
VĨNH PHÚC ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh

Bày tỏ ấn tượng trước 
thành quả của Việt Nam 
và tỉnh Vĩnh Phúc trong 

việc thực hiện mục tiêu kép phòng 
chống dịch COVID-19 và phát triển 
kinh tế, Đại sứ Park No-Wan mong 
muốn thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp 
tục triển khai các biện pháp quyết 
liệt đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp nói 
chung và các doanh nghiệp Hàn 
Quốc đang đầu tư tại tỉnh nói riêng 
hoạt động  hiệu quả. Đồng thời đề 
nghị tỉnh xây dựng các kịch bản 
phòng chống dịch nếu có ca mắc 
COVID-19 trong khu công nghiệp, 
đảm bảo mục tiêu không để doanh 
nghiệp phải đóng cửa vì dịch bệnh 
và không làm đứt gãy chuỗi cung 

ứng, nhất là trong lĩnh vực sản xuất 
linh kiện điện tử. Ngài Đại sứ cũng 
đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp có thêm thời gian bố trí nơi 
ăn, ở cho người lao động tại nhà 
máy để phòng chống dịch và bố trí 
các khu ký túc xá cho doanh nghiệp 
không có điều kiện sắp xếp nơi ăn ở, 
sinh hoạt cho người lao động tại nhà 
máy; quan tâm để công nhân, lao 
động sớm được tiêm vắc xin ngừa 
COVID-19.

Chia sẻ với những khó khăn của 
các doanh nghiệp Hàn Quốc, Bí thư 
Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng 
định định tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan 
tâm, đồng hành, tháo gỡ khó khăn 
cho các doanh nghiệp để dịch bệnh 

không làm ảnh hưởng đến sản xuất 
kinh doanh. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, 
mục tiêu quan trọng nhất là đảm 
bảo an toàn cho người dân và doanh 
nghiệp; tạo điều kiện tốt nhất cho 
doanh nghiệp ổn định hoạt động 
và duy trì sản xuất. Chính vì vậy nên 
tỉnh đã thực hiện các biện pháp cứng 
rắn trong công tác phòng, chống 
dịch nhằm hạn chế tối đa không để 
dịch xâm nhập vào tỉnh; bố trí các 
chốt kiểm soát ra vào tỉnh, thực hiện 
truy vết tận cùng các trường hợp 
nghi ngờ; đồng thời xây dựng kịch 
bản khi có ca mắc trong khu công 
nghiệp, tỉnh sẽ cân nhắc phương án 
tối ưu nhất để không phải đóng cửa 
khu công nghiệp. Tỉnh cũng đã bố trí 
trên 2.000 chỗ ở cho công nhân lao 
động từ vùng dịch đến Vĩnh Phúc; bố 
trí phương tiện đưa đón công nhân 
từ các khu ký túc xá đến nơi làm 
việc, bố trí khách sạn cao cấp dành 
cho các chuyên gia ở lại làm việc với 
mức giá ưu đãi; có chủ trương giao 
thương hàng hóa từ vùng có dịch và 
vùng không có dịch vào tỉnh nhưng 
phải được kiểm soát về y tế để bảo 
đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng 
hàng hóa, cung ứng đủ lao động cho 
các doanh nghiệp.

Nguyễn Thơm

Sáng 30/5/2021, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp ngài Park Noh-Wan, 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số doanh 
nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên 
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi làm việc
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VINH PHUC ACCOMPANIES BUSINESSES
TO OVERCOME DIFFICULTIES DUE TO COVID-19

Expressing the impression to the achievements 
of Viet Nam and Vinh Phuc province in COVID-19 
prevention and economic development, 

Ambassador Park Noh-Wan hoped Vinh Phuc to 
continuously implement drastic measures to repel the 
epidemic, create favorable conditions for the effective 
operation of businesses; proposed the province to set 
up epidemic prevention scenarios if there are COVID-19 
cases in the industrial parks, ensuring the consecutive 
operation of businesses and the supply chain, 
especially in electronic components manufacturing. The 
Ambassador also suggested that the province would 
create conditions for businesses to have more time to 
arrange the accommodation for workers at the factory 
or arrange dormitories for businesses that workers can 
not stay at the factory; simultaneously, create conditions 
for workers to be vaccinated soon.

Sharing with the difficulties of Korean businesses, 
Secretary Hoang Thi Thuy Lan affirmed that Vinh Phuc 
province always accompanied to solve difficulties for 
businesses to prevent the impact of COVID-19. For Vinh 
Phuc, the most important goal is to ensure the safety 
of people and businesses, create the best conditions 
for enterprises to stabilize the operation and maintain 
production. Therefore, the province has taken tough 

measures in epidemic prevention and control; arranged 
entry and exit checkpoints in the province, traced 
suspected cases; had the scenario when there are cases in 
the industrial parks. Vinh Phuc also arranges over 2,000 
accommodation places for workers from epidemic areas 
to Vinh Phuc; organizes transportation for workers from 
dormitories to working places; has high-class hotels for 
professionals to stay and work with preferential prices; 
has the policy of trading goods from epidemic-affected 
and non-epidemic areas into the province that does not 
interrupt the goods supply chain and provides enough 
labor for businesses.

Nguyen Thom

On May 30, 2021, Secretary 
Hoang Thi Thuy Lan received Mr. 
Park Noh-Wan,  Ambassador of 
South Korea and Korean enterprises 
operating in the province. 
Aattending the meeting, there were 
Standing Vice-Chairman Vu Viet Van 
and leaders of related departments.

Mr. Park Noh-Wan, Korean Ambassador
spoke at the meeting

2 DIPLOMATIC NEWSĐối ngoại Vĩnh Phúc
Số 122/2021



3TIN ĐỐI NGOẠI Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 122/2021

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH VŨ CHÍ GIANG TIẾP
VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH COMPAL VIỆT NAM

Tại buổi làm việc, đại diện 
Công ty Compal chia sẻ ba 
vấn đề mà doanh nghiệp 

mong muốn tỉnh hỗ trợ giải quyết. 
Một là, Công ty mong muốn tỉnh hỗ 
trợ để các chuyên gia nước ngoài của 
Công ty sớm được nhập cảnh để tiến 
hành hướng dẫn, chuyển giao kỹ 
thuật phục vụ cho việc gia tăng sản 
xuất, hoàn thành các đơn hàng của 
công ty trong thời gian tới. Hai là, 
Công ty đang gặp khó khăn về vấn 
đề cung ứng nguyên liệu do đa phần 
các đối tác cung ứng của Compal đều 
ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Do 
vậy, Công ty đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc 
hỗ trợ giới thiệu một số nhà cung cấp 
trên địa bàn để Công ty để đảm bảo 
hoạt động sản xuất. Ba là, liên quan 

đến vấn đề tiêm vacxin cho cán bộ và 
người lao động, Công ty Compal sẵn 
sàng chi kinh phí cho việc này, Công 
ty đề xuất với tỉnh tạo điều kiện để 
công ty Compal sớm được tiếp cận 
nguồn vacxin.

