
Theo Đề án tổng thể chương trình đối ngoại và 
xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030,  Vĩnh Phúc sẽ tập trung 

định hướng thống nhất, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo 
và triển khai công tác thông tin đối ngoại về những chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Giới 
thiệu, quảng bá hình ảnh về đất và người, lịch sử văn 
hoá, những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã 
hội của Vĩnh Phúc, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp 
tác, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao 
vị thế của tỉnh trong và ngoài nước.

Tập trung ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công 
nghệ cao, công nghệ mới tiên tiến, thân thiện với môi 
trường. Chú trọng thu hút FDI từ các tập đoàn đa quốc 
gia. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, Hàn 
Quốc. Đồng thời hướng tới các đối tác tiềm năng đến từ 
châu Âu (Đức, Ý) và Hoa Kỳ...

Tại hội nghị, khẳng định công tác đối ngoại, xúc tiến 
đầu tư là nội dung quan trọng quyết định đến phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê 
Duy Thành giao Sở Ngoại vụ hoàn thiện đề án công tác 
đối ngoại và các đơn vị khác hoàn thiện hợp phần riêng 
rẽ. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá tổng quan chương 
trình xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút đầu tư vào những 
thị trường có hiệu quả. Các địa phương, đơn vị khác đề 
xuất từng hợp phần để hoàn thiện đề án xong trước ngày 
30/4/2021.

Nam Dương

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI
VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
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Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu kết luận buổi làm việc

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Chương trình 
hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 
13/4/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Ngoại vụ báo 
cáo Chương trình tổng thể công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, 
định hướng đến năm 2030. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Duy Thành, 
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành liên quan.
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Chairman Le Duy Thanh concluded the meeting

STRENGTHEN THE WORK OF FOREIGN AFFAIRS 
AND INVESTMENT PROMOTION IN THE PERIOD OF 

2021 - 2025, ORIENTATION TO 2030

According to the overall project, Vinh Phuc 
will focus on a unified, timely and effective 
orientation in directing and implementing 

the external information about the undertakings, lines 
and policies of the Party and the State. Introduce and 
promote the image of land and people, cultural history, 
achievements and potentials for the socio - economic 
development of Vinh Phuc, contributing to promote 
cooperation activities, investment attraction and 
socio - economic development, enhancing the status 
of the province inside and outside Viet Nam. Focus on 
attracting projects using high technologies, advanced 
and environmentally friendly technologies. Pay attention 
to FDI attraction from multinational corporations;  
enterprises producing supporting industrial products, 

small and medium enterprises of Japan and South Korea. 
At the same time, tend to potential partners from Europe 
(Germany, Italy) and the United States...

At the conference, affirming the important decisive 
contents of external affairs and investment promotion for 
the province's socio - economic development, Chairman 
Le Duy Thanh assigned the Department of Foreign Affairs 
to complete the project and the other departments 
to complete separate component. The Department of 
Planning and Investment needs to evaluate the overall 
investment promotion program, focus on investment 
attraction in effective markets. Other localities and units 
propose each component to complete the project before 
April 30, 2021.

Nam Duong

In the afternoon of April 13, 2021, in order to implement the Resolution of the Party 
Committee of Vinh Phuc province and the Action Plan of the XVII Executive Committee of 
the Provincial Party Committee, term of 2020 - 2025, The Provincial People's Committee 
held a conference on the report of the overall program on external affairs and investment 
promotion in the period 2021 - 2025, with a vision to 2030 presented by the Department of 
Foreign Affairs and the Department of Planning and Investment. Attending and directing 
the conference, there were comrade Le Duy Thanh, Deputy Secretary of the Provincial 
Party Committee, Chairman of the Provincial People's Committee; comrade Vu Chi Gi-
ang, Member of the Provincial Party Committee, Vice Chairman of the Provincial People's 
Committee; and representatives of related departments and branches.
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Tổng kết công tác vận động viện trợ
giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai 

giai đoạn tiếp theo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt 
Hưng, Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: Giai 
đoạn từ 2015 đến nay, mỗi năm, tỉnh Vĩnh Phúc 

có từ 14 đến 20 tổ chức phi chính phủ hoạt động với tổng 
giá trị viện trợ khoảng 2 triệu USD/năm. Lũy kế từ năm 
2015 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã 
giải ngân khoảng 12 triệu USD cho các hoạt động viện 
trợ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn có hàng trăm chương 
trình, dự án cùng các khoản viện trợ phi dự án, viện trợ 
nhân đạo từ các công ty, doanh nghiệp, cá nhân với tổng 
giá trị khoảng 500.000 USD.

Các dự án dài hạn với giá trị viện trợ cao tiêu biểu phải 
kể đến là dự án “Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - 
CDP” của tổ chức KFHI, dự án “Trung tâm Cứu hộ gấu Việt 
Nam tại Tam Đảo” của tổ chức AAF, dự án “Phục hồi chức 
năng, dạy chữ nổi Braille và hỗ trợ học hòa nhập cho trẻ 
khiếm thị tỉnh Vĩnh Phúc", dự án “Dạy nghề và giới thiệu 
việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn” của tổ 
chức Maryknoll, dự án “Trung tâm hy vọng Lập Thạch và 
Trung tâm bảo trợ Sao Mai” của tổ chức PAMWF, dự án 
“Quản lý rác thải khu vực nông thôn và nâng cao năng 
lực cho các hợp tác xã môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và dự án 
Cải thiện đời sống cho lao động nữ nhập cư tại phường 
Khai Quang” của tổ chức GRET, dự án Hỗ trợ người cao 
tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng Câu lạc bộ liên thế 
hệ tự giúp nhau ở Việt Nam của tổ chức HAI, dự án xây 
dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ tại 
Việt Nam của tổ chức Rikolto...

Hiện Vĩnh Phúc có 14 tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài đang triển khai hoạt động viện trợ. Trong số các 
chương trình, dự án đang triển khai có 01 dự án về bảo 
vệ động vật hoang dã, 02 dự án thuộc lĩnh vực tài chính vi 
mô, 02 dự án hỗ trợ phụ nữ nghèo, 01 dự án về người cao 
tuổi, 05 dự án về lĩnh vực y tế, 05 dự án về nông nghiệp, 
còn lại là các chương trình, dự án, phi dự án về giải quyết 
các vấn đề xã hội hoặc viện trợ một lần.

Năm 2020, tổng giá trị giải ngân của các chương 
trình, dự án đạt hơn 1,5 triệu USD, trong đó, giá trị của 
các dự án phi chính phủ nước ngoài đạt 1,48 triệu USD 
và các chương trình viện trợ khác đạt xấp xỉ 37.000 USD.

Nhằm thu hút nguồn viện trợ phi chính phủ nước 

Sáng ngày 20/4/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động 
viện trợ giai đoạn 2015 – 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hùng, 
Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;  
Nguyễn Như Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Nguyễn Việt Hưng, 
Q.Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban vận động viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài (PCPNN) tỉnh; cùng các đồng chí thành viên Ban Vận động viện trợ PCP 
tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Về phía các tổ 
chức PCPNN có đại diện các tổ chức : Tổ chức AAF (Hồng Kong); GRET (Pháp); Rikolto 
(Bỉ); PAMWF (Hàn Quốc); HAI (Anh) và đại diện công ty Spark Minda (Ấn Độ)…

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và đại diện các tổ chức 
AAF - Hồng Kông, PAMWF - Hàn Quốc, GRET - Pháp,  
Rikolto - Bỉ ký cam kết triển khai dự án tại Vĩnh Phúc

trong năm 2021
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ngoài và các nguồn viện trợ khác trong thời gian tới, tỉnh 
tập trung vận động viện trợ vào các lĩnh vực: Bảo vệ môi 
trường, xử lý chất thải, phòng chống thiên tai và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
phòng chống HIV/AIDS;  giáo dục- đào tạo và dạy nghề; 
phát triển nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội; hỗ trợ 
nạn nhân chất độc da cam, người cao tuổi; xây dựng cơ 
sở hạ tầng.

Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh tiếp tục duy trì, tăng 
cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức đang hoạt 
động trên địa bàn, đồng thời, tìm kiếm, mở rộng quan 
hệ hợp tác với các tổ chức tiềm năng khác để thu hút 
nguồn viện trợ phục vụ cho công cuộc phát triển kinh 
tế- xã hội và xoá đói giảm nghèo. Phấn đấu kêu gọi 
thêm 1 đến 2 dự án mới và đạt giá trị giải ngân khoảng 
2 triệu USD/ năm. 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, 
Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao kết quả công 
tác xúc tiến viện trợ của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian 
qua. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn 
biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục duy trì tốt 
mối quan hệ với các nhà tài trợ, lắng nghe ý kiến, kịp 
thời tìm hiểu và tháo gỡ khúc mắc của các đơn vị trong 
quá trình triển khai dự án. Đồng thời bám sát định 
hướng, chỉ đạo của Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động 
nhằm phát huy được yếu tố tích cực của các dự án viện 
trợ, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện một số các tổ chức phi chính 
phủ và Sở Ngoại vụ đã ký cam kết triển khai dự án tại 
Vĩnh Phúc trong năm 2021. Trong đó, tổ chức AAF cam 
kết tài trợ cho dự án “Duy trì và phát triển Trung tâm cứu 
hộ gấu Việt Nam” với trị giá 1,3 triệu USD; tổ chức GRET 
cam kết tài trợ cho dự án  “Tăng cường và nâng cao năng 
lực cho lao động nữ nhằm cải thiện điều kiện sống và làm 
việc” giai đoạn 3 với giá trị 90.300 USD; tổ chức PAMWF 
cam kết tài trợ cho dự án hoạt động bảo trợ xã hội và 
hoạt động của các đoàn tình nguyện với trị giá 168.471 
USD; tổ chứ Rikolto cam kết tài trợ cho dự án “Xây dựng 
chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ” với trị giá 
18.000 USD.

