đến 32,5%;
- Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6 đến 6,5%.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 8,5 đến
9,0%.
GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 đến 135
triệu đồng (giá hiện hành).
Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hàng năm đạt
30 đến 35 % GRDP theo giá hiện hành.
Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 6 đến 8%/
năm.
Thu hút vốn đầu tư: từ 2,0 đến 2,5 tỷ USD vốn FDI và
20 đến 25 nghìn tỷ đồng vốn DDI.
Tốc độ tăng năng suất lao động đạt trên 11%/năm.
Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)
vào tăng trưởng đạt khoảng 50%.
Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 50%.
CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI
Tạo việc làm mới tăng hàng năm từ 16.000 – 17.000
người.
Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn
mới còn dưới 1%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, trong đó lao
động qua đào tạo được cấp bằng, cấp chứng chỉ đạt 40%.
Đạt 15 bác sỹ/vạn dân, 40 giường bệnh/vạn dân. Tỷ lệ
dân số có bảo hiểm y tế đạt trên 95%.
CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
Thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt quy chuẩn môi
trường ở khu vực đô thị đạt 97% và khu vực nông thôn
đạt 80%.
Chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý 100%.
Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng của được
cải tạo, xử lý, tái sử dựng đạt trên 95%.
Tỷ lệ dân số đô thị thành phố, thị xã, thị trấn được
cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 85%.
Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy
chuẩn 02/BHYT đạt 70%.
Tỷ lệ cụm công nghiệp (đang hoạt động hoặc xây
dựng mới) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu
chuẩn 100%.
Độ che phủ rừng ổn định 25%.
Tổng hợp: Nam Dương
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THE SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORS
IN 2021 - 2025 OF VINH PHUC PROVINCE
ECONOMIC INDICATORS
Economic structure:
- Industry - construction accounts for 61.5 - 62%;
- Service: 32 - 32.5%;
- Agriculture, forestry and fishery: 6 - 6.5%.
Average economic growth rate increases from 8.5 to
9.0%.
GRDP per capita is about VND 130 - 135 million (at
current prices).
The total realized investment in the province
annually reaches 30 - 35% GRDP at current prices.
State budget revenue increases 6-8%/year on
average.
Investment capital attraction: USD 2.0 - 2.5 billion of
FDI and VND 20 - 25 trillion of DDI capital.
Labor productivity growth is over 11% / year.
The contribution of total factor productivity (TFP) to
growth is about 50%.
Rate of urbanization to 2025 reaches 50%.
SOCIAL CRITERIA
New job creation increases annually from 16,000 to
17,000 people.
Strive for the proportion of poor households
with multi-dimensional access according to the new

standards to be below 1%.
Rate of trained workers reaches 82%, in which
trained workers with degrees and certificates reach 40%.
Achieve 15 doctors / 10,000 people, 40 hospital
beds / 10,000 people. Rate of population with health
insurance reaches over 95%.
ENVIRONMENTAL INDICATORS
Collection and treatment of domestic waste
according to environmental standards in urban areas
reach 97% and rural areas reach 80%.
Hazardous and medical wastes are treated 100%.
Closed daily-life solid waste landfills that are
renovated, treated, and reused, reaches over 95%.
Proportion of urban population in cities, towns and
townships supplied with clean water from centralized
water supply systems reaches 85%.
Rate of rural households using clean water meeting
standard 02/BHYT reaches 70%.
Rate of industrial clusters (under operation or newly
built) with centralized wastewater treatment system
reaches 100%.
Stable forest cover is 25%.
By Nam Duong
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Vun đắp tình hữu nghị truyền thống
giữa nhân dân hai nước
VIỆT NAM - CỘNG HÒA SÉC