 Đánh giá cao các doanh nghiệp 
đã quan tâm, tin tưởng, chia sẻ 
và đã đồng hành tích cực với quá 
trình chống dịch COVID-19 của tỉnh 
Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Vũ Chí Giang nhấn mạnh UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc luôn sẵn sàng giúp 
doanh nghiệp giải quyết những 
khó khăn trong điều kiện phù hợp 
với các quy định phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 của tỉnh và Trung 
ương. Đối với những khó khăn với 

từng nội dung cụ thể mà Công 
ty Compal đề xuất, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu 
công nghiệp tổng hợp rà soát tham 
mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn 
cho Công ty trên cơ sở tạo mọi điều 
kiện tốt nhất để doanh nghiệp duy 
trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Phó Chủ tịch Vũ Chí Giang cũng đề 
nghị Công ty xem xét kỹ về tiêu 
chuẩn của các chuyên gia, cung cấp  
thông tin, yêu cầu cụ thể về mặt 
hàng nguyên liệu cần tìm nhà cung 
ứng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí 
Giang cũng giao Sở Y tế có văn bản 
gửi Bộ Y tế về nhu cầu tìm nguồn 
vacxin phòng COVID -19 cho tỉnh.

Thanh Tú

Chiều ngày 07/6/2021, tại phòng khánh tiết của UBND tỉnh, đồng chí 
Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với 
Công ty TNHH Compal (Việt Nam) do ông Max Lee làm Trưởng đoàn, cùng 
dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tiếp và làm việc với ông Max Lee,
Giám đốc Công ty TNHH Compal (Việt Nam)



Tham dự chương trình, về 
phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng 
chí Nguyễn Thị Sâm, Phó 

Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện Bộ 
Chỉ huy quân sự tỉnh. Về phía nước 
bạn có đại diện chính quyền ba tỉnh 
Luông-nậm-thà, Luông-pha-băng và 
U-đôm-xay.

Tại buổi lễ, Đoàn công tác tỉnh 
Vĩnh Phúc đã trao trang thiết bị, vật 
tư y tế với tổng trị giá khoảng 857 
triệu đồng cho ba tỉnh Bắc Lào, trong 
đó: 300.000 khẩu trang y tế, 1.000 

bộ trang phục bảo hộ y tế, 1.000 chai 
dung dịch sát khuẩn tay và 50 nhiệt 
kế điện tử hồng ngoại sản xuất tại 
Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Luông-nậm-
thà; 150.000 khẩu trang y tế, 750 
bộ trang phục bảo hộ, 500 chai dung 
dịch sát khuẩn tay và 25 nhiệt kế 
điện tử hồng ngoại sản xuất tại Nhật 
Bản hỗ trợ tỉnh Luông-pha-băng; 
150.000 khẩu trang y tế, 750 bộ 
trang phục bảo hộ y tế, 500 chai dung 
dịch sát khuẩn tay và 25 nhiệt kế điện 
tử hồng ngoại sản xuất tại Nhật Bản 
hỗ trợ tỉnh U-đôm-xay.

Trước tình hình dịch COVID-19 
trong nước và quốc tế đang diễn 
biến phức tạp, với tinh thần đoàn 
kết chống dịch bệnh COVID-19, đặc 
biệt là truyền thống chia ngọt sẻ bùi, 
giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc 
nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc với các 
địa phương của Lào nói riêng, theo 
chủ trương của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 
Sở Ngoại vụ đã tham mưu với UBND 
tỉnh hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế 
cho các tỉnh Bắc Lào trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19. Đây là 
những món quà thiết thực, thể hiện 

Tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng trang thiết bị, 
vật tư y tế hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào phòng, 

chống dịch COVID-19

Ngày 17/6/2021, tại khu vực mốc 113, Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), thừa ủy 
quyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trao trang thiết bị, vật 
tư y tế hỗ trợ 3 tỉnh Bắc Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
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tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ  của Đảng 
bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối với 
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các 
tỉnh Bắc Lào trong cuộc chiến chống lại 
dịch bệnh COVID-19. Qua đó, tiếp tục 
góp phần vun đắp tình đoàn kết thủy 
chung, đặc biệt giữa nhân dân hai nước, 
thúc đẩy hợp tác, phát triển quan hệ Việt 
Nam-Lào. 

Trong suốt hơn một năm qua, Việt 
Nam và Lào cùng các quốc gia khác 
trong khu vực và trên thế giới đã cùng 
chung tay chống lại đại dịch COVID-19. 
Với các biện pháp quyết liệt và hiệu quả, 
cả Việt Nam và Lào đều đã đạt được 
những thành quả quan trọng trong cuộc 
chiến chống COVID-19. Tuy nhiên, tình 
hình dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến 
phức tạp, đòi hỏi sự chung tay, phối hợp 
của hai nước, cũng như các nước trong 
khu vực và trên thế giới. 

Trong chương trình trao tặng trang 
thiết bị, vật tư y tế lần này, Đoàn công 
tác tỉnh Vĩnh Phúc cũng đến thăm và 
tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 tại Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu quốc tế Tây Trang và Ban Chỉ huy 
quân sự Thành phố Điện Biên Phủ.

Thanh Tú 

Đồng chí Nguyễn Thị Sâm, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc
trao trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho đại diện

tỉnh Luông-pha-băng.
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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong chương trình trao tặng trang
thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho các tỉnh Bắc Lào. 



On June 17, at landmark 113, Tay Trang 
international border gate (Dien Bien province), 
under the authorization of Vinh Phuc, the 
Department of Foreign Affairs organized the 
handover of medical equipment and supplies to 
three localities of Laos. 

Attending the event, there were Ms. Nguyen Thi 
Sam - Deputy Director of the Foreign Affairs 
Department, delegates of Vinh Phuc’s Military 

Command; and authority representatives of Luang 
Namtha, Luang Prabang and Oudomxay.

At the meeting, the delegation of Vinh Phuc province 
handed over medical equipments and supplies with 
a total value of about VND 857 million to 03 provinces 
of Northern Laos, including Luang Namtha (300,000 
medical masks, 1,000 medical protective suits, 1,000 
bottles of hand sanitizer and 50 Japan infrared electronic 
thermometers); Luang Prabang (150,000 medical masks, 
750 protective suits, 500 bottles of hand sanitizer and 25 
Japan infrared electronic thermometers); Oudomxay 
(150,000 medical masks, 750 medical protective suits, 
500 bottles of hand sanitizer and 25 Japan infrared 
electronic thermometers).