Nhân dịp này, 09 tập thể, 03 cá nhân xuất sắc trong 
công tác vận động viện trợ phi chính phủ, giai đoạn 
2016-2020 đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban điều phối viện 
trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam  

phát biểu tại hội nghị



Speaking at the conference, Mr. Nguyen Viet 
Hung - Acting Director of The Foreign Affairs 
Deparment, said that since 2015, each year, 

Vinh Phuc province had about 14 - 20 NGOs operating 
with the total aid value of about USD 2 million/year. 
Accumulated from 2015, foreign NGOs have disbursed 
about USD 12 million for aid activities in the province. 
In addition, there were hundreds of programs, projects, 
and non-project aids from companies, businesses and 
individuals with the total value of about USD 500,000.

The typical long-term projects having high aid value 
are: the "Sponsoring children in difficult circumstances 
- CDP" project of KFHI; "Vietnam Bear Rescue Center in 
Tam Dao" of AAF; "Rehabilitation, teaching braille and 
inclusive learning support for visually impaired children 
in Vinh Phuc province"; "Vocational training and job 
placement for disadvantaged youth" by Maryknoll; 

"Lap Thach Hope Center and Sao Mai Sponsor Center" 
of PAMWF; "Waste management in rural areas and 
capacity building for environmental cooperatives in 
Vinh Phuc province”, “Improving the living standards of 

CONFERENCE ON THE RESULTS OF AID PROMOTION 
IN 2015-2020 AND NEXT MISSIONS

In the morning of April 20, 2021, the provincial People’s Committee held 
the conference on aid promotion for the period of 2015 - 2020. Attending the event 
were Mr. Nguyen Ngoc Hung, Head of the People's Aid Co-ordinating Committee, 
Vietnam Union of Friendship Organizations; Mr. Nguyen Nhu Hieu, Deputy Director 
of Foreign Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs; Mr. Nguyen Viet Hung, 
Acting Director of the Foreign Affairs Department, Standing Deputy Head of the 
provincial foreign NGO aid mobilization Board; members of this Board; leaders of the 
province’s departments, agencies; representatives of NGOs: AAF (Hong Kong); GRET 
(France); Rikolto (Belgium); PAMWF (South Korea); HAI (UK); representatives of 
Spark Minda Company (India) ...
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Comrade Nguyen Viet Hung, Acting Director of the 
Foreign Affairs Department spoke at the Conference



female migrant workers in Khai Quang ward” of GRET; 
“Supporting the disadvantaged elderly” of HAI; “Building 
a sustainable vegetable value chain for smallholders in 
Vietnam” of Rikolto.

At present, Vinh Phuc has 14 foreign NGOs with a 
number of activities, including one project on wildlife 
protection, two projects on the microfinance sector, two 
on supporting poor women, one on the elderly, five in 
the health sector, five on agriculture, the rest projects are 
on social problem settlement or one-time aid.

In 2020, the total disbursement value of programs 
and projects reached more than USD 1.5 million, of which 
the value of foreign NGO projects was USD 1.48 million 
and other aid programs reached about USD 37,000.

In order to attract foreign NGO aid and other aid 
sources in the coming time, the province will focus 
on the fields of environmental protection, waste 
treatment, disaster prevention, adaptation to climate 
change; people's health care, HIV / AIDS prevention and 
control; education - training and vocational training; 
rural development, social problems settlement; Agent 
Orange victims and the elderly support; infrastructure 
construction.

In the period of 2020 – 2025, the province will 
continue to maintain and strengthen the relationship 
with available organizations, expand the cooperation 
with potential organizations. Strive to call for 01 to 02 
new projects and reach the disbursement value of about 
USD 2 million /year.

Speaking at the conference, Mr. Nguyen Ngoc Hung 
highly appreciated the aid promotion results of Vinh Phuc 
in recent years. In the context that the Covid-19 epidemic 
is still complicated, Vinh Phuc province needs to continue 
to maintain a good relationship with the donors, listen 
to the ideas and solve problems of agencies in the 
project implementation. At the same time, following the 
direction of the Central, creating favorable conditions 
for foreign NGOs in order to bring into play the positive 

elements of aid projects, contributing to the hunger 
eradication - poverty reduction, the socio - economic 
development of the province.

At the conference, representatives of NGOs and the 
Foreign Affairs Department signed the commitments 
on implementing aid projects in Vinh Phuc in 2021. In 
which, AAF committed to sponsor the project “Maintain 
and develop the Vietnam Bear Rescue Center” with 
the value of USD 1.3 million; GRET committed to fund 
the project "Strengthen and empower female workers 
to improve living and working conditions" phase 03 
with the value of USD 90,300; PAMWF committed to 
sponsor the project of social protection and activities of 
volunteer groups with the value of USD 168,471; Rikolto 
committed to sponsor the project ‘Build the value chain 
of sustainable vegetables for smallholders” with the 
value of USD 18,000.

On this occasion, 09 collectives and 03 individuals 
having outstanding achievements in aid promotion in 
the period of 2016 - 2020, received the Certificate of 
Merit from the provincial People's Committee.

By Nguyen Thom
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Under the authorization of the Chairman of Vinh 
Phuc, Mr. Nguyen Viet Hung, Acting Director of the 

Department of Foreign Affairs awarded the Certificates 
of Merit to individuals with outstanding achievements



Chiều ngày 15/4/2021, tại thành phố Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp 
mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021; đồng thời thông qua Quyết định thành 
lập, ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc.

Các đại biểu và lưu học sinh Lào tham dự nghi lễ 
truyền thống của Tết Bunpimay.

Lưu học sinh Lào thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay 
cho các đại biểu

Dự chương trình có: Tiến sỹ Outhay Banavong, 
Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; 
ông Nguyễn Việt Hưng, Q. Giám đốc Sở Ngoại 

vụ tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo các phòng ban trực 
thuộc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh 
Vĩnh Phúc; cùng với 53 lưu học sinh (LHS) Lào đang theo 
học tại tỉnh Vĩnh Phúc theo Chương trình hợp tác hỗ trợ 
đào tạo.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Khuất Văn Khanh, 
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc gửi lời chúc 
mừng năm mới đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, cùng 
các em LHS Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 
2021 của nhân dân các bộ tộc Lào. Đồng thời, nghi nhận, 
biểu dương sự cố gắng, tinh thần học tập, vượt khó vươn 
lên trong quá trình học tập của các em LHS Lào.

Đồng chí Khuất Văn Khanh cho biết: Cùng với nhân 
dân cả nước, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang góp 
phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 
nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Trong những năm 
qua, tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng thúc đẩy, phát triển 

mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các địa phương của 
Lào, đặc biệt là các tỉnh Bắc Lào.

Hiện, tỉnh Vĩnh Phúc có quan hệ hợp tác hữu nghị 
với 10 địa phương của Lào; trong đó, có tỉnh kết nghĩa 
Luông-nậm-thà. Trên cơ sở hợp tác hữu nghị toàn diện, 
tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hỗ trợ thiết thực cho các địa 
phương của Lào, nổi bật là các hoạt động hỗ trợ xây dựng 
cơ sở vật chất và công tác đào tạo cán bộ cho các địa 
phương nước bạn.

Bằng nguồn ngân sách, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ đào 
tạo 188 lưu học sinh của các tỉnh Bắc Lào học cao đẳng, 
đại học, thạc sĩ tại các trường của Việt Nam và tỉnh Vĩnh 
Phúc. Trong đó, có nhiều em đã trở về Lào góp phần xây 
dựng quê hương mình.

Đại diện cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Tiến sỹ 
Outhay Banavong, Bí thư thứ nhất bày tỏ lòng cảm ơn 
sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và toàn thể các thầy 
cô giáo, cán bộ công nhân viên đã và đang quan tâm, 
giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các em LHS 
Lào học tập.
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Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021

(Xem tiếp theo trang 8)



Đồng thời, Tiến sỹ Outhay Banavong căn dặn các em 
LHS Lào hãy cố gắng hết sức mình học tập tốt, chấp hành 
nghiêm túc nội quy của nhà trường; nội quy học tập để 
đảm bảo chất lượng học tập và hoàn thành chương trình 
học tập theo đúng thời hạn...khi hoàn thành học tập trở 
về nước, mình mới có đủ khả năng, chuyên môn làm việc.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng 53 em LHS 
Lào đã thông qua Quyết định thành lập và ra mắt Ban 

liên lạc LHS Lào tại Vĩnh Phúc với mục đích tăng cường 
tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và 
Việt Nam nói chung với nước bạn Lào.

Nhân buổi giao lưu, các đại biểu và LHS Lào đã cùng 
tham dự những nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay 
như: buộc chỉ cổ tay, té nước chúc may mắn trong năm 
mới và cùng biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám 
đốc Học viện Ngoại giao đã truyền đạt những 
thông tin quan trọng về các vấn đề nổi cộm của 

thế giới hiện nay như: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
đến đời sống kinh tế - xã hội của toàn cầu, mối quan hệ 
Mỹ - Trung và tác động đến Việt Nam, thành công của Năm 
Chủ tịch ASEAN 2021 và chính sách đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua Hội nghị, các đồng chí học viên đã được cập 
nhật các kiến thức bổ ích về tình hình khu vực và thế giới, 

các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước 
ta trong giai đoạn hiện nay, từ đó vận dụng hiệu quả vào 
thực tiễn của đơn vị và địa phương góp phần thực hiện 
hiệu quả hơn nữa hoạt động đối ngoại nói chung và đối 
ngoại nhân dân nói riêng; đồng thời, mỗi đại biểu tham 
dự Hội nghị sẽ là một “đại sứ hữu nghị” để tuyên truyền, 
quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người của Vĩnh Phúc tới 
đông đảo bạn bè quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát 
triển chung của tỉnh. 