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 hơn 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.
Việt Nam và Cộng hòa Séc có quan hệ hữu nghị truyền
thống từ lâu đời. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, vượt qua
nhiều thăng trầm, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và
Séc vẫn luôn được gìn giữ và phát triển. Nhân dân Việt
Nam luôn nhớ đến sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu về
vật chất và tinh thần của nhân dân, chính phủ Tiệp Khắc
trước đây, nay là Cộng hòa Séc trong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
thăm Cộng hòa Séc
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
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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.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Năm 2007, Séc viện trợ cho Việt Nam 2,1 triệu USD và
hội kiến Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman
năm 2008 cam kết viện trợ 2,8 triệu USD, tập trung vào
lưu nhân dân thông qua hơn 70.000 người Việt Nam
các lĩnh vực y tế và môi trường.
Trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác sống tại Séc. Từ tháng 7/2013, cộng đồng người Việt Nam
truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và sinh sống tại Cộng hòa Séc được công nhận là dân tộc
Cộng hòa Séc đã có những bước phát triển tốt đẹp cả trên thiểu số thứ 14 của quốc gia này. Với mong muốn người
phương diện song phương và đa phương. Riêng trong dân Séc hiểu biết nhiều hơn về đất nước, con người Việt
lĩnh vực thương mại, tổng kim ngạch thương mại hai Nam, rất nhiều sự kiện quảng bá văn hóa, phong tục tập
chiều giữa hai nước năm 2019 đạt gần 1,2 tỷ USD. Dù ảnh quán, du lịch Việt Nam đã được tổ chức tại hầu hết các
hưởng do Covid-19 nhưng thương mại hai chiều giữa Việt địa phương trên khắp cả nước Séc. Cộng đồng người Việt
Nam và Cộng hòa Séc trong năm 2020 vẫn tăng 30% so Nam tại Séc chính là cầu nối góp phần tăng cường mối
với cùng kỳ. Hiện Cộng hòa Séc đang đầu tư vào Việt Nam quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước.
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
Bên cạnh hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, triển lên tầm cao mới.
hai nước còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao
Tổng hợp: Nam Dương
35 dự án với tổng vốn khoảng 100 triệu USD cho các dự
án về sản xuất thủy tinh, pha lê, bia, thiết bị điện, cao
lanh, vật liệu xây dựng. Các lĩnh vực hợp tác đầu tư có
triển vọng là năng lượng, giao thông (đầu máy xe lửa,
toa xe, xe bus, xe điện phục vụ giao thông thành phố), cơ
khí (máy móc thiết bị, động cơ, máy nông nghiệp, thiết
bị tưới tiêu).
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Vẻ đẹp đất nước

BUN-GA-RI

Cộng hòa Bun-ga-ri là quốc gia nằm tại khu vực đông nam châu Âu, với diện tích hơn 110.879 km2 và dân số
khoảng gần 7 triệu người. Được mệnh danh là xứ sở hoa hồng, đất nước Bun-ga-ri toát lên vẻ đẹp êm đềm, cổ kính
với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và không khí trong lành. Hãy cùng khám phá những địa điểm nổi tiếng làm nên
vẻ đẹp của đất nước Bun-ga-ri.

THUNG LŨNG KAZANLAK
Được mệnh danh là “thiên đường và xứ
sở hoa hồng”, Bun-ga-ri có những thung
lũng hoa hồng rực rỡ và lãng mạn không
tưởng. Bun-ga-ri sản xuất đến 70 – 85%
lượng tinh dầu hoa hồng của thế giới và
các thung lũng rộng gần 2000 km2, bao
gồm các cánh đồng hoa của Karlovo và
Kazanlak và một phần của Nova Zagora là
nơi chiết xuất số lượng tinh dầu hoa hồng
lớn nhất cho Bun-ga-ri.
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THỦ ĐÔ SOFIA
Là thủ đô và cũng là thành phố
lớn nhất của Bun-ga-ri, Sofia quyến
rũ du khách bởi vẻ hiện đại và cả nét
đẹp duyên dáng của nhiều công trình
kiến trúc cổ kính; không gian lãng
mạn hòa cùng những lễ hội nghệ
thuật đặc sắc.
Khắp nơi ở Sofia và cả Bun-ga-ri
đều có hoa. Người dân Sofia yêu hoa,
thích trồng hoa, sẵn sàng tiết kiệm
tiền từ các khoản chi tiêu khác để mua
hoa và tặng hoa cho nhau.