In the complicated context of of COVID-19 
domestically and internationally, with the spirit of 

solidarity to fight against the epidemic, especially the 
sharing tradition between the two nations in general, 
Vinh Phuc and Laos’ localities in particular, according 
to the policy of Vinh Phuc, the Department of Foreign 
Affairs advised the province to support medical 
equipments and supplies for the Northern provinces of 
Laos in the prevention and control of COVID-19. These 
are the practical gifts, showing the affection, concern 
and sharing of Vinh Phuc to Laos’ authority and people to 
fight against COVID-19. Thereby, contribute to cultivate 
the constant and special solidarity between the two 
peoples, promote the cooperation and development of 
Viet Nam and Laos.

Over the past year, Viet Nam, Laos  and other 
countries in the region and the world have joined hands 
to fight against COVID-19. With drastic and effective 
measures, Viet Nam and Laos have achieved important 
results in this fight. However, because of the complicated 
situation, it is necessary to have the participation and 
coordination of the two nations and other countries in 
the region and the world.

In this donation program, the delegation of Vinh Phuc 
also visited and presented gifts to Tay Trang international 
border gate Station and the Military Command of Dien 
Bien Phu City.

Thanh Tu 

VINH PHUC PROVINCE DONATES MEDICAL EQUIPMENTS 
AND SUPPLIES TO NORTHERN PROVINCES OF LAOS TO 

PREVENT AND CONTROL COVID-19

Ms. Nguyen Thi Sam, Deputy Director of the Foreign 
Affairs Department handed over medical equipment 
and supplies  to the representative of Luang Namtha

The delegation of Vinh Phuc presented medical 
equipment and supplies to the Military Command of  

Dien Bien Phu city
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DẤU ẤN ĐẶC BIỆT TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC

Vào cuối thế kỷ XIX, dân tộc 
Việt Nam bị thực dân Pháp 
thống trị. Khi đó, thực dân 

Pháp và giai cấp phong kiến đã cấu 
kết với nhau thống trị nước ta, dân 
ta một cổ hai tròng, thân phận nô lệ 
bị đọa đày áp bức và đau khổ không 
kể xiết. Các phong trào đấu tranh yêu 
nước và cách mạng Việt Nam, tuy nổ 
ra liên tiếp và theo nhiều khuynh 
hướng tư tưởng, con đường khác 
nhau, nhiều nhà yêu nước nổi tiếng 

như Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, 
Hoàng Hoa Thám, Lương Văn Can... đi 
tìm đường cứu nước, nhưng kết cục 
đều bị thất bại.

Không cam chịu cảnh nước mất 
nhà tan, cảnh nhân dân lao động 
bị bóc lột tàn bạo dưới bàn tay của 
thực dân và phong kiến; với ý chí, 
khát vọng cháy bỏng giải phóng 
dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ dưới 
chế độ thực dân, phong kiến, ngày 
5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng – 

Bến cảng Sài Gòn, người thanh niên 
yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên 
chiếc tàu mang tên Amiral La Touche 
De Trévillle ra đi tìm đường cứu nước.

Ban đầu Người làm phụ bếp trên 
một con tàu thủy để đến được nước 
Pháp. Sau khi đến nơi, Người vừa 
lao động kiếm sống, vừa tìm hiểu 
tình hình thực tế tại Pháp. Trên con 
đường tìm chân lý của mình, Nguyễn 
Tất Thành còn đi đến “những đất tự 
do, những trời nô lệ”, tìm hiểu đời 

Cả cuộc đời của Bác Hồ kính yêu là một cuộc hành trình không mệt mỏi vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh 
phúc của nhân dân. Ngày 05/6/1911 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng của Bác, mà còn đối với lịch sử của cả một dân tộc, Bác Hồ, lúc đó là người thanh niên yêu 
nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) ra đi với một hoài bão lớn, nung nấu một 
quyết tâm cháy bỏng đó là giành độc lập, tự do cho dân tộc.
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sống của các tầng lớp nhân dân 
lao động, giới thợ thuyền, những 
người nông dân nghèo khổ, đến 
các nông thôn hẻo lánh ở New 
York, Luân Đôn, Thái Lan, Trung 
Quốc... để tìm hiểu, tham gia vận 
động và tổ chức các phong trào 
cách mạng. Sau một thời gian sống 
và hoạt động ở nước ngoài, chứng 
kiến cuộc sống của nhân dân lao 
động ở nhiều nước trên nhiều châu 
lục, Người đã rút ra kết luận quan 
trọng: “Dù màu da có khác nhau, 
trên đời này chỉ có hai giống người: 
giống người bóc lột và giống người 

bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối 
tình hữu ái là thật mà thôi: tình 
hữu ái vô sản” ( trích “Hồ Chí Minh 
toàn tập”).

Năm 1917, Người trở lại nước 
Pháp, với tư duy biện chứng và tầm 
nhìn rộng lớn, Người đã tích cực 
tham gia hoạt động ở các tổ chức, 
như: Đảng Xã hội Pháp, Hội những 
người Việt kiều yêu nước tại Pháp 
để lên án, vạch trần bản chất của 
đế quốc xâm lược, chỉ ra nỗi khổ 
cực của người dân nô lệ và tập hợp 
lực lượng cách mạng quốc tế… vì 
Người nhận thấy mối liên hệ của 
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Anh Ba - Nguyễn Tất Thành trên con tàu
 Amiral La Touche De Trévillle



Đảng với khát vọng giải phóng dân 
tộc của mình.

Tháng 11/1917, Cách mạng 
Tháng Mười Nga vĩ đại thắng lợi, mở 
đầu một thời đại mới trong lịch sử 
xã hội loài người. Trong khoảng giữa 
tháng 6/1920, Người tham gia sinh 
hoạt trong Đảng Xã hội Pháp. Trong 
hai ngày 16 và 17/7/1920 trên báo 
Nhân đạo đăng “Sơ thảo lần thứ nhất 
những luận cương về vấn đề dân tộc 
và vấn đề thuộc địa” của V.ILênin 
(được gọi tắt là Sơ thảo luận cương). 
Với tiêu đề chạy suốt cả trang báo 
đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của 

Nguyễn Ái Quốc. Tên bài báo có liên 
quan đến vấn đề thuộc địa - một 
vấn đề mà Người đang theo đuổi 
tìm kiếm. Đọc Sơ thảo luận cương 
của Lênin là sự kiện mang tính chất 
bước ngoặt đối với Nguyễn Ái Quốc. 
Người đã khẳng định: “Đây là cái cần 
thiết cho chúng ta, đây là con đường 
giải phóng chúng ta”. Sau nhiều năm 
tìm tòi cuối cùng Nguyễn Ái Quốc 
cũng tìm ra được “cẩm nang” để giải 
phóng dân tộc. Từ chủ nghĩa yêu 
nước, Người đến với chủ nghĩa Mác – 
Lênin. Chính chủ nghĩa yêu nước đã 
đưa Nguyễn Ái Quốc đến cuộc gặp gỡ 

kỳ thú đó. Nó tạo ra bước chuyển căn 
bản, quyết định trong nhận thức tư 
tưởng của nhà cách mạng Việt Nam 
trẻ tuổi và mở đầu một chuyến biến 
cách mạng thực sự trong lịch sử tư 
tưởng nước ta.