Tin, ảnh: Thanh Tú

TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI
NĂM 2021

Ngày 30/3/2021, được sự đồng ý của 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Liên hiệp hữu nghị tỉnh 
tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về công tác 
đối ngoại năm 2021. Tham dự Hội nghị có các 
đồng chí: Nguyễn Việt Hưng, Q. Giám đốc Sở 
Ngoại vụ; Nguyễn Huy Quang, Phó Chủ tịch 
chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
tỉnh; Lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Vĩnh 
Phúc; lãnh đạo, cán bộ các Hội hữu nghị thành 
viên, cán bộ Sở Ngoại vụ và các thầy cô giáo, học 
sinh Trường Cao đẳng nghề tỉnh Vĩnh Phúc.
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(Tiếp theo trang 7)

Toàn cảnh Hội nghị



Ngày 23/4/2021, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh 
Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ quyền biên giới cho 
đoàn viên, thanh niên trong khối.
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Tại hội nghị, đại tá Phan Dương tiến, Phó Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phổ biến và tuyên 
truyền một số nội dung cơ bản về biển, đảo, biên 

giới quốc gia như: Tuyên truyền về tình hình chủ quyền 
biển đảo, biên giới hiện nay và trách nhiệm của đoàn 
viên thanh niên trong việc tham gia bảo vệ và giữ gìn chủ 
quyền biển đảo của Việt Nam; tình hình biển Đông; tình 
hình an ninh trật tự trên các vùng biển, đảo Việt Nam trong 
thời gian qua; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng 
và chính sách, pháp luật của nhà nước về các vấn đề có liên 
quan tới biển, đảo Việt Nam…

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển 
đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc trong mỗi cán bộ, 

đoàn viên thanh niên trong khối. Từ đó, giáo dục tinh thần 
yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ độc lập chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ cho đoàn viên thanh niên; xác 
định trách nhiệm của cá nhân trong các hoạt động liên 
quan đến biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là nâng cao cảnh 
giác trước những thông tin xuyên tạc trên internet và 
mạng xã hội.

Bênh cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên cũng được 
phổ biến những điểm mới và công tác chuẩn bị cho cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh ra mắt Câu 
lạc bộ Lý luận trẻ Khối Các cơ quan tỉnh gồm 9 thành viên.

Nam Dương

Tuyên truyền, phổ biến chủ quyền 
biên giới cho thanh niên

Đại tá Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
tỉnh phổ biến chủ quyền biên giới biển đảo tại hội nghị

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh ra mắt CLB Lý luận trẻ



Theo đó, chúng ta cần “Nâng cao năng lực lãnh 
đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của 
Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ 
nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân 
tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, 
nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa”.

Đó chính là sự kết tinh khát vọng phát triển ngàn đời 
của dân tộc mà nay đang có cơ hội hiện thực hóa dưới sự 
lãnh đạo của Đảng.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đánh giá toàn 
diện kết quả công tác, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 
qua. Trong đó, đối ngoại là một trong các lĩnh vực nhận 
được sự quan tâm cao.

Về thành tựu công tác đối ngoại, Đại hội đã đánh giá: 
“Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở 
rộng và đi vào chiều sâu, tạo khuôn khổ quan hệ ổn định và 
bền vững với các đối tác. Chủ động tham gia xây dựng các 
nguyên tắc, chuẩn mực trong các thể chế đa phương khu 
vực và toàn cầu; xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các 
nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối 
tác toàn diện và các đối tác khác.

Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân 
dân được triển khai đồng bộ và toàn diện. Tiếp tục hoàn 
thiện và thực thi có hiệu quả cơ chế quản lý thống nhất các 
hoạt động đối ngoại; tăng cường công tác bảo hộ công dân 
và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nhập quốc tế 
tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, tạo không gian 
quan hệ rộng mở, tranh thủ được sự hợp tác, giúp đỡ của 
cộng đồng quốc tế.

Vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và 
trên thế giới ngày càng được nâng cao”. Công tác đối ngoại 
đã sát cánh cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị lớn trong cả nhiệm 
kỳ qua.

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐẠI HỘI XIII 
VỚI KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN 

CỦA ĐẤT NƯỚC
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Ông Bùi Thanh Sơn 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Tháng 2/2021, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công 
rực rỡ, thông qua Nghị quyết Đại hội và 
các văn kiện quan trọng, tổng kết các thành 
tựu và bài học của nhiệm kỳ qua cũng như 
35 năm Đổi mới, đề ra tầm nhìn, mục tiêu 
tổng quát và các mục tiêu cụ thể của đất 
nước từ nay đến 2045.
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Tuy nhiên, công tác đối ngoại trong những năm tới sẽ 
diễn ra trong bối cảnh chiến lược mới. Văn kiện chỉ ra: Thế 
giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất 
nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, cả thách thức và cơ hội 
đều đan xen, trong đó thách thức lớn hơn. Những chuyến 
biến của cục diện thế giới và khu vực tác động nhiều mặt 
tới Việt Nam do chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng với 
thế giới và khu vực.

Nhiệm vụ đối ngoại do đó cũng càng trở nên quan 
trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với 
bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục 
vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai 
đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đã khẳng định rõ Việt Nam 
cần tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì 
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, 
đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Đây 
là nội dung hết sức quan trọng, xuyên suốt trong đường lối 
đối ngoại của Đảng thời kỳ Đổi mới. Độc lập tự chủ vừa là 
mục tiêu, vừa là nền tảng của đối ngoại Việt Nam. Chỉ có 
độc lập tự chủ, chúng ta mới có thể hội nhập quốc tế thành 
công, phát huy đầy đủ thế mạnh, phục vụ lợi ích quốc gia-
dân tộc, xử lý được các mối quan hệ quốc tế phức tạp trong 
môi trường đầy bất định, khó lường với nhiều cơ hội và 
thách thức đan xen như hiện nay.

Văn kiện Đại hội đã khẳng định những điểm nổi bật về 
phương hướng đối ngoại, đó là:

Một là, “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối 
ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, 
ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển 
đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”. Đây là 
bước phát triển rất mới trong tầm nhìn chiến lược của 
Đảng ta, vừa là sự nhìn nhận vai trò quan trọng của đối 
ngoại, vừa đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề cho giai 
đoạn tới. “Vai trò tiên phong của đối ngoại” không chỉ có 
ngoại giao mà cả quốc phòng, an ninh và các binh chủng 
khác, trong sự phối hợp liên ngành dưới sự chỉ đạo và quản 
lý thống nhất của Đảng và Nhà nước. Như đồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ tại Hội nghị Ngoại giao 
lần thứ 28 (tháng 8/2013): trong thời bình, công tác đối 
ngoại sẽ tiếp tục là một mặt trận quan trọng, cùng với quốc 

phòng - an ninh đóng vai trò tiên phong, góp phần bảo vệ 
an ninh, độc lập và chủ quyền đất nước.

Hai là, đối ngoại phải “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc 
gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản Hiến chương 
Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có 
lợi”. Lợi ích quốc gia - dân tộc đã, đang và sẽ tiếp tục là kim 
chỉ nam, tiêu chí cao nhất trong triển khai hoạt động đối 
ngoại. Không những vậy, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 
còn xác định đây là một trong những quan điểm chỉ đạo 
cao nhất nhằm thực hiện tầm nhìn và định hướng phát 
triển của đất nước. Đồng thời, Việt Nam không theo chủ 
nghĩa dân tộc vị kỷ, hẹp hòi mà thúc đẩy lợi ích quốc gia - 
dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc 
tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Ba là, Đại hội nêu rõ nhiệm vụ “Chủ động và tích cực 
hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, 
tự chủ và hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu 
rộng, linh hoạt, hiệu quả, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo 
đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia”. Độc lập, tự chủ là 
cơ sở, tạo ra sức mạnh nội sinh để nâng cao hiệu quả hợp 
tác quốc tế và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. “Hội 
nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng” nghĩa là hội nhập đầy đủ 
trên các lĩnh vực, các tầng nấc khác nhau với mức độ tham 
gia, đóng góp thực chất hơn, cam kết và đan xen lợi ích cao 
hơn. Hội nhập quốc tế cũng phải bám sát, gắn chặt và phục 
vụ trực tiếp nhiệm vụ phục vụ phát triển với việc “tích cực 
triển khai các cam kết khu vực và quốc tế, lồng ghép với các 
chiến lược, chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển 
kinh tế-xã hội”.

Bốn là, tư duy về đối ngoại song phương và đa phương 
có những bước phát triển mới. Về song phương, chúng ta 
cần tiếp tục đưa các mối quan hệ đối ngoại song phương 
đi vào chiều sâu, đồng thời cần “tạo thế đan xen lợi ích” 
và “tăng độ tin cậy”. Đối ngoại đa phương cần “chủ động 
tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam 
trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự 
chính trị - kinh tế quốc tế”, và “trong những vấn đề, các cơ 
chế quan trọng, có tầm chiến lược đối với lợi ích Việt Nam, 
phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể”. Đây là bước phát 
triển quan trọng về lý luận và thực tiễn từ Đại hội XII và Chỉ 
thị 25 của Ban Bí thư (8/8/2018). Điều này phù hợp với thế 
và lực mới của đất nước cũng như những đòi hỏi thực tiễn 



mới đối với công tác đối ngoại. Tư duy về không gian và các 
trọng điểm chiến lược của đất nước cũng được thể hiện rất 
rõ, đó là các nước láng giềng, khu vực tiểu vùng Mekong, 
ASEAN, Châu Á - Thái Bình Dương, các nước lớn và các đối 
tác quan trọng…

Năm là, đối ngoại được giao trọng trách tham gia cùng 
quốc phòng, an ninh và cả hệ thống chính trị vào việc bảo 
đảm môi trường hòa bình, ổn định của đất nước, giữ nước 
từ sớm, từ xa. Về an ninh quốc gia, văn kiện nêu rõ “Kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành 
động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội 
bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị đất nước”. Về 
bảo vệ chủ quyền, biển đảo: “Tiếp tục thúc đẩy giải quyết 
các vấn đề trên biển, an ninh, an toàn hàng hải, hàng 
không trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của 
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Củng cố đường biên 
giới hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển; giải quyết các 
vấn đề còn tồn tại liên quan đến đường biên giới trên bộ 
với các nước láng giềng”. Đối ngoại cũng phải “tăng cường 
công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, chiến lược về đối 
ngoại, không để bị động, bất ngờ”.