THÀNH PHỐ PLOVDIV
Là thành phố cổ xưa của Bun-ga-ri, Plovdiv có đến 6.000 năm lịch sử và là nơi có người định cư lâu nhất tại Châu Âu. Trải
qua nhiều triều đại khác nhau trong hàng ngàn năm, Plovdiv quy tụ rất nhiều phế tích của văn minh cổ đại Thracia, các công
trình La Mã, các đền thờ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là quần thể nhà cửa cổ xưa. Plovdiv đã chính thức được công nhận là Thủ
đô Văn hóa của châu Âu năm 2019.
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TU VIỆN RILA
Tu viện Rila chính là niềm tự hào
của người dân Bun-ga-ri và được ví
như thánh địa Jerusalem của xứ sở hoa
hồng. Tu viện này nằm ở phía tây nam
dãy núi Rila với độ cao 1.147 m so với
mặt nước biển, cách thủ đô Sofia 117
km và cách Blagoevgrad 41 km.
Đây là một trong những công trình
kiến trúc lịch sử và tôn giáo có vai trò to
lớn trong đời sống tinh thần của người
dân Bun-ga-ri được xây dựng từ thế kỉ
thứ X và được đặt tên theo người sáng
lập ra tu viện là ẩn sĩ Ivan của Rila (876946 sau Công Nguyên).
SEVEN LAKES
Đây là một trong những điểm đến nổi tiếng của
Bun-ga-ri mà du khách hay tìm đến nhất. Seven
lakes chính là nơi mà rất nhiều hồ băng của dãy Rila
hợp lại tạo thành một hồ nước xanh biếc tựa viên
ngọc quý nằm giữa đất trời. Có một truyền thuyết
về Seven lakes kể rằng nơi này được hình thành
do nước mắt của một người phụ nữ khổng lồ khóc
thương cho những người thân yêu. Thời gian đến
Seven lakes thích hợp nhất là vào mùa hè, khi nước
hồ xanh ngắt và không bị đóng băng.
MŨI ĐẤT KALIAKRA
Mũi đất Kaliakra nằm cách Varna khoảng 60
km về phía đông bắc nằm ở phía Nam của bờ
biển Đen. Nơi này có khung cảnh rất kỳ vĩ và đẹp
mắt với những vách đá dựng đứng cao đến 70 m,
đồng thời cũng là nơi bảo tồn các loài động vật
như chim cốc, hải cẩu, cá heo…
Mũi Kaliakra không chỉ là điểm đến nổi tiếng
ở Bun-ga-ri vì có cảnh đẹp mà nơi này còn nổi
tiếng bởi câu chuyện về 40 cô gái Bun-ga-ri dũng
cảm đã cùng buộc tóc vào nhau nhảy xuống biển
Đen chứ nhất định không chịu để rơi vào tay
quân xâm lược Ottoman.
Tổng hợp: Thanh Tú
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THĂM ĐỀN BẮC CUNG

ngày đầu năm

Đ

ền Bắc Cung hay còn có tên gọi Nôm là đền
Thính, nằm trên địa phận xã Tam Hồng, huyện
Yên Lạc. Nổi tiếng là ngôi đền linh thiêng và
cổ kính, đền Bắc Cung thu hút đông đảo người dân trong
vùng và khách thập phương đến vãn cảnh và đi lễ đầu
năm, cầu ước cho một năm mới sung túc, đủ đầy, bình
an và may mắn.
Đền Bắc Cung thờ đức thánh Tản Viên (một trong
tứ bất tử trong tâm thức của người Việt Nam). Tương
truyền, Thánh Tản Viên tên thật là Nguyễn Tuấn, con một
vị trưởng lão họ Nguyễn ở Sơn Tây. Năm 6 tuổi thì cha
qua đời, hai mẹ con đến ở nhờ nhà bà Ma Thị Cao (con
thần núi Tản Viên). Một hôm, Nguyễn Tuấn lên núi đốn
củi gặp thần Thái Bạch, thấy cậu bé khôi ngô, tuấn tú,
thần đã trao cho cây gậy thần và dạy câu thần chú để cứu
đời. Sau này chàng có công cứu con Long Vương thoát