Trong quãng thời gian từ năm 
1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc 
ra sức truyền bá Chủ nghĩa Mác – 
Lênin vào phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước Việt Nam. Với 
tác phẩm “Bản án Chế độ thực dân 
Pháp” và “Đường kách mệnh”, đặc 
biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh 
niên ra ngày 21/6/1925, Người đã 

Bến cảng Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
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chuẩn bị về đường lối chính trị để 
tiến tới thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, 
Người tập trung cho việc chuẩn 
bị về tổ chức và cán bộ. Khi điều 
kiện thành lập Đảng đã chín 
muồi, ngày 03/02/1930, dưới sự 
chủ trì của Người tại Hương Cảng, 
Trung Quốc, Hội nghị hợp nhất 
các tổ chức cơ sở Đảng đã nhất trí 
thành lập một Đảng thống nhất 
là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây 
là sản phẩm của sự kết hợp của 
Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong 
trào công nhân và phong trào 
yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam là bước 
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Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong thời gian hoạt động  cách mạng ở Pháp) tham dự

Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách
đại biểu Đông Dương.

Bến cảng Nhà Rồng ngày nay
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ngoặt vĩ đại trong Cách mạng Việt 
Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về 
đường lối chính trị, về con đường cứu 
nước, cứu dân.

Cuộc hành trình qua 3 đại 
dương, 4 châu lục và gần 30 quốc 
gia trong suốt 30 năm bôn ba nước 
ngoài của Bác Hồ chính là hành 
trình vừa tìm đường cứu nước, vừa 
kiên trì chiến đấu đầy bản lĩnh và trí 
tuệ để bảo vệ con đường giải phóng 
dân tộc Việt Nam. 

Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái 
Quốc từ nước ngoài trở về nước trực 
tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc đưa cuộc Tổng khởi 
nghĩa Tháng Tám thành công, thành 
lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, Nhà nước công nông đầu tiên 
ở Đông Nam Á, đánh dấu một mốc 
son chói lọi trong lịch sử dựng nước 
và giữ nước của dân tộc Việt Nam; 
chứng minh sự lãnh đạo tài tình, 
đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
người sáng lập, rèn luyện. Suốt cuộc 
đời vì nước vì dân, di sản vô giá mà 
Người để lại cho Tổ quốc ta, nhân 
dân ta chính là tư tưởng, đạo đức và 
phong cách Hồ Chí Minh sáng ngời 
cùng thời gian.

Đã hơn 50 năm kể từ ngày Bác 
đi xa, nhưng trong lòng các thế hệ 
Việt Nam, Người vẫn còn sống mãi. 
Tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng 
ngời của Bác luôn soi rọi con đường 
cách mạng trong mỗi bước đi lên của 
đất nước. Nhắc lại hành trình cứu 
nước 110 năm về trước của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta đều khắc 

ghi sâu trong tim lòng biết ơn vô hạn 
đối với những hi sinh lớn lao mà Bác 
đã trải qua trong suốt 30 năm bôn ba 
tìm đường cứu nước. 

Nhớ về Người, mỗi cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân Việt 
Nam quyết tâm phấn đấu đi theo 
con đường cách mạng  mà Đảng và 
Bác Hồ đã chọn. Đồng thời, ra sức 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, biểu hiện 

bằng những việc làm cụ thể, thiết 
thực trong công việc và đời sống 
hằng ngày; noi theo tác phong giản 
dị, tinh thần cầu tiến, hoài bão, cống 
hiến, ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc của Bác Hồ; củng cố niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh, đưa nước ta “sánh 
vai với các cường quốc năm châu” 
như ước mong của Người..

Nguyễn Thơm



Trong 6 tháng đầu năm 
2021, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp 
tục duy trì, củng cố và phát 

triển quan hệ hợp tác hữu nghị với 
các địa phương có quan hệ truyền 
thống bằng các hoạt động cụ thể 
như: Tổ chức chương trình Gặp mặt 
lưu học sinh Lào đang học tập tại 
Vĩnh Phúc nhân dịp tết Bunpimay; 
hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 cho 
các địa phương của Lào như: tỉnh 
Luông-nậm-thà, Luông-pha-băng 
và U-đôm-xay; phê duyệt và hoàn 
thiện các thủ tục, điều kiện cần 
thiết theo quy định để tiếp nhận 
Dự án điện mặt trới áp mái do 
tỉnh Chungcheongbuk tài trợ theo 
nguồn vốn vay chính thức không 
hoàn lại trị giá 10 triệu USD; hoàn 
thiện những thủ tục cần thiết 
để tiếp nhận 01 cán bộ của tỉnh 
Chungcheongbuk sang làm việc tại 
tỉnh và cử 01 cán bộ của tỉnh Vĩnh 
Phúc sang làm việc tại tỉnh bạn.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác 
với các đối tác truyền thống, tỉnh cũng 
đã triển khai được một số hoạt động 

hợp tác khác như: Tham gia Hội thảo 
trực tuyến quốc tế về hợp tác giữa các 
địa phương Việt Nam và Pháp; tổ chức 
buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn 
Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm 
việc với lãnh đạo tỉnh; gửi thư chúc 
mừng Quốc khánh tới Đại sứ quán 
các nước như: Australia, Ấn Độ, New 
Zealand, Bungari, Israel, Italia, Vương 
quốc Anh, Nga và Philipines.  