Sáu là, văn kiện khẳng định sự quan tâm và quan 
điểm của Đảng và Nhà nước về cộng đồng người Việt Nam 
ở nước ngoài. Văn kiện nêu rõ “Hỗ trợ để người Việt Nam 
ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh 
tế và đời sống, hội nhập xã hội nước sở tại. Nâng cao hiệu 
quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học 
sinh… Tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản 
sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc. 
Làm tốt công tác thông tin tình hình trong nước, giúp đồng 
bào hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp 
với lợi ích quốc gia – dân tộc, có chính sách thu hút nguồn 
lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây sẽ là phương 
hướng để xây dựng những chủ trương, chính sách nhằm hỗ 
trợ, tạo thuận lợi cho bà con hội nhập với xã hội sở tại, đồng 
thời tiếp tục giữ gìn văn hóa, bản sắc dân tộc và đóng góp 
vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảy là, văn kiện nêu: “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”. Tính “toàn diện” thể hiện 

trên các chủ thể, địa bàn, cả song phương và đa phương, 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin đối 
ngoại, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ 
công dân…, qua đó phát huy hiệu quả sức mạnh của tất 
cả các binh chủng. Đặc biệt, nhằm phục vụ mục tiêu phát 
triển của đất nước, ngoại giao sẽ không chỉ triển khai các 
nhiệm vụ chính trị lớn ở tầm vĩ mô, mà còn phục vụ trực 
tiếp các địa phương, doanh nghiệp, người dân, tranh thủ 
mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện 
để mở rộng địa bàn, thị trường, tranh thủ nguồn ngoại 
lực cho phát triển của đất nước. Đây sẽ là trọng tâm lớn 
của công tác đối ngoại những năm tới. Tính “hiện đại” của 
ngoại giao được thể hiện ở việc xây dựng ngành, phát triển 
và nâng tầm phương thức triển khai công tác đối ngoại, tổ 
chức bộ máy, cơ sở hạ tầng, công nghệ và trang thiết bị… 
đạt trình độ khu vực và vươn tầm quốc tế, qua đó phục vụ 
tốt mục tiêu phát triển của đất nước.

Tám là, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Cán bộ 
là cái gốc của mọi công việc”. Văn kiện Đại hội XIII đã nêu 
“Nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, tính chuyên 
nghiệp, hiện đại, đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm 
công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động thích ứng 
trước chuyển biến của tình hình”. Qua đó nhấn mạnh phẩm 
chất, năng lực của cán bộ đối ngoại là yếu tố quyết định, 
mang tính đột phá nhằm bảo đảm đáp ứng được các yêu 
cầu nhiệm vụ ngày một cao hơn trong tình hình mới.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là kim chỉ 
nam cho việc triển khai công tác đối ngoại, thể hiện mạnh 
mẽ tính kế thừa và tinh thần đổi mới tư duy, phù hợp với 
thực tiễn, cũng như với với thế và lực mới của đất nước. Tới 
đây, các cơ quan trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc 
tế sẽ tiếp tục phải làm rõ nội hàm đường lối đối ngoại, tổ 
chức quán triệt Nghị quyết Đại hội sâu sát đến các cơ sở 
Đảng ở trong nước và nước ngoài. Chỉ với bảo đảm sự lãnh 
đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung 
của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng nhất trí 
của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta mới thực 
hiện được thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc 
tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước 
trong những năm tới.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt 
xuất của nền cách mạng Việt Nam. Người đã sáng 
lập và đặt nền móng cho ngành ngoại giao cách 
mạng Việt Nam.

Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, 
Người đã trực tiếp chỉ đạo sát sao công tác đối 
ngoại nhằm phát huy sức mạnh dân tộc và thời 

đại, từ đó tập hợp được sự ủng hộ của đông đảo lực lượng 
quốc tế với nhân dân Việt Nam. Những bài học về ứng xử 
ngoại giao theo phong cách của Người luôn là những bài 
học vô giá, là kim chỉ nam cho không chỉ các cán bộ làm 
công tác đối ngoại thời kỳ cách mạng mà còn cho những 
thế hệ cán bộ đối ngoại ngày nay bởi những bài học đó 
luôn mang những giá trị phù hợp với thực tiễn.

Sau đây, xin giới thiệu hai bài viết về phong cách ngoại 
giao Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện kể về Bác 
của những nhà ngoại giao từng được theo chân Bác, trực 
tiếp lĩnh hội tài ngoại giao của Người, cùng phân tích của 
những chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong công tác ngoại giao.

Bài 1: Những câu chuyện về một nhân cách lớn
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện phong 

cách ngoại giao giản dị, nhân văn, kết hợp hài hòa các 
giá trị truyền thống và hiện đại, kết tinh văn hóa ứng xử 
phương Đông và phương Tây. Thông qua những câu chuyện 

NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH
- Những bài học vô giá từ Người: 

Bài 1: Những câu chuyện về một nhân cách lớn

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay New Delhi 
trong chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ, ngày 4/2/1958. 

Ảnh: Tư liệu/TTXVN
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kể của những người từng may mắn được Bác chỉ dạy, được 
tận mắt chứng kiến sự tài tình trong ứng xử ngoại giao của 
Bác, chúng ta càng hiểu thêm về một nhân cách lớn, giản 
dị mà vô cùng sâu sắc. 

Ấn tượng sâu sắc về Bác
Kể lại những câu chuyện về Bác trong niềm xúc động 

và tự hào, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, 
người từng có cơ hội được tháp tùng và phiên dịch cho Bác 
trong một số chuyến công tác nước ngoài, chia sẻ:  “Bác Hồ 
là con người vô cùng khiêm tốn. Ở Bác có sự vĩ đại trong 
giản dị. Bác không bao giờ sống cuộc đời xa hoa, không 
bao giờ muốn ai ca ngợi mình cả”.

Nhớ về những kỷ niệm được làm phiên dịch tiếng 
Hindhi cho Bác năm 1958 khi Người sang thăm Ấn Độ, 
nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, khi đó 
là một phiên dịch viên cho biết: “Ấn tượng sâu sắc và vinh 
dự to lớn đối với tôi là lần đầu tiên được đọc bài diễn văn 
của Bác đã dịch sẵn sang tiếng Hindhi. Trong cuộc mít-
tinh có hàng vạn người dự tại Red Fort (Thành Đỏ) ở thủ 
đô Delhi, các bạn Ấn Độ làm sẵn một cái ghế cho Bác Hồ 
ngồi trên bục danh dự. Chiếc ghế trông như một cái ngai 
vàng, rất lớn. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ ngày ấy là 
Jawaharlal Nehru thì chỉ ngồi một chiếc ghế bình thường 
như mọi người khác. Khi Thủ tướng Jawaharlal Nehru mời 
Bác Hồ ngồi vào chiếc ghế đó, Bác dứt khoát từ chối. Thấy 
vậy, Thủ tướng Jawaharlal Nehru nói: Ngài là khách danh 
dự của chúng tôi, việc Ngài ngồi lên chiếc ghế này chính 
là niềm vinh dự của chúng tôi mà. Chứng kiến điều này, 
hàng vạn người dự mít tinh phía dưới quảng trường đứng 
cả lên xem. Hai vị lãnh tụ của hai nước cứ nhường nhau, 
cuối cùng chẳng ai ngồi lên chiếc ghế lớn ấy. Thủ tướng 
Jawaharlal Nehru đành gọi người cho chuyển chiếc ghế đi, 
thay bằng một chiếc ghế khác giản dị hơn. Thấy vậy, hàng 
vạn người dân Ấn Độ dưới quảng trường rất cảm kích vỗ 
tay vang dội và hô rất to: Hồ Chí Minh muôn năm! Hồ Chí 
Minh muôn năm!”. Chuyện này được người Ấn Độ sau đó kể 
lại rất nhiều, trở thành một huyền thoại của họ về Bác Hồ.

Trong chuyến thăm này có một bữa tiệc do Thủ tướng 
Jawaharlal Nehru chiêu đãi Bác Hồ với món thịt gà địa 
phương rất nổi tiếng. Người Ấn Độ khi ăn cơm thường 
không dùng thìa, dĩa mà dùng năm ngón tay để bốc thức 
ăn. Khi món thịt gà được đưa ra, các quan khách Ấn Độ có 
vẻ không quen dùng dao, dĩa. Bác Hồ rất tinh ý, Người nói 

với Thủ tướng Jawaharlal Nehru: Thịt gà phải ăn bằng tay 
thì mới ngon chứ còn ăn bằng thìa dĩa thì khác nào nói 
chuyện với người yêu lại phải qua ông phiên dịch. Nghe 
Bác Hồ nói vậy, cả bàn tiệc cười ầm cả lên làm cho không 
khí bữa tiệc hôm đó rất vui vẻ và thân mật.

Học Bác từ những điều giản dị
"Trong tôi, ấn tượng lớn nhất về Bác là một người nói 

đi đôi với làm, một con người hết sức giản dị", nguyên Phó 
Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ cảm giác xúc động, vui sướng 
khi nhớ lại quãng thời gian may mắn được làm việc với Bác.

Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, sự giản dị của 
Bác, ai cũng có thể thấy rõ. Mỗi khi có khách quốc tế, các 
nguyên thủ quốc gia tới thăm Việt Nam, Bác thường đưa 
ra nhà sàn, coi như những người bạn thân thiết. Nhiều nhà 
lãnh đạo trên thế giới đã được Bác tiếp ở nhà sàn. Khi Bác 
ra nước ngoài, quà của Bác thường là hoa quả trong vườn ở 
Phủ Chủ tịch, rất giản dị mà gần gũi, chân thành. 

Theo đánh giá của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, 
trong số các lãnh tụ của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, Bác là người duy nhất thấm nhuần văn hóa 
phương Đông và phương Tây. "Văn hóa ngoại giao của 
Bác là văn hóa trộn lẫn giữa cái lịch lãm về hình thức của 
phương Tây và chân thành, thâm thúy của người phương 
Đông. Đó là điều chúng ta nên học tập Bác. Bởi vì phải có 
kiến thức văn hóa rất sâu thì Bác mới có thể có cách ứng xử 
như vậy", nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết.

Dẫn chứng cho điều này, nguyên Phó Thủ tướng nhắc 
đến một kỷ niệm trong chuyến đi công tác với Bác. Đến 
dự một cuộc chiêu đãi rất long trọng, người đầu tiên Bác 
đến chào không phải là lãnh đạo cao cấp nhất của cuộc 
chiêu đãi đó mà là một người quen biết từ hồi hoạt động 
trong Quốc tế Cộng sản. Bác đã đến chào bà thư ký trước 
rồi mới chào những người khác. Trước khi đến chào, Bác 
không quên cầm một bông hoa trên bàn đến tặng bà thư 
ký. Những câu chuyện đó cho thấy Bác là hiện thân của cả 
nền văn hóa phương Đông và phương Tây một cách rất tự 
nhiên, bình dị, chân thành. 

Kể về câu chuyện Bác chăm học ngoại ngữ, nguyên 
Phó Thủ tướng Vũ Khoan bày tỏ sự khâm phục khi cho biết: 
“Cả đời tôi chưa thấy ai chăm học ngoại ngữ như Bác. Ở tuổi 
ngoài 70 mà Bác vẫn trau dồi ngoại ngữ”.

“Có lần tôi đến dịch cho Bác, trong khi chờ khách đến, 
tôi thấy Bác mở hộp thuốc lá ra, trong hộp có một mảnh 



giấy, Bác lẩm nhẩm đọc. Khi ấy tôi không dám hỏi, nhưng 
nghe thì thấy Bác lẩm nhẩm tiếng Nga. Tôi mới hỏi: “Bác 
vẫn học ạ? Bác trả lời, vì ít dùng tiếng Nga nên Bác quên 
mất”, ông Vũ Khoan kể.

Nguyên Phó Thủ tướng cho hay, Bác thường để một 
mảnh giấy trong hộp thuốc, mỗi mảnh giấy ghi 10 từ tiếng 
Nga. Mỗi lần mở hộp lấy thuốc Bác lại lẩm nhẩm học từ. 
Mỗi ngày 10 từ, cứ cho là rơi rụng đi thì mỗi ngày Bác cũng 
học được 5-7 từ.

Cho biết Bác Hồ rất giỏi tiếng Anh, nguyên Phó Thủ 
tướng Vũ Khoan cho biết: “Mới đầu nghe nói Bác biết tiếng 
Anh, tôi nghĩ chắc Bác cũng biết chứ không thạo lắm. 
Nhưng lần lên dịch ở Phủ Chủ tịch, có nhiều đoàn nước 
ngoài đến, quay sang đoàn nào Bác nói tiếng nước đó. Khi 
nghe Bác nói tiếng Anh, tôi mới thấy Bác nói giỏi quá, hay 
quá”. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết, tri thức 
của Bác rất rộng một phần là nhờ vốn ngoại ngữ. Bác biết 
nhiều ngoại ngữ, đến nước nào là học ngôn ngữ của nước 
đó: đến Italy học tiếng Italy, đến Đức học tiếng Đức, đến 
Anh và Mỹ học tiếng Anh.

Trong một lần gặp các quan chức Liên Xô, thậm chí Bác 
Hồ còn nhắc nhẹ một người phiên dịch về sử dụng từ ngữ 
chưa phù hợp với hoàn cảnh. “Bản thân tôi cũng từng rút 
ra kinh nghiệm là dịch cho Bác không nên chơi chữ, vì chữ 

Nho Bác rất thông thạo, cứ nói đơn giản thôi cho dễ. Ở bên 
cạnh những con người tài giỏi như vậy, mình học được cách 
suy nghĩ và tư duy”, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói.

Mỗi câu chuyện về Bác là một bài học về văn hóa ứng 
xử của Người. Học Bác, chúng ta học được tác phong giản 
dị, khiêm tốn của một nhân cách lớn, một con người hết 
lòng vì dân tộc, vì non sông đất nước.

Theo: Thu Phương (TTXVN)
(Còn tiếp)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng 
Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII, tại Điện Kremlin (Moskva), 

tháng 10/1961. Ảnh: Tư liệu/TTXVN



Trong cuộc đối đầu với kẻ thù có sức mạnh quân 
sự hùng mạnh, Đảng ta luôn xác định mặt trận 
ngoại giao giữ một vai trò quan trọng, có ý nghĩa 

chiến lược và cần phải kết hợp chặt chẽ các mặt trận quân 
sự, chính trị, ngoại giao tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa 
cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Thắng lợi trên 
chiến trường là yếu tố quyết định cho thắng lợi trên bàn 
đàm phán và ngược lại, thắng lợi trên bàn đàm phán sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi để giành được thắng lợi lớn hơn trên 
chiến trường buộc đối phương phải xuống thang. 

Quán triệt chủ trương đó, ngoại giao Việt Nam đã đóng 
góp xứng đáng trong việc xây dựng mặt trận nhân dân thế 
giới đoàn kết ủng hộ Việt Nam chống Mỹ, tạo nên thế trận 
"vừa đánh vừa đàm" chấm dứt chiến tranh bằng Hiệp định 
Pa-ri năm 1973 và tiến tới chiến thắng lịch sử mùa Xuân 
năm 1975.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, ngoại giao đã giương 
cao ngọn cờ hòa bình, độc lập dân tộc, kiên trì kết hợp đấu 
tranh chính trị với đấu tranh pháp lý, tranh thủ sự ủng hộ 
của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, mở rộng quan hệ với các nước dân tộc chủ nghĩa, hình 
thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ sự nghiệp chính 
nghĩa của nhân dân ta. 

Toàn cảnh Hiệp định Pa-ri năm 1973

ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO GÓP PHẦN LÀM NÊN 
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ MÙA XUÂN NĂM 1975

Cách đây 46 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao 
là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã đánh 
dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, kết thúc hơn 30 năm 
chiến đấu dòng dã và oanh liệt của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ 
vĩ đại. Chiến thắng lịch sử này là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh cách mạng của dân 
tộc Việt Nam, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa mặt trận quân sự và mặt trận ngoại giao 
để đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.



Cùng với ý chí sắt đá của toàn Ðảng, toàn dân và toàn 
quân ta quyết tâm thu giang sơn về một mối, sự chi viện, 
giúp đỡ mọi mặt của Liên Xô và Trung Quốc đã góp phần 
quan trọng giúp quân và dân ta lập nên những chiến công 
lẫy lừng trên chiến trường, bẻ gãy ý chí chiến tranh của đối 
phương. Cùng với đó, ngoại giao đã góp phần tăng cường 
liên minh chiến đấu với các lực lượng cách mạng ở Lào và 
Cam-pu-chia, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị với các 
nước Á, Phi và Mỹ la-tinh, ra sức tranh thủ chính quyền 
và nhân dân các nước này, đồng thời vận động nhân dân 
Mỹ và nhân dân các nước phương Tây khác phản đối chiến 
tranh và ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta, 
hình thành mặt trận rộng lớn của nhân dân thế giới ủng hộ 
Việt Nam. Ngoại giao đã thực sự đóng vai trò cầu nối, gắn 
Việt Nam với thế giới, gắn cách mạng Việt Nam với các trào 
lưu chung của thế giới là hòa bình, chủ nghĩa xã hội, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, chuyển tải sức mạnh 
của cả thời đại đến với Việt Nam, tạo nên sức mạnh vô cùng 
to lớn của dân tộc ta trong cuộc đối đầu với đế quốc có vũ 
khí khí tài hiện đại.

Ðỉnh cao của hoạt động ngoại giao thời kỳ này là việc 
mở cuộc đàm phán lịch sử ở Pa-ri từ năm 1968 đến 1973, 
đưa đến việc ký kết Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến  
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ta đã mở ra cục diện 
"vừa đánh vừa đàm", phát huy tối đa hiệu quả của những 
thắng lợi ở chiến trường trên bàn đàm phán. Những cuộc 
đấu trí cam go trên bàn đàm phán giữa các nhà chính trị, 
ngoại giao Việt Nam với các đối thủ sừng sỏ, lão luyện đến 
từ nền ngoại giao nhà nghề của siêu cường hàng đầu thế 
giới đã khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của nền ngoại giao 
cách mạng Việt Nam. Sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ 
của ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao đã buộc 
Mỹ phải dần xuống thang, đi vào đàm phán theo các điều 
kiện của ta, ký Hiệp định hòa bình Pa-ri tháng 1/1973 và 
rút quân khỏi Việt Nam trong khi các lực lượng cách mạng 
vẫn được ở lại miền nam. Sau khi ký kết Hiệp định Pa-ri, 
cuộc đấu tranh của ta chuyển sang giai đoạn đấu tranh thi 
hành Hiệp định và tập trung giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn này, ngoại giao 
tiếp tục giương cao ngọn cờ hòa bình, đấu tranh đòi Mỹ - 
Ngụy thi hành Hiệp định; phối hợp với mặt trận quân sự, 
chính trị, tạo thời cơ chiến lược cho cuộc Tổng tiến công 
mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống 
nhất Tổ quốc. Một mặt, ta nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định 

ngừng bắn trên toàn chiến trường, trao trả tù binh Mỹ. Mặt 
khác, ta tích cực, chủ động dùng ngoại giao phát huy thế 
thắng ở chiến trường, vận dụng cơ sở chính trị, cơ sở pháp 
lý của Hiệp định, phối hợp với mặt trận quân sự, chính trị 
buộc Mỹ, ngụy thi hành Hiệp định. Sau hiệp định Paris, 
hàng loạt nước đã công nhận Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa trong năm 1973. Cho đến 6/10/1973, Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã có 
34 nước công nhận và lập quan hệ ngoại giao. 