chết và được Long Vương đền ơn biếu cuốn sách có thể
hiểu mọi lẽ huyền vi của trời đất. Biết chàng là người có
tài, có hiếu, trước khi qua đời, mẹ nuôi đã trao cho chàng
cai quản muôn vật ở núi Tản Viên. Khi Vua Hùng kén rể
cho công chúa Mị Nương, Nguyễn Tuấn nhờ có sách quý
và gậy thần đã kiếm được sính lễ mang đến trước Thủy
Tinh và cưới được Mị Nương. Sau chiến thắng Thủy Tinh
và quân Thục, biết chàng là người có tài, Hùng Vương đã
trao quyền trị nước cho Nguyễn Tuấn, nhưng chàng từ
chối và xin vua cha cho đi du ngoạn khắp nơi giúp dân.
Khi đi qua vùng Tam Hồng, thấy cảnh sơn thủy hữu tình,
Ngài đã dừng chân, dạy dân trồng lúa, đánh cá, sản xuất
nông nghiệp. Ghi nhớ công đức của Ngài, nhân dân Tam
Hồng dựng một ngôi đền thờ gọi là đền Thính, xây ở phía
Bắc núi Ba Vì và châu thổ sông Hồng nên có tên là đền
Bắc Cung (một trong “Tứ cung” thờ Đức thánh Tản Viên).
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Đền Bắc Cung được xây dựng từ cách đây gần 20
thế kỷ, ban đầu chỉ là một ngôi miếu nhỏ, dần dần được
xây dựng và tôn tạo, hình thành kiến trúc theo hình chữ
Vương như hiện nay. Năm 1992, đền được công nhận là
di tích lịch sử văn hóa Quốc gia. Thăm đền Bắc Cung vào
một ngày đầu năm trong tiết trời se se lạnh, chúng tôi
càng cảm nhận được rõ nét vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính, uy
nghiêm của ngôi đền. Ngoài đi lễ cầu ước cho năm mới,
người dân đến đây còn tham gia các hoạt động như xin
chữ, xin quẻ đầu năm mới. Năm nay do ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19, khách đi lễ đền có vẻ thưa thớt hơn
hàng năm. Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh,
mọi người đi làm lễ đều nghiêm túc thực hiện quy định
đeo khẩu trang và giữ gìn khoảng cách khi làm lễ. Ban

quản lý di tích đền Bắc Cung cũng bố trí đầy đủ nước sát
khuẩn ngoài cổng đền, treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu
đề nghị nhân dân đi làm lễ tuân thủ các nguyên tắc an
toàn, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động tâm
linh được diễn ra an toàn, trật tự.
Đi lễ đền, chùa đầu năm là một hoạt động không thể
thiếu của người dân mỗi dịp Tết đến xuân về, trở thành
một nét văn hóa tâm linh trong đời sống của mỗi người
dân Việt Nam. Tìm đến nơi đền chùa bình yên, thanh tịnh
dịp đầu năm, ngoài việc ước nguyện cho năm mới tốt
lành, thì đây còn là khoảnh khắc để con người hòa mình
vào chốn tâm linh, để tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng
hơn sau bao bộn bề, mưu sinh của cuộc sống.
Thực hiện: Thanh Tú
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UBND tỉnh họp trực tuyến về tăng cường
phòng chống dịch Covid-19 với các
doanh nghiệp trong KCN Khai Quang