Nhằm duy trì tốt công tác ngoại 
giao kinh tế, thu hút đầu tư nước 
ngoài, tỉnh  đã tích cực đổi mới các 

hoạt động xúc tiến đầu tư trong bối 
cảnh đại dịch, đẩy mạnh xúc tiến đầu 
tư tại chỗ, tăng cường quảng bá hình 
ảnh, môi trường đầu tư qua kênh 
ngoại giao thông qua các diễn đàn, 
các cơ quan đại diện của Việt Nam 
ở nước ngoài và các tổ chức xúc tiến 
đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam, 
triển khai có hiệu quả các giải pháp 
cải thiện môi trường đầu tư, nâng 
cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 
Tính đến tháng 5/2021, tỉnh Vĩnh 
Phúc đã cấp giấy chứng nhận đăng 
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ĐỐI NGOẠI TỈNH VĨNH PHÚC
                          6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia 
trong khu vực và trên thế giới; tại Việt Nam dịch bệnh cũng bùng phát trở lại với biến chủng mới nguy hiểm 
hơn, có sức lây lan mạnh mẽ hơn. Trong điều kiện đầy thách thức và khó khăn như vậy, công tác đối ngoại 
của tỉnh đã chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, bám sát các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của đất nước, 
xây dựng kế hoạch, phương án triển khai công tác đối ngoại phù hợp với tình hình mới, qua đó bước đầu đạt 
được một số kết quả quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2021, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Vĩnh Phúc. 

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



ký đầu tư mới cho 15 dự án FDI, tổng 
vốn đăng ký 124,21 triệu USD; điều 
chỉnh tăng vốn 13 dự án, tổng vốn 
điều chỉnh tăng 53,45 triệu USD. 

Công tác xúc tiến viện trợ phi 
chính phủ nước ngoài cũng được 
tỉnh quan tâm triển khai, tăng cường 
vận động từ các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài, các doanh nghiệp 
FDI trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng 
đầu năm, tổng giá trị giải ngân các 
dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh 
khoảng hơn 800,000 USD.

Bên cạnh việc vận động các tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài, tỉnh 
Vĩnh Phúc cũng tích cực kêu gọi, 
khuyến khích các doanh nghiệp FDI 
và các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh 
thực hiện các hoạt động trách nhiệm 
xã hội chung tay giúp đỡ cho các hộ 
nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh 
cũng đặc biệt quan tâm đến công 
tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công 
tác với người Việt Nam ở nước ngoài. 
Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng 
nhanh chóng nắm bắt thông tin, 
tham mưu xử lý kịp thời các vấn 
đề về công tác lãnh sự, hỗ trợ nhập 
cảnh, cách ly cho thân nhân chuyên 
gia lao động là người nước ngoài 
trên địa bàn tỉnh, để họ yên tâm lao 
động và ổn định cuộc sống tại Việt 
Nam. Đối với người Vĩnh Phúc đang 
sinh sống ở nước ngoài, tỉnh luôn 
tích cực phối hợp với các Đại sứ quán, 
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao kịp thời 
hỗ trợ công dân của tỉnh đang sinh 
sống ở nước ngoài gặp khó khăn 
trong điều kiện tình hình dịch bệnh, 
phối hợp đưa công dân về nước, thực 

hiện cách ly tập trung đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài trở về nước, 
đáp ứng nguyện vọng chính đáng 
của cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài trên tinh thần “không ai 
bị bỏ lại phía sau”. 

Bên cạnh đó, công tác thông 
tin tuyên truyền đối ngoại cũng 
ngày càng được đẩy mạnh, chuyên 
nghiệp và chủ động hơn với các nội 
dung phong phú, đa dạng. Công 
tác thông tin giới thiệu, quảng bá 
về tiềm năng, thế mạnh, các chính 
sách thu hút đầu tư của tỉnh được 
triển khai thường xuyên bằng nhiều 
hình thức như: qua các kênh báo chí 
truyền thông của tỉnh; bản tin và 
cổng thông tin của các sở, ngành, địa 
phương; phối hợp với một số cơ quan 
báo chí Trung ương; xuất bản các loại 
hình ấn phẩm…Đặc biệt, tỉnh đã 
chỉ đạo xuất bản ấn phẩm “Tìm hiểu 
về một số hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới” nhằm giúp các doanh 
nghiệp trên địa bàn tăng cường hiểu 
biết về một số hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham 
gia, qua đó để các cơ quan, doanh 

nghiệp, địa phương trong tỉnh kịp 
thời nắm bắt cơ hội khi Việt Nam 
ngày càng hội nhập sâu rộng vào 
kinh tế quốc tế…Bên cạnh đó, tỉnh 
cũng đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, 
phản đối các hoạt động bất hợp 
pháp tại các vùng biển, đảo thuộc 
chủ quyền của Việt Nam; tuyên 
truyền về các chủ trương, đường lối, 
định hướng của Đảng và Nhà nước 
đến công dân ở trong và ngoài nước.

Tiếp tục khắc phục những 
khó khăn do dịch bệnh COVID-19, 
trong 6 tháng cuối năm 2021, tỉnh 
Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các cấp, 
ngành thực hiện mục tiêu kép vừa 
đảm bảo công tác phòng chống 
dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát 
triển kinh tế, tiếp tục phát huy tinh 
thần linh hoạt, sáng tạo, thực hiện 
có hiệu quả các hoạt động đối ngoại 
đã đề ra nhằm góp phần thực hiện 
tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2021 của tỉnh.

Thanh Tú 

Chương trình giao lưu gặp gỡ các lưu học sinh Lào 
nhân dịp Tết Bunpimay của nước CHDCND Lào
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VIỆT NAM - CAMPUCHIA:
Hơn nửa thập kỷ hữu nghị, hợp tác

và phát triển

Ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính 
thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt nền 
móng cho mối quan hệ ngoại giao đặc biệt 

giữa hai nước. Hai bên đã cùng kề vai sát cánh, tương 
trợ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ 
đại. Trong những năm tháng chống Mỹ, nếu không có sự 
giúp đỡ quý báu và chí tình của lãnh đạo và nhân dân 
Campuchia, có lẽ Việt Nam còn phải đổ thêm biết bao 
xương máu mới có được tuyến đường Trường Sơn huyền 
thoại. Cũng với tình cảm láng giềng thủy chung, bất 
chấp những khó khăn do sự tàn phá của chiến tranh, đáp 
lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận đoàn kết cứu nước 
Campuchia, các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã 
kề vai sát cánh cùng quân và dân Campuchia chiến đấu 
giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa 
diệt chủng Khmer Đỏ, đặt nền móng cho sự hồi sinh 
mạnh mẽ của nhân dân Campuchia.

Ngày nay, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại 
giao, trong thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, quan hệ 
Việt Nam-Campuchia tiếp tục được lãnh đạo và nhân dân 
hai nước không ngừng củng cố, vun đắp và đã đạt được 
nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. 