Từ cuối năm 1974, tình hình chiến trường cũng như 
tình hình nước Mỹ và quốc tế có lợi cho ta. Đầu năm 1975, 
trước thời cơ lịch sử, Đảng ta đã hạ quyết tâm chiến lược 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc bằng 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Chiến 
dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Có thể thấy Mặt trận ngoại giao đã trở thành một mặt 
trận quan trọng, đóng góp to lớn vào thắng lợi cuối cùng 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mặt trận ngoại 
giao đã thể hiện được vai trò quan trọng, chủ động, tích 
cực, phát huy hiệu quả các nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn 
biến”, “độc lập, tự chủ”, “đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu và 
phương pháp ngoại giao tâm công, tranh thủ thời cơ, kiến 
tạo thời cơ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, cùng với mặt trận quân sự và chính trị làm nên đại 
thắng mùa xuân năm 1975, hoàn thành khát vọng thống 
nhất non sông của cả dân tộc.

  Thanh Tú

Người dân Sài Gòn chào đón bộ đội giải phóng 
sau  Chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi hoàn toàn 

và ngày 30/4/1975 

17KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 120/2021



Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các linh kiện tự 
động dành cho ô tô và xe gắn máy, Spark Minda 
Việt Nam chuyên cung cấp cụm ổ khóa, cụm 

dây điện  cho các  khách hàng lớn như Yamaha, Piaggio, 
Kawasaki và Suzuki. Sản phẩm được phân phối tại thị 
trường nội địa  Việt Nam và xuất khẩu đi các nước như 
Thái Lan, Philipin, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc…
Các sản phẩm của Spark Minda Việt Nam đã chiếm trọn 
được niềm tin của khách hàng bởi chất lượng sản phẩm 
cao và tốc độ đáp ứng giao hàng tuyệt đối.

Cùng với việc xây dựng và phát triển sản xuất kinh 
doanh, Spark Minda Việt Nam tạo việc làm thường 
xuyên, ổn định cho nhiều lao động địa phương, đảm bảo 
các chính sách an sinh xã hội và có những đóng góp tích 
cực cho ngân sách địa phương. Hiện Spark Minda Việt 
Nam đang tạo việc làm cho hơn 200 lao động phổ thông 
với mức lương trung bình 6 -7 triệu đồng/ tháng. 

Không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho người lao 
động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
Công ty Spark Minda Việt Nam còn là một trong những 

SPARK MINDA VIỆT NAM: 
S Ả N  X U Ấ T  K I N H  D OA N H  G Ắ N  L I Ề N 

V Ớ I  T R Á C H  N H I Ệ M  X Ã  H Ộ I
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Dự án lắp chân giả Jaipur Foot do Công ty Spark Minda Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
và tổ chức BMVSS, Ấn Độ thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam (Spark Minda) là doanh nghiệp 
100% vốn của Ấn Độ có trụ sở tại Khu Công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc. Qua gần 10 năm hoạt động, Spark Minda Việt Nam luôn khẳng định thương 
hiệu là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thành công trên địa bàn tỉnh và có nhiều 
hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng, hướng đến sự phát triển chung của toàn 
xã hội.
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Ông Sachin Patil - Tổng Giám đốc Công ty  Spark Minda Việt Nam (đứng giữa) thay mặt công ty nhận bằng khen
 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

giai đoạn 2016 - 2020

doanh nghiệp tích cực trong các phong trào từ thiện, 
nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu, năm 2018, Công 
ty Spark Minda Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ 
tại Việt Nam và tổ chức phi chính phủ Bhagwan Mahavir 
Viklang Sahyata Samiti (BMVSS), Ấn Độ triển khai dự án 
lắp hơn 500 chân giả miễn phí cho người khuyết tật tại 
Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Trong đó, công ty Spark Minda Việt 
Nam tham gia hỗ trợ một phần dự án với tổng kinh phí 
700 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, cán bộ, công nhân viên và lãnh đạo 
công ty Spark Minda Việt Nam luôn tích cực tham gia 
các hoạt động thiện nguyện như phối hợp với các câu 
lạc bộ thiện nguyện tại địa phương tặng áo ấm tới trẻ 
em khó khăn vùng cao; tặng quà cho các hộ gia đình 
khó khăn trên địa bàn thị trấn Hương Canh, huyện Bình 
Xuyên vào các dịp lễ, tết; hỗ trợ gạo cho các gia đình nhân 
viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
COVID-19; tặng dung dịch kháng khuẩn phòng chống 
dịch bệnh COVID-19 cho gia đình của toàn thể cán bộ 
công nhân viên; phối hợp với Sở Ngoại vụ trao tặng quà 
tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh…

Ông Sachin Patil - Tổng Giám đốc Công ty  Spark 
Minda Việt Nam cho biết: “Các hoạt động trách nhiệm xã 
hội là một trong những hoạt động được ưu tiên hàng đầu 

của chúng tôi qua sự chỉ đạo của Lãnh đạo cao nhất tập 
đoàn là bà Sarika Minda, phu nhân của Chủ tịch Tập đoàn 
Spark Minda Ấn Độ. Chúng tôi triển khai các hoạt động 
thiện nguyện ở tất cả các quốc gia, kể cả tại Ấn Độ. Đặc 
biệt, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình thực hiện sứ mệnh 
công tác xã hội của doanh nghiệp tại địa phương nơi nhà 
máy đang hiện diện. Chúng tôi hi vọng rằng trong thời 
gian tới có thể tham gia nhiều các hoạt động nhân đạo 
từ thiện tại Vĩnh Phúc hơn nữa để góp phần thực hiện sứ 
mệnh giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc 
sống hiện tại…”

Với những đóng góp thể hiện trách nhiệm xã hội tại 
địa phương, Công ty Spark Minda Việt Nam đã vinh dự 
được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng bằng khen vì đã 
có thành tích xuất sắc trong công tác vận động viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian 
tới, Spark Minda Việt Nam tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại 
vụ, các câu lạc bộ thiện nguyện địa phương và Hiệp hội 
doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (Incham) tích cực triển 
khai các hoạt động nhân đạo từ thiện tại Việt Nam nói 
chung và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Nguyễn Thơm



As an enterprise specializing in 
manufacturing auto components for 
cars and motorcycles, Spark Minda Viet 

Nam supplies lock clusters and wire assemblies to 
major customers such as Yamaha, Piaggio, Kawasaki 
and Suzuki. These products are distributed in the 
domestic market of Viet Nam and exported to Thailand, 
Philippines, Indonesia, Japan, China... Spark Minda Viet 
Nam products have won the whole trust of customers 
by the quality of the product and the absolute speed of 
goods delivery.

Along with the effective construction and 
development, production and business, Spark Minda 
Viet Nam creates regular and stable jobs for many local 
workers, ensures social security policies and has positive 
contributions to the local budget. Spark Minda Viet Nam 
is currently creating jobs for more than 200 unskilled 
workers with an average salary of VND 6 - 7 million/
month.

Not only contributing to job placement for employees 
and the province's socio - economic development, Spark 
Minda Viet Nam is also one of the active businesses in 
charity and humanitarian movements in the province. 

SPARK MINDA VIET NAM: 
PRODUCTION AND BUSINESS ASSOCIATED 

WITH SOCIAL RESPONSIBILITY

Minda Viet Nam Automotive Company Limited (Spark Minda) is a 100% Indian 
enterprise headquartered in Binh Xuyen Industrial Park, Binh Xuyen district, Vinh 
Phuc province. Through nearly 10 years of operation, Spark Minda Viet Nam has 
always affirmed its brand as a successful business in the province and has many vol-
unteer activities, contributing to the community, towards the common development of 
the whole society.

The Jaipur Foot project of fitting prosthesis sponsored by 
Spark Minda Vietnam, the Embassy of India

 in Vietnam and BMVSS, India



Typically, in 2018, Spark Minda Viet Nam in collaboration 
with the Embassy of India in Viet Nam and the non-
governmental organization named Bhagwan Mahavir 
Viklang Sahyata Samiti (BMVSS) implemented the 
project on installing more than 500 free prostheses for 
people with disabilities in Vinh Phuc and Phu Tho. In 
which, the supporting amount of Spark Minda Viet Nam 
is VND 700 million. 

In addition, the staff, employees and leaders of Spark 
Minda Viet Nam always participate in volunteer activities 
such as cooperating with local volunteer clubs to present 
warm clothes to children with difficult circumstance in 
high land areas; give gifts to poor families in Huong Canh 
town on holidays; provide rice for employees' families 
with difficult circumstances affected by COVID-19; 
coordinate with the Department of Foreign Affairs to 
present Tet gifts to the poor in the province ...