Chiều 17/2/2021, UBND tỉnh tổ chức họp trực
tuyến về tăng cường phòng chống dịch Covid-19
với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Khai
Quang. Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các
thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh
Covid-19 tỉnh.
heo báo cáo nhanh của Ban quản lý các khu
công nghiệp tỉnh, đến 15h30 ngày 17/2/2021
không có doanh nghiệp nào trong khu công
nghiệp có lao động dương tính với Covid-19. Tuy nhiên,
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, nhất
là tỉnh Hải Dương và các địa phương giáp ranh với Vĩnh
Phúc, nguy cơ xâm nhập và bùng phát trên địa bàn là rất
lớn, đặc biệt sau thời gian nghỉ tết, người lao động từ các
tỉnh, thành khác trở về làm việc tại các doanh nghiệp,
trong đó có khu công nghiệp Khai Quang rất đông. Thực
hiện Thông báo số 36 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ
tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tăng cường phòng chống
dịch bệnh Covid-19 ngày 15/2/2021, Ban quản lý các khu
công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế chủ động hướng
dẫn để các doanh nghiệp nắm chắc chủ trương phòng
chống dịch của tỉnh; có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh
doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong
khu công nghiệp về lập danh sách xét nghiệm ngẫu
nhiên sàng lọc tầm soát SARS-CoV-2.

T

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang
cùng lãnh đạo Sở Y tế đã trao đổi, hướng dẫn và giải
đáp các thắc mắc của các doanh nghiệp trong khu công
nghiệp Khai Quang về một số vấn đề liên quan đến công
tác phòng chống dịch như: Những trường hợp nào cần
làm xét nghiệm Covid-19; chi phí xét nghiệm phần nào
do nhà nước hỗ trợ, phần nào do doanh nghiệp chi trả.
Đồng thời, quán triệt nội dung công văn số 229 của
Sở Y tế về hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn
mạnh: Tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức
tạp, nguy cơ xâm nhập vào tỉnh là rất lớn, UBND tỉnh
sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong quá
trình khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm cũng như công
tác phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, về phần
mình, các doanh nghiệp cần chia sẻ, góp sức cùng tỉnh
quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Trước tiên là
nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế cũng
như các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19,
nhất là việc cách ly, khai báo y tế đối với những trường
hợp có nguy cơ mắc Covid-19.
Bích Phượng (Theo vinhphuc.gov.vn)
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ĐẢNG BỘ, CÔNG ĐOÀN SỞ NGOẠI VỤ
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020,
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021
Sáng ngày 27/01/2020, Sở Ngoại vụ và Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức hội nghị tổng kết
công tác Đảng, Công đoàn năm 2020, triển khai
nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí
trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành
Công đoàn cùng toàn thể các đồng chí đảng viên,
công đoàn viên.
ội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác
xây dựng Đảng năm 2020. Theo đó, năm 2020,
mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19 nhưng Đảng bộ đã chỉ đạo Sở
Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị linh hoạt
điều chỉnh các hoạt động đối ngoại để kịp thời thích ứng
với diễn biến tình hình mới, hoàn thành tốt các nhiệm
vụ chính trị được giao, đạt được những kết quả tích cực
trên các kênh ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và
ngoại giao Nhân dân. Cụ thể, Đảng bộ đã chỉ đạo thành
lập các đoàn công tác thăm hỏi, động viên, tháo gỡ khó
khăn các công ty FDI trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các công
tác phiên dịch, tham gia lực lượng phòng chống dịch
của tỉnh; tham mưu gửi thư thăm hỏi, động viên công
tác phòng chống dịch Covid-19 đến một số địa phương
nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh; đề xuất hỗ trợ
cho các chuyên gia, người lao động nước ngoài và thân
nhân được phép nhập cảnh vào Việt Nam; tham mưu cho
tỉnh tiếp đón, làm việc với 10 đoàn đại sứ nước ngoài tại
Việt Nam; tham mưu tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt,
giao lưu hữu nghị, giao lưu nhân dân nhân kỷ niệm các
năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và
các nước; công tác xúc tiến viện trợ phi chính phủ duy trì
kết quả tích cực với tổng giá trị giải ngân năm 2020 đạt
trên 1 triệu USD. Bên cạnh đó, các công tác chính trị tư
tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác dân vận, công
tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ, kịp thời
theo các chương trình, kế hoạch đề ra.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, công tác công đoàn
cũng được đẩy mạnh với nhiều hoạt động ý nghĩa như:

H

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy trao tặng cho
Chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
phát động phong trào ủng hộ công tác phòng chống dịch
Covid-19; ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên
gặp thiên tai lũ lụt, ủng hộ quỹ vì người nghèo…cùng
nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.
Năm 2021, trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19
vẫn diễn biến phức tạp, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo Sở Ngoại
vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tham mưu cho UBND
tỉnh triển khai các hoạt động đối ngoại phù hợp, đảm
bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động đối ngoại
2021 đã được phê duyệt nhằm góp phần thực hiện tốt kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Bí
thư Đảng ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết
quả đạt được trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị mỗi
cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh
chính trị, tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ, giữ gìn
đoàn kết nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ được giao; tích cực tham gia các hoạt động giao lưu
văn nghệ, giao lưu thể thao, đóng góp vào việc xây dựng
môi trường làm việc “xanh-sạch-đẹp”, văn minh, hiện
đại, hiệu quả.
Tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Ngoại vụ đã trao tặng cho các
Chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Tin, ảnh: Thanh Tú
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Đảng bộ Sở Ngoại vụ học tập, quán triệt thực
hiện Nghị quyết và Chương trình hành động

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ
tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

S

áng 27/01/2021, Đảng bộ Sở Ngoại vụ tổ chức
hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực
hiện Nghị quyết và Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh
Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội
nghị có các đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Bí thư Đảng
ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ; đồng chí Bùi Huy Tùng, Ủy
viên BTV Đảng ủy Khối, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy
khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chấp
hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các Chi bộ và toàn
thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Ngoại vụ.
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Tùng đã truyền đạt
các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020
– 2025 và Chương trình hành động của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, trong
đó tập trung phân tích về những kết quả đạt được trong
nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các lĩnh vực phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng,
chính quyền,…và những hạn chế, yếu kém; nguyên
nhân và bài học kinh nghiệm; những mục tiêu, phương
hướng trong nhiệm kỳ 2020 -2025, các nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội nhằm
thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Bùi Huy Tùng, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối,
Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK các cơ quan tỉnh triển khai các
nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc
lần thứ XVII
mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững;
xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu
mạnh, văn minh).

Qua hội nghị, các đồng chí đảng viên Đảng bộ Sở
Ngoại vụ đã nắm vững những nội dung cơ bản và tinh
thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đặc biệt
là những nội dung liên quan đến từng lĩnh vực công tác,
từ đó có phương hướng vận dụng cụ thể để thực hiện
Cũng tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp
đã được thông tin về những nét mới trong cách thức phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra của Nghị
xây dựng nghị quyết; nét mới trong chủ đề của Đại hội quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (xây dựng Đảng và hệ thống kỳ 2020 - 2025.
chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ cương; đổi
Tin, ảnh: Thanh Tú
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SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC THĂM VÀ LÀM VIỆC
VỚI MỘT SỐ ĐẠI SỨ QUÁN VÀ TỔ CHỨC

PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM NHÂN DỊP
TẾT NGUYÊN ĐÁN

Từ ngày 28/01-05/02/2021, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và chúc mừng
năm mới các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội. Đây là hoạt động
đối ngoại thường niên được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức nhân dịp Tết cổ
truyền của Việt Nam.

Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ thăm Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam

Đ

oàn đã đến thăm và chúc Tết các Đại sứ quán
các nước như: Pháp, Cuba, Nhật Bản, Hàn
Quốc…và các tổ chức phi chính phủ nước
ngoài như: GRET (Pháp), KFHI, PAMWF (Hàn Quốc), AAF
(Hong Kong)… Tại đây, Sở Ngoại vụ đã ghi nhận được
nhiều ý kiến đề xuất hợp tác từ các cơ quan đại diện
ngoại giao liên quan đến các lĩnh vực thu hút đầu tư, du
lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế…; đồng thời ghi nhận
những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự
án của các tổ chức phi chính phủ để báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh.

Nhân các chuyến thăm, Sở Ngoại vụ cũng có dịp gặp
gỡ các đối tác và cùng nhìn lại những kết quả hợp tác
trong thời gian qua; từ đó đề ra các mục tiêu, phương
hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời, Sở Ngoại
vụ cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã
hội, đầu tư nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2020
và một số tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Sở Ngoại vụ đã trân
trọng đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao các nước
quan tâm kết nối các doanh nghiệp của đất nước mình
với Vĩnh Phúc để xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
giữa tỉnh với các nước trong thời gian tới.
Tổng hợp: Nguyễn Thơm
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THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS

VISITED FOREIGN EMBASSIES AND NGOS
IN VIET NAM ON THE OCCASION OF
THE LUNAR NEW YEAR 2021

From 28/01 – 05/02/2021, the delegation of the Foreign Affairs Department paid visits to diplomatic
missions and foreign NGOs in Ha Noi. This is one of the annual external activities of Vinh Phuc province on
the occasion of the Lunar New Year.

AAF (Hong Kong) and the representatives of Foreign Affairs Department

T

he delegation visited embassies of France,
Cuba, Japan, South Korea ... and foreign
non-governmental organizations such as:
GRET (France), KFHI, PAMWF (Korea), AAF (Hong
Kong)... Through the visits, the Department received
many suggestions for cooperation from diplomatic
missions in the fields of investment attraction, tourism,
agriculture, education, health care…; at the same
time, noted the advantages and disadvantages in the
project implementation process of NGOs to report to the
Provincial People's Committee.

On this occasion, the Department of Foreign Affairs
had the opportunity to meet with partners, review the
cooperation results in recent years and set out the goals
and directions in the coming time. At the same time, the
Department of Foreign Affairs also informed about the
socio - economic development, foreign investment in
Vinh Phuc province in 2020, potentials and advantages
of the province. Besides, the Department of Foreign
Affairs proposed the foreign diplomatic missions to
connect their country's businesses with Vinh Phuc in
order to promote investment, trade and tourism in the
coming time.
By Nguyen Thom
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THU HÚT ĐẦU TƯ KHỞI SẮC
TRONG THÁNG ĐẦU TIÊN CỦA NĂM TÂN SỬU

Ảnh: Khánh Linh

T

heo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tháng
1/2021, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư mới cho 5 dự án FDI, tổng vốn đăng ký
112 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 4 lượt dự án, tổng
vốn đăng ký tăng thêm 32,16 triệu USD. Đồng thời, điều
chỉnh tăng vốn đầu tư cho 1 dự án DDI, tổng vốn tăng
thêm 159,9 triệu USD. Các dự án đầu tư mới và tăng vốn
đều nằm trong các khu công nghiệp, thuộc các nhà đầu
tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, hoạt động trong lĩnh
vực sản xuất công nghiệp phụ trợ sản xuất ô tô, xe máy,
cơ khí, chế tạo, linh kiện điện tử. Dự kiến ngay sau khi
đi vào hoạt động, các doanh nghiệp sẽ tạo việc làm mới
cho hàng nghìn lao động, góp phần thúc đẩy ngành công
nghiệp hỗ trợ phát triển và đưa kim ngạch xuất khẩu của
tỉnh tăng trưởng.

gấp 3 lần so với tổng vốn đầu tư các dự án FDI của cả quý
I/2020. Cụ thể, quý I/2020, toàn tỉnh thu hút được 5 dự
án FDI mới, tổng vốn đăng ký 7,6 triệu USD, điều chỉnh
tăng vốn cho 8 dự án, tổng vốn tăng thêm 40,8 triệu USD.