Về chính trị, hai nước duy trì thường xuyên các hoạt 

động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, khẳng định quyết 
tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu 
nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Các cơ chế hợp tác quan trọng như Ủy ban Hỗn hợp, 
Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới tiếp 
tục được duy trì và ngày càng phát huy hiệu quả. Ngày 

Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng, có quan hệ gắn bó thân thiết lâu đời. Trải qua nhiều 
thăng trầm lịch sử, biến đổi của thời đại, hai nước vẫn luôn đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua những khó 
khăn, hoạn nạn để cùng vươn lên, phát triển và hội nhập. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương 
Campuchia Norodom Sihamoni nhân chuyến thăm cấp 

cao tháng 2/2019. Ảnh: TTXVN
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5/10/2019 tại Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm 
mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia giai 
đoạn 2006 – 2019, hai nước đã ký Hiệp ước bổ sung Hiệp 
ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và năm 
2005 giữa Việt Nam và Campuchia, Nghị định thư phân 
giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; 
khẳng định thiện chí giữa hai nước trong việc giải quyết 
một cách hòa bình đường biên giới lãnh thổ phù hợp với 
luật pháp quốc tế, dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và hai bên cùng 
có lợi. Bên cạnh đó, còn rất nhiều cơ chế hợp tác giữa các 
bộ, ngành và địa phương; giao lưu giữa các tổ chức, tầng 
lớp nhân dân ngày càng nhộn nhịp với các hình thức 
ngày càng phong phú. 

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ chính trị, 
hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước cũng không 
ngừng được thúc đẩy, tạo nền tảng quan trọng trong việc 
củng cố và phát triển quan hệ hai nước. 

Trong giai đoạn 2010-2019, kim ngạch thương mại 
Việt Nam – Vương quốc Campuchia đạt tốc độ tăng 
trưởng bình quân khoảng 18%/năm. Đặc biệt trong năm 
2019, kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia đã 
đạt 5,2 tỷ USD; vượt mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai 
nước đề ra là 5 tỷ USD vào năm 2020. Năm 2020, mặc 
dù bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh COVID-19, kim 
ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia vẫn 
đạt 5,33 tỷ USD. Về đầu tư, Việt Nam có 186 dự án đầu 
tư còn hiệu lực tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký đạt 
2,76 tỷ USD, tập trung trong một số lĩnh vực: Trồng cao 

su, viễn thông, tài chính, ngân hàng, năng lượng… 
Các công ty lớn của Việt Nam đầu tư vào Campuchia 
gồm: Miliket, Vifon, Bitis, Bình Điền, Acecook, các ngân 
hàng lớn (BIDV, SHB, Agribank, Sacombank, MB), doanh 
nghiệp, tập đoàn của Việt Nam (Viettel, Cao su, Điện 
lực..). Hiện tại, Campuchia đứng vị trí thứ 3 trong số 78 
quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước 
ngoài. 

Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, an ninh – quốc 
phòng cũng đạt nhiều thành tựu hợp tác đáng kể. Về 
giáo dục - đào tạo, Việt Nam cung cấp trung bình 100 
suất học bổng/năm theo diện Hiệp định và hàng trăm 
suất học bổng trên các lĩnh vực. Về quốc phòng - an ninh, 
lực lượng vũ trang hai nước thường xuyên tiến hành các 
hoạt động hợp tác, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nhằm 
nâng cao năng lực phòng vệ của mỗi nước, đảm bảo xây 
dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác 
và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 
phát triển kinh tế.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ song phương, hai nước 
còn tích cực hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn 
quốc tế và khu vực. 

Với lịch sử đoàn kết, gắn bó, hữu nghị truyền thống, 
giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, mối quan hệ hữu nghị và 
hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia sẽ ngày 
càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, 
vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và 
trên thế giới. 

Thanh Tú 

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 18 Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, 
Khoa học và Kỹ thuật đầu cầu Hà Nội do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đồng chủ trì.
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HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI
- CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO VĨNH PHÚC

Sau khi được tái lập vào năm 1997, xác định hội nhập quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng 
trưởng và phát triển kinh tế, Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ và toàn diện các giải pháp nhằm tăng cường 
xúc tiến và thu hút đầu tư, trong đó phải kể đến việc tích cực, chủ động triển khai thực hiện các hiệp định 
thương mại mà Việt Nam đã ký kết, nhất là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP (Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên 
minh châu Âu), RCEP (Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực).

Trong những năm vừa qua, 
Việt Nam nói chung, tỉnh 
Vĩnh Phúc nói riêng đã đạt 

được nhiều thành tựu quan trọng 
về phát triển kinh tế thông qua 
đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế 
quốc tế và tích cực tham gia mạng 
lưới các hiệp định thương mại tự do 
(Free Trade Agreement - FTA) thế 
hệ mới như CPTPP và EVFTA. Những 
liên kết kinh tế này mở ra nhiều cơ 
hội nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn 

nhiều thách thức, khó khăn cho 
các quốc gia, các địa phương đang 
trong quá trình phát triển, hội nhập 
như tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ hội lớn…
Hiện nay, các FTA thế hệ mới đã 

trở thành một trào lưu chung trên 
thế giới trong xu thế toàn cầu hóa, 
bao gồm những cam kết sâu rộng và 
toàn diện về tự do thương mại hàng 
hóa và dịch vụ (FTA truyền thồng), 
lao động, môi trường, doanh nghiệp 

nhà nước, mua sắm chính phủ, minh 
bạch hóa, cơ chế giải quyết tranh 
chấp về đầu tư… (FTA phi truyền 
thống).

Tham gia các FTA này, Vĩnh Phúc 
đã và đang có được nhiều cơ hội phát 
triển kinh tế, cụ thể:

Một là, cơ hội mở rộng giao lưu 
mối quan hệ thương mại với các 
nước, các tổ chức, đối tác quốc tế. 
Các FTA thế hệ mới thường có nhiều 
nước trên thế giới tham gia, quy mô 
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thị trường lớn, trong số đó có nhiều 
thành viên là các nền kinh tế hàng 
đầu thế giới như: CPTPP với 11 thành 
viên (Autralia, Canada, Mexico, 
Peru, Chile, New Zealand, Nhật Bản, 
Singapore, Brunei, Malaysia và Việt 
Nam); EVFTA (Việt Nam và 27 nước 
thành viên Liên minh châu Âu); RCEP 
(10 nước ASEAN, Australia, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New 
Zealand) - Hiệp định kinh tế quy mô 
lớn nhất thế giới với 32% tổng GDP 
toàn cầu, 47,5% dân số thế giới.

Hai là, thúc đẩy hoạt động xuất 
khẩu, đa dạng hóa và mở rộng thị 
trường xuất khẩu của địa phương bởi 
những quy định trong các FTA buộc 
các  nền kinh tế thành viên phải tái 
cấu trúc, thực hiện cắt giảm thuế 
quan, mở ra những thị trường mới 
và tạo sức hút về hàng hóa. 