General Director of Spark Minda Viet Nam Mr. 
Sachin Patil said, “Social responsibility activities are 
one of our top priority activities under the direction of 
the top leaders of the corporation, Ms. Sarika Minda, 
madam of the President of Spark Minda Group. We run 
volunteer activities in all countries, including India. In 
particular, we always try our best to carry out the social 
work mission of the enterprise in the locality where the 
factory is located. We hope that in the coming time, we 
can participate more in charity activities in Vinh Phuc to 
contribute to the mission of helping difficult lives in the 
present life..."

With the contributions to the local social 
responsibility, Spark Minda Viet Nam honorably received 
the Certificate of Merit of Vinh Phuc’s Chairman for 
its outstanding achievements in aid promotion in the 
period of 2016 - 2020.

Promoting the achieved results, in the coming 
time, Spark Minda Viet Nam will continue to cooperate 
with the Department of Foreign Affairs, local volunteer 
clubs and the Indian Business Association in Viet Nam 
(Incham) to actively implement charity activities in Viet 
Nam in general and in Vinh Phuc province in particular.

Nguyen Thom

Leaders of Spark Minda Vietnam donated gifts to 
families with difficult circumstances 

in Binh Xuyen district
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Việt Nam và Pháp:
48 năm hợp tác và phát triển

Bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 
1973, quan hệ Việt Nam – Pháp phát triển tốt 
đẹp theo thời gian. Từ cuối những năm 1980, 

Pháp đi đầu các nước phương Tây trong khai thông quan 
hệ và xóa nợ cho Việt Nam, giúp nước ta giải quyết nợ 
với các nước chủ nợ thành viên CLB Paris. Nhân chuyến 
thăm Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2013, 
hai nước đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến 
lược Việt Nam – Pháp, thể hiện sự nâng cấp về tin cậy 
chính trị và mở ra chiều sâu mới trong quan hệ hợp tác 
giữa hai bên.

Quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được duy trì 
và củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao giữa hai 
nhà nước, nổi bật gần đây là chuyến thăm Việt Nam của 
Tổng thống Pháp François Hollande năm 2016 và Thủ 
tướng Pháp Edouard Philippe năm 2018. Về phía Việt 
Nam, có thể kể đến chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng năm 2018 và của Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2019. Các chuyến thăm cấp 
cao liên tiếp đã tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác 
chiến lược, tin cậy giữa hai nước; đồng thời tạo nền tảng 
vững chắc cho việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trên 
nhiều lĩnh vực trong đó hợp tác kinh tế được coi là trụ cột. 

Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ ngày 
12/4/1973. Trải qua 48 năm, quan hệ hai nước liên tục được củng cố và phát triển trên 
mọi lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

22 HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂNĐối ngoại Vĩnh Phúc
Số 120/2021



Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Pháp phát triển 
mạnh mẽ trong những năm qua. Kim ngạch thương mại 
hai chiều giữa Việt Nam và Pháp đã tăng hơn 3 lần từ 
khoảng 1,6 tỷ USD vào năm 2009 lên 5,3 tỷ USD vào năm 
2019 (đứng thứ 3 tại châu Âu chỉ sau Đức và Hà Lan). 
Pháp là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại 
châu Âu và nhà đầu tư lớn thứ 3 của châu Âu tại Việt Nam.

Hàng hoá của Việt Nam xuất khẩu sang Pháp tương 
đối phong phú, đa dạng, bao gồm: Giày dép; Dệt may; 
Đồ gia dụng; Hàng nông, lâm, thuỷ sản; Đá quý, đồ trang 
sức; Đồ điện, điện tử; Dụng cụ cơ khí; Gốm sứ các loại; 
Cao su; Than đá; Đồ chơi, sản phẩm thể thao, giải trí; Sản 
phẩm nhựa; Hàng mây tre đan… Trong khi đó, hàng 
hóa nhập khẩu chủ yếu từ Pháp về Việt Nam đa phần là 
những mặt hàng có giá trị cao, hàm lượng chất xám và 
công nghệ lớn, trong đó dược phẩm, máy móc thiết bị và 
phương tiện vận tải.

Về đầu tư trực tiếp, tính lũy kế đến hết tháng 5 năm 
2020, Pháp đang có 588 dự án đầu tư tại Việt Nam với 
tổng vốn đầu tư đạt 3,56 tỷ USD, đứng thứ hai trong số 
các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam (sau Hà Lan).

Trong lĩnh vực kinh tế, hợp tác giữa các địa phương 
hai nước ngày càng trở thành các chủ thể quan trọng, có 
tầm ảnh hưởng và vai trò lớn đối với các doanh nghiệp 
hai nước. Có thể nói, hình thức hợp tác này có quy mô 
lớn nhất, có cơ chế tốt nhất trong mạng lưới hợp tác địa 
phương giữa Việt Nam và nước ngoài. Thông qua hợp tác 
địa phương, nhiều dự án cụ thể trong nhiều lĩnh vực từ 
quản lý đô thị, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, du 
lịch, phát triển bền vững…đã được triển khai và mang 
lại kết quả rất tích cực.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo cũng là điểm 
trong quan hệ song phương giữa hai nước. Hợp tác giáo 
dục và đào tạo giữa hai nước hình thành và phát triển từ 
đầu những năm 1980. Pháp luôn coi giáo dục - đào tạo 
là mục tiêu ưu tiên trong hoạt động hợp tác của mình tại 
Việt Nam, tập trung chủ yếu vào việc giảng dạy và phát 
triển tiếng Pháp, đào tạo nguồn nhân lực ở bậc đại học, 
sau đại học trong nhiều lĩnh vực: quản lý kinh tế, ngân 
hàng, tài chính, luật, công nghệ mới... Số lượng sinh viên 
Việt Nam du học tại Pháp tăng khoảng 40% trong vòng 
10 năm qua và hiện có hơn 7.000 sinh viên.

Bên cạnh đó, Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực 
khoa học công nghệ, an ninh - quốc phòng, hợp tác địa 
phương, y tế, giao lưu nhân dân có nhiều dấu ấn. Hai 
nước đều là thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. 
Nhiều cuộc thi tìm hiểu nước Pháp, liên hoan tiếng hát 
Pháp ngữ được tổ chức trong giới trẻ Việt Nam, nhằm 
giúp người dân Việt Nam hiểu hơn về những nét đặc sắc 
của văn hóa Pháp. Thời gian qua, trong cuộc chiến chống 
đại dịch Covid-19, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt 
Nam đã hỗ trợ vật tư y tế (khẩu trang, đồ bảo hộ y tế...) 
cho nhân dân Pháp chống dịch Covid-19 thể hiện tình 
cảm gắn bó, sự sẻ chia của nhân dân Việt Nam với nhân 
dân Pháp. 

Việt Nam và Pháp đã cùng nhau trải qua nhiều giai 
đoạn lịch sử thăng trầm, cùng nhau vượt qua những nút 
thắt trong quá khứ để trở thành những người bạn đồng 
hành tin cậy. Ngày nay, mối quan hệ này tiếp tục được 
hai nước vun đắp theo đúng tính chất của quan hệ đối 
tác chiến lược. Hy vọng với những cơ chế hợp tác mới, đặc 
biệt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
minh Châu Âu (EVFTA) được ký vào cuối tháng 6/2019 
sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và EU 
nói chung và giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp nói riêng.

Thanh Tú 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron trong chuyến thăm chính thức 

Cộng hòa Pháp (tháng 3/2018). Ảnh: TTXVN
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HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hỏi: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý 
nghĩa chính trị như thế nào?

Trả lời: 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một 
trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được 
Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý 
chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong 

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp 
luật về bầu cử, Ban Biên tập Bản tin Đối ngoại Vĩnh Phúc giới thiệu mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.
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việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói 
chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung 
ương và địa phương nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng 
một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc 
đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, 
xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
COVID-19.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị 
quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với 
công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, 
các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của 
công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng 
đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 
của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, 
góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân 
dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hỏi: Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế 
nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc 
hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ 
quan đại biểu cao nhất của Nhân dân?

Trả lời:
Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại 

biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám 
sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bởi 
vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền 
lực thuộc về Nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền 
lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan 
nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. 
Quốc hội là cơ quyền lực nhà nước cao nhất còn thể hiện 

ở chức năng của Quốc hội. Theo quy định của Hiến pháp, 
Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền làm Hiến pháp và 
sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật. Bằng việc làm 
Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, Quốc hội quy định các 
vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất về hình thức và bản 
chất của Nhà nước; ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định các nội 
dung cơ bản về chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, 
khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc và về 
tổ chức bộ máy nhà nước. Bằng việc làm luật và sửa đổi 
luật, Quốc hội điều chỉnh các quan hệ xã hội trong từng 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Quốc hội là cơ 
quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
nước, đó là những chủ trương lớn, những vấn đề quốc 
kế dân sinh, những chính sách cơ bản về đối nội và đối 
ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của 
đất nước. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối 
với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Không một cơ quan 
nào đứng trên Quốc hội trong xem xét, đánh giá việc thi 
hành Hiến pháp, luật - những văn bản mà chỉ Quốc hội 
mới có quyền ban hành. Các cơ quan do Quốc hội thành 
lập và người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn 
phải chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước Quốc hội và 
chịu sự giám sát của Quốc hội.

- Trước hết về cách thức thành lập, Quốc hội là cơ 
quan do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, 
bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội đại diện 
cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân cả nước, được 
Nhân dân tin tưởng uỷ thác quyền lực nhà nước, thay 
mặt Nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của 
đất nước và chịu trách nhiệm trước Nhân dân cả nước.

- Về cơ cấu tổ chức, đại biểu Quốc hội là yếu tố cơ bản 
và quan trọng nhất cấu thành Quốc hội. Đại biểu Quốc 
hội là những công dân ưu tú trong mọi lĩnh vực hoạt 
động của Nhà nước và xã hội, đại diện cho các tầng lớp 
Nhân dân và các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. 
Quốc hội là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là 
biểu trưng sức mạnh trí tuệ của cả dân tộc Việt Nam.

- Chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội được quy định 
toàn diện trên các lĩnh vực: lập hiến, lập pháp, giám sát 
tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, 
nhằm phục vụ cho lợi ích chung của toàn thể Nhân dân. 
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Có thể nói, 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội 
Việt Nam là 75 năm Quốc hội tận tâm cống hiến vì lợi ích 
quốc gia và dân tộc, nói lên tiếng nói của Nhân dân, hành 
động theo ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Hỏi: Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như 
thế nào ở địa phương?

Trả lời: 
HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, 

đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 
Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách 
nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước 
cấp trên.

HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật 
định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở 
địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

Hỏi: Nhiệm kỳ của HĐND các cấp được quy định 
như thế nào?

Trả lời:
Nhiệm kỳ của mỗi khóa HĐND là 05 năm kể từ kỳ 

họp thứ nhất của HĐND khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của 
HĐND khóa sau. Chậm nhất là 45 ngày trước khi HĐND 
hết nhiệm kỳ, HĐND khóa mới phải được bầu xong. Việc 
rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của HĐND do Quốc hội 
quyết định theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hỏi: Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của 
công dân?

Trả lời:
Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công 

dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo 
đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc 
lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền 
lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa 
vụ của công dân.

Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu 
người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 
của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, 
góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các 
hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách 
nhiệm của công dân đối với đất nước.

Hỏi: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân được tiến hành theo những 
nguyên tắc nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 
và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên 
tắc sau đây:

- Nguyên tắc bầu cử phổ thông.

- Nguyên tắc bình đẳng.

- Nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

- Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Hỏi: Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật?

Trả lời:

Một cuộc bầu cử được coi là bầu cử dân chủ và đúng 
pháp luật phải đảm bảo các yếu tố sau đây:

- Việc bầu cử phải tiến hành theo nguyên tắc phổ 
thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Bảo đảm các quyền bầu cử, ứng cử, vận động bầu 
cử. Quy định cụ thể những trường hợp bị tước quyền bầu 
cử, ứng cử; những trường hợp không được thực hiện 
quyền bầu cử, ứng cử và những trường hợp không tham 
gia bầu cử.

- Quy định rõ quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng 
cử, hiệp thương, bầu cử lại, bầu cử thêm, bầu cử bổ sung 
để đảm bảo lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng 
đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Bảo đảm quyền của cử tri nơi người ứng cử công tác 
(hoặc làm việc), cư trú được nhận xét, bày tỏ ý kiến của 
mình về sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

- Quy định rõ tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trong công tác bầu cử.

- Việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về 
bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng; 
các vi phạm về bầu cử phải được xử lý nghiêm minh, 
đúng pháp luật.

Tổng hợp: Nguyễn Thơm
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Ngày 7/9/1951, tại Hội nghị San Francisco về 
việc ký hòa ước với Nhật Bản, ông Trần Văn 
Hữu, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Chính phủ 

miền Nam Việt Nam thời đó trong phát biểu của mình, 
tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai 
quần đảo: “… và cũng vì cần phải lợi dụng tất cả mọi 
cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp sau 
này, chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của 
chúng tôi trên quần đảo Spratlys (Trường Sa) và Paracels 
(Hoàng Sa), tạo thành một phần của Việt Nam”. Lời tuyên 
bố này của Thủ tướng Trần Văn Hữu không bị bất cứ phái 
đoàn nào trong tổng số 51 quốc gia tham dự hội nghị 
phản đối. Lời tuyên bố đó đã được ghi vào biên bản của 
hội nghị. Đây là những cơ sở luật pháp rất quan trọng mà 
Trung Quốc không thể phủ nhận.

Hội nghị Geneva 1954 với sự tham dự của 09 quốc 
gia, gồm 05 cường quốc: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên Xô và 
Trung Quốc đã minh thị xác nhận chủ quyền của Việt 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, Pháp quay lại Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1946, Pháp đưa một 
phân đội bộ binh đổ bộ từ tàu Savorgnan de Brazza trở lại Hoàng Sa. Dựa trên Tuyên bố Cairo và Tuyên bố 
Potsdam, 4 tàu chiến của Trung Hoa Dân Quốc đổ bộ lên quần đảo với lý do giải giáp quân Nhật trong năm 
1946. Ngày 17 tháng 01 năm 1947, pháo hạm Le Tonkinois của Hải quân Pháp đến quần đảo Hoàng Sa để 
đòi quân đội Tưởng Giới Thạch rút khỏi đây và đã tiếp quản quần đảo Hoàng Sa sau khi quân đội Tưởng Giới 
Thạch rút quân vào tháng 4 năm 1950.

Căn cứ pháp lý
và chứng cứ lịch sử 

của Việt Nam 
về hai quần đảo 

Hoàng Sa và 
Trường Sa: 

Thời kỳ từ sau 
Chiến tranh 

thế giới thứ 2 
đến Chiến thắng 
Mùa xuân 1975

Bia chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa năm 1930
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Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Hiệp 
định Geneva ký ngày 20/7/1954.

Tháng 4/1956, Pháp chuyển giao lãnh thổ miền Nam 
Việt Nam cho Chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH). 
Chính quyền VNCH đã đưa quân ra thay thế quân Pháp 
trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và đóng quân 
trên hai quần đảo, đảm nhiệm việc quản lý hai quần 
đảo theo đúng trách nhiệm mà Hiệp định Geneva năm 
1954 về việc Việt Nam Cộng hòa được trao quyền quản lý 
tạm thời nửa nước Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào trong 
khi chờ đợi thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử tự 
do. Trong thời gian này, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa 
và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam đã luôn khẳng định và duy trì các quyền chủ 
quyền của mình một cách liên tục và hòa bình đối với hai 
quần đảo bằng các hoạt động nhà nước (do Hoàng Sa và 
Trường Sa nằm phía trong vĩ tuyến 17 theo đúng Hiệp 
định Geneva).

Ngày 20/10/1956, Tổng thống chính quyền Sài Gòn 
đã ra Sắc lệnh số 143-NV về thay đổi địa giới các tỉnh, 
thành phố miền Nam, trong đó đã đặt quần đảo Trường 
Sa vào địa phận tỉnh Phước Tuy. Trong Sắc lệnh số 174-
NV ngày 13/7/1961 về việc sắp xếp lại quần đảo Hoàng 
Sa, Tổng thống chính quyền Sài Gòn đặt quần đảo Hoàng 
Sa, trước thuộc tỉnh Thừa Thiên vào tỉnh Quảng Nam và 
thành lập tại đây một đơn vị hành chính gọi là xã Định 
Hải thuộc quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Từ 1961 
đến 1963, chính quyền Sài Gòn lần lượt cho xây bia chủ 
quyền ở các đảo chính của quần đảo Trường Sa: Trường 
Sa, An Bang, Song Tử Tây, Song Tử Đông, Thị Tử, Loại 
Ta. Nghị định số 709-BNV-HCDP-26 ngày 21/10/1969 
của Thủ tướng chính quyền Sài Gòn, sáp nhập xã Định 
Hải (quần đảo Hoàng Sa) vào xã Hòa Long, quận Hòa 
Vang, tỉnh Quảng Nam. Nghị định số 420-BNV-HĐP/26 
ngày 06/9/1973 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ chính quyền 
Sài Gòn thi hành Quyết định của Hội đồng Nội các ngày 
9/01/1973, quyết định sáp nhập các đảo Trường Sa, An 
Bang, Itu Aba, Song Tử Đông, Song Tử Tây, Loại Ta, Thị Tứ, 
Nam Ai, Sinh Tồn và các đảo phụ cận vào xã Phước Hải, 
quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy.

Tuy nhiên, trong năm 1956, khi chính quyền VNCH 
chưa kịp đưa quân ra thay thế quân Pháp trên quần đảo 
Hoàng Sa thì Trung Quốc đã bí mật đưa quân ra chiếm 
đóng các đảo thuộc nhóm phía Đông của quần đảo này. 
Ngày 11/7/1956, lực lượng vũ trang của Trung Hoa Dân 
Quốc đổ bộ lên đảo Ba Đình, thuộc quần đảo Trường Sa 

và duy trì 1 căn cứ hải quân nhỏ với 1 tiểu đoàn lính hải 
quân ở đây. Chính quyền VNCH đã kịch liệt phản đối. Năm 
1959, quân Trung Quốc giả làm ngư dân đổ bộ lên nhóm 
đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Quân đội VNCH đã phát 
hiện ngăn chặn và bắt giữ 82 “ngư dân” Trung Quốc. Tiếp 
đến ngày 19/01/1974, Trung Quốc dùng không quân và 
hải quân đánh chiếm nhóm đảo phía Tây quần đảo Hoàng 
Sa của Việt Nam do chính quyền VNCH đóng giữ. Cùng 
ngày, chính quyền Việt Nam Cộng hòa tuyên bố phản đối 
Trung Quốc xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; 
ngày 20/01/1974, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam đã ra bản tuyên bố phản đối 
hành động này của phía Trung Quốc. Ngày 14/02/1975, 
Bộ Ngoại giao chính quyền Sài Gòn công bố sách trắng về 
các quyền lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 05 và 06/5/1975, Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thông báo việc giải 
phóng các đảo ở quần đảo Trường Sa do quân đội Sài Gòn 
đóng giữ. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt 
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 
9/1975, Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị khí tượng ở 
Colombo tuyên bố quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam và 
yêu cầu Tổ chức khí tượng thế giới tiếp tục ghi tên trạm 
khí tượng Hoàng Sa của Việt Nam (trước đây đã được 
đăng ký trong hệ thống các trạm của OMM dưới biểu số 
48.860) trong danh mục trạm khí tượng của Tổ chức khí 
tượng thế giới.
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