Năm 2021, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thu hút 400 triệu
USD vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn DDI. Trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để đạt mục
tiêu này, đưa kinh tế tăng trưởng, khởi sắc ngay trong
năm đầu tiên đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào
cuộc sống, Vĩnh Phúc sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; xây dựng và triển
khai Đề án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, đổi mới và đẩy mạnh
Nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái thì thu hút vốn các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với bối cảnh dịch
đầu tư các dự án DDI tháng 1 năm nay không bằng nhưng bệnh Covid-19, thu hút các nhà đầu tư lớn. Tăng cường
thu hút vốn FDI thì cao gấp nhiều lần, thậm chí còn cao tìm kiếm cơ hội đưa các sản phẩm sản xuất tại Vĩnh Phúc
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vươn dài ra thị trường các nước truyền thống và các nước
tiềm năng nhằm khai thác hiệu quả những cơ hội mà
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương mang lại. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện,
kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức,
cá nhân, doanh nghiệp.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay đầu năm
mới, các địa phương sẽ tập trung gỡ các nút thắt, đẩy
nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng
thời, ưu tiên nguồn lực để từng bước xây dựng, hoàn
thiện, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng các khu, cụm
công nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để
thu hút thêm các nhà đầu tư thứ cấp, tăng tỷ lệ lấp đầy
các khu công nghiệp.
Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tại hội thảo xúc
tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc được tổ chức vào
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giữa tháng 11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
cho biết, chính sách thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc là
không chỉ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp mà còn
muốn xây dựng hệ sinh thái về công nghiệp. Địa phương
hiện đã chuẩn bị sẵn 500 ha đất sạch cho công nghiệp
và cũng quy hoạch nhiều khu trung tâm đô thị xây dựng
các khách sạn, khu du lịch cùng với đội ngũ nhân lực chất
lượng cao. Vĩnh Phúc mong muốn có nhiều dự án hợp tác
của các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong
nước, các dự án có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế
và thu ngân sách của tỉnh, tạo ra nhiều việc làm, thực
hiện tốt cam kết về bảo vệ môi trường và tác động tích
cực tới phát triển văn hóa - xã hội địa phương.“Nếu có
vướng mắc gì, các nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp tới Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các giám đốc sở, ban,
ngành để giải quyết, chia sẻ các khúc mắc trong quá trình
đầu tư” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh.
Thanh Nga (Theo vinhphuc.gov.vn)
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TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG COVID-19

THÔNG ĐIỆP “5K”
CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI DỊCH BỆNH
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn
biến phức tạp trên toàn cầu và tại Việt Nam. Để
chủ động phòng chống dịch Covid-19, chúng ta
cần tiếp tục nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K
của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng
cách - Không tập trung - Khai báo y tế để chung
sống an toàn với dịch bệnh.

T

rong bối cảnh hiện nay, Việt Nam sẽ
phải tiếp tục chống dịch Covid-19
trong thời gian dài và dần hình thành
nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có
dịch bệnh; tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ
bản phòng chống dịch trong trạng thái “bình
thường mới”. Để chủ động phòng, chống dịch
Covid-19, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi
người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện
Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19 với
“Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn –
Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”.
Cụ thể như sau:
KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường
xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông
người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế,
khu cách ly.
KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng
xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh
các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc
(tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt
bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa
thông thoáng.
KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp
xúc với người khác.
KHÔNG TỤ TẬP đông người.
KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế
trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại
địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được
cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi
điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để
được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh
đảm bảo an toàn.
Tổng hợp: Nam Dương