Ba là, giúp Vĩnh Phúc tăng thu 
hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài. Việc cam kết đối xử công bằng 
giữa nhà đầu tư trong nước và nhà 
đầu tư nước ngoài trong việc thành 
lập, mua lại, mở rộng, điều hành, 
triển khai, vận hành, kinh doanh 
trong các FTA thế hệ mới tạo ra 
nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước 
ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam 
nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng 
nhanh hơn. Ngoài ra, các FTA như 
CPTPP, EVFTA và RCEP cũng có các 
quy định về phát triển bền vững, hạn 
chế bớt những công nghệ lạc hậu và 
thúc đẩy phát triển các công nghệ 
sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, 
thân thiện với môi trường. Đây cũng 
là những ưu tiên trong thu hút đầu 
tư hiện tại của tỉnh. 

Bốn là, môi trường kinh doanh 
không ngừng được cải thiện. Việc 
tham gia các FTA thế hệ mới tạo điều 

kiện và động lực để tỉnh thay đổi, cải 
thiện chính sách và pháp luật theo 
hướng minh bạch hơn, thuận lợi và 
phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, 
từ đó giúp địa phương ngày càng 
hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất 
là về xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải 
cách hành chính, tăng cường trách 
nhiệm, kỷ cương kỷ luật của đội ngũ 
cán bộ. Tính đến năm 2020, tỉnh Vĩnh 
Phúc đã rà soát hơn 500 văn bản quy 
phạm pháp luật để phù hợp với nội 
dung của các FTA mà Việt Nam đã ký 
kết; đồng thời triển khai quy trình 
ban hành và xây dựng nội dung các 
văn bản quy phạm pháp luật theo 
đúng quy định của Việt Nam và các 
hiệp định thương mại tự do.

Năm là, tham gia các FTA thế 
hệ mới tạo ra nhiều tác động tích 
cực đến cộng đồng doanh nghiệp, 
doanh nhân của tỉnh, đổi mới tư duy, 
đổi mới công nghệ, phát triển theo 
hướng sản xuất sạch hơn nhằm nâng 
cao hiệu quả sản xuất, cắt giảm tối 
đa chi phí sản xuất, nâng cao khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm.

Sáu là, người tiêu dùng được sử 
dụng đa dạng các sản phẩm nhập 

khẩu với chất lượng cao, giá cả thấp 
hơn trước đây. Việc cắt giảm thuế 
quan sẽ khiến lượng hàng hóa nhập 
khẩu từ các nước, đặc biệt là các 
nước châu Âu, Nhật Bản vào Việt 
Nam nhiều hơn với giá thành thấp 
hơn, mẫu mã phong phú. Hiện nay, 
trên thị trường, người tiêu dùng Vĩnh 

Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực thi 
hiệu quả EVFTA tại Vĩnh Phúc. (Nguồn: vinhphuctv.vn)

Sản phẩm có xuất xứ từ châu Âu, 
Nhật Bản được bày bán rộng rãi 

tại thị trường Vĩnh Phúc 
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Phúc có thể dễ dàng tìm thấy các sản 
phẩm có xuất xứ từ Đức, Hàn Quốc, 
Nhật Bản… với giá thành phù hợp 
với túi tiền của người dân

Bên cạnh đó, các FTA thế hệ mới 
còn mang lại những cơ hội về việc 
làm, nâng cao thu nhập cho người 
dân, giúp tỉnh đẩy nhanh quá trình 
tái cơ cấu công nghiệp, nông nghiệp; 
nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu 
lại thị trường xuất nhập khẩu theo 
hướng cân bằng hơn, tham gia vào 
các chuỗi cung ứng mới…

… thách thức không nhỏ
Trước tiên, đó là những thách 

thức do chênh lệch về trình độ kinh 
tế và trình độ quản lý hàng hóa  do 
các quốc gia, các đối tác đến từ các 
nước thành viên FTA như CPTPP 
và EVFTA là rất cao. Sức cạnh tranh 
của nền kinh tế, doanh nghiệp Việt 
Nam nói chung, Vĩnh Phúc nói riêng 
hiện nay còn thấp. Phần lớn các sản 

phẩm xuất khẩu là lắp ráp, gia công, 
nguyên phụ liệu đầu vào chủ yếu 
phải nhập khẩu; tỷ lệ nội địa hóa sản 
phẩm chậm được cải thiện... 

Bên cạnh đó, do phải cắt giảm 
thuế quan nên nguồn thu từ thuế 
xuất nhập khẩu giảm; thách thức về 
năng lực thực thi cam kết của các cơ 
quan, địa phương và doanh nghiệp 
do lộ trình thực thi các cam kết mở 
cửa thị trường ngắn hơn so với các 
hiệp định thương mại trước đây và 
có những quy tắc, thủ tục chặt chẽ 
liên quan đến các lĩnh vực mới như 
sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, 
phát triển bền vững, lao động; một 
số ngành, địa phương, doanh nghiệp 
chưa chủ động trong hội nhập, thiếu 
cải cách, thiếu đầu tư đón đầu các cơ 
hội và thách thức của hội nhập kinh 
tế quốc tế… 

Tính đến hết năm 2020, trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 73 dự án còn 
hiệu lực của các doanh nghiệp, nhà 

đầu tư đến từ các nước thành viên 
của Hiệp định CPTPP và EVFTA với 
tổng số vốn đầu tư đạt hơn 1.985,6 
triệu USD (tăng 07 dự án và 363,5 
triệu USD so với năm 2019). Trong 
đó, đứng đầu là Nhật Bản với 52 dự 
án (tổng vốn đăng ký đầu tư: 1.351,6 
triệu USD), Singapore với 13 dự án 
(482,2 triệu USD), tiếp đó lần lượt là 
các nhà đầu tư đến từ Italy, Hà Lan, 
Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha. 
Những doanh nghiệp này chủ yếu 
tập trung sản xuất các lĩnh vực như: 
sản xuất, lắp ráp ô tô – xe máy, công 
nghiệp phụ trợ, công nghệ chế biến, 
sản xuất lắp ráp điện tử…

Trong thời gian tới, tin tưởng 
rằng tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt các FTA thế hệ 
mới, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử 
thách để trở thành một trong những 
tỉnh đi đầu trong cả nước về hội nhập 
kinh tế quốc tế.

Ngọc Vân
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NEW-GENERATION FREE TRADE AGREEMENTS 
- OPPORTUNITIES FOR VINH PHUC

After being re-established in 1997, identifying international integration as an important driving force 
for the economic development, Vinh Phuc province has implemented synchronously and comprehensively 
solutions to enhance investment promotion and attraction. In which, paying attention to actively and 
proactively implement trade agreements that Viet Nam has signed, especially new-generation free trade 
agreements (FTA) such as CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), 
EVFTA (European Union - Viet Nam Free Trade Agreement), RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Partnership Agreement).

Over the past years, Viet 
Nam in general, Vinh Phuc 
province in particular, 

has achieved many important 
achievements in economic 
development through promoting 
the openness mechanism, 
international economic integration 
and actively participating in a 

network of international FTAs 
such as CPTPP and EVFTA. These 
economic links not only open up 
many opportunities but also brings 
potential challenges and difficulties 
for countries and localities in 
the process of development and 
integration like Vinh Phuc province.

Big opportunities…

At present, new generation 
FTAs have become a general 
trend in the world in the context 
of globalization, including 
extensive and comprehensive 
commitments on free trade in 
goods and services (traditional 
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FTAs), labor, environment, state-
owned enterprises, government 
procurement, investment dispute 
settlement mechanism... (non-
traditional FTA).

Participating in these FTAs, 
Vinh Phuc has been enjoying 
many economic development 
opportunities, specifically:

First, the opportunity to expand 
trade relations with other countries, 
international organizations and 
partners. New-generation FTAs 
often have many member countries 
with large market size, many of 
which are leading economies 
in the world such as: CPTPP has 
11 members (Australia, Canada, 
Mexico, Peru, Chile, New Zealand, 
Japan, Singapore, Brunei, Malaysia 
and Viet Nam); EVFTA (Viet Nam and 
27 EU countries), RCEP (10 ASEAN 
countries, Australia, China, Japan, 
South Korea and New Zealand) - The 
world's largest economic agreement 
with 32% of the total Global GDP, 
47.5% of the world's population.

Second, promote export 
activities, diversify and expand 
local export markets because the 
provisions in FTAs force member 
economies to restructure, reduce 
tariffs, open up new markets and 
create attraction for goods.

Third, help Vinh Phuc increase 
foreign direct investment capital. 
The commitment on fair treatment 
between domestic and foreign 
investors in the establishment, 
acquisition, expansion, 
administration, deployment, 
operation and business in new 

generation FTAs has created many 
opportunities for foreign investors 
to access faster the Vietnamese 
market in general and Vinh Phuc 
in particular. In addition, FTAs such 
as CPTPP, EVFTA and RCEP also 
have regulations on sustainable 
development, outdated technologies 
limitation and promoting the 
development of technologies using 
renewable and energy sources 
friendly to the environment. These 
are also the priorities of the province 
in investment attraction.

Fourth, the business 
environment is constantly improved. 
Participating in new generation 
FTAs creates conditions and 
motivations for the province to 
change and improve policies and 
laws more transparent, convenient 
and conformiable to international 
practices, thereby helping the locality 
perfect mechanisms and policies, 
especially those on investment 
promotion, administrative reform, 
responsibility enhancement of the 
staff. Until 2020, Vinh Phuc province 

reviewed more than 500 legal 
documents to match the content of 
FTAs that Vietnam is the member; 
at the same time, implemented 
the process of promulgating and 
developing the content of legal 
documents in accordance with 
Vietnam's regulations and FTAs.

Fifth, joining new generation 
FTAs creates many positive impacts 
on the community of businesses and 
entrepreneurs of the province: renew 
thinking, innovate technology, 
develop towards cleaner production 
in order to improve production 
efficiency, minimize production 
costs, improve the competitiveness 
of products.

Sixth, consumers can use a 
variety of imported products with 
higher quality and lower prices 
than before. The tariff reduction 
will increase the volume of goods 
imported from other countries, 
especially European countries and 
Japan, into Vietnam with lower 
prices and various designs. Currently, 
on the market, Vinh Phuc consumers 

Conference on small and medium enterprises support to effectively 
implement EVFTA in Vinh Phuc. (Source:vinhphuctv.vn)
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can easily find products originating 
from Germany, South Korea, Japan... 
with prices that are affordable to 
people's pocket. 

Besides, the new generation 
FTAs also bring job opportunities, 
increase income for local people, 
help the province speed up 
the process of industrial and 
agricultural restructuring; improve 
competitiveness; restructure the 
import - export markets towards 
more balance, participating in new 
supply chains...

… noticeable challenges
First of all, there are challenges 

due to the high disparity in 
economic and goods management 
levels among countries and partners 
from member countries of CPTPP 

and EVFTA. The competitiveness 
of the Vietnamese economy and 
enterprises in general and those 
of Vinh Phuc in particular is still 
low. Most of the exported products 
are assembled, processed; input 
materials are mainly imported; 
product localization rate has been 
slowly improved... 

Besides, due to tariff reduction, 
the revenue from import and export 
tax is decreased; challenges in the 
capacity to implement commitments 
of agencies, localities and businesses 
due to the shorter implementation 
schedule of market opening 
commitments compared to previous 
trade agreements and the presence 
of rules and procedures related 
to new areas such as intellectual 

property, government procurement, 
sustainable development, labor; 
some industries, localities and 
businesses have not been proactive 
in integration, lack of reform, 
lack of investment to anticipate 
opportunities and challenges of 
international economic integration...

Until the end of 2020, Vinh 
Phuc province had 73 valid projects 
of businesses and investors from 
member countries of CPTPP and 
EVFTA with the total investment 
capital of more than USD 1,985.6 
million (up 07 projects and USD 
363.5 million compared to 2019). 
In which, Japan occupied the 
leading position with 52 projects 
(the total registered investment 
capital: USD 1,351.6 million), the 
second place was Singapore with 
13 projects (USD 482.2 million), 
and the followings investors 
from Italy, Netherlands, France, 
Germany, Sweden, and Spain. These 
enterprises mainly focus on the 
fields of manufacturing, assembling 
automobiles and motorbikes, 
supporting industries, processing 
technology, manufacturing and 
assembling electronics...

In the coming time, it is believed 
that Vinh Phuc province will continue 
to well implement new generation 
FTAs, seize opportunities and 
overcome challenges to become one 
of the leading provinces in Viet Nam 
in terms of international economic 
international.

Ngoc Van

Products originated from Europe 
and Japan are widely sold

 in Vinh Phuc market
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BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
đồng hành cùng dân tộc

Cách đây 96 năm vào ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của Báo chí Cách mạng Việt Nam 
đã sáng lập ra Báo Thanh niên, khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, 
giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, 
đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.

Cuối năm 1924, khi về 
đến Quảng Châu (Trung 
Quốc), Nguyễn Ái Quốc 

bắt tay ngay vào việc xuất bản 
một tờ báo chính trị, đồng thời mở 
những lớp huấn luyện các thanh 
niên ưu tú để làm nòng cốt cho 
cách mạng sau này.

Kể từ khi tờ Thanh niên ra đời, 
đến cuối năm 1929, báo chí cách 
mạng Việt Nam đã có trên 50 tờ 
báo và tạp chí. Tại Hội nghị hợp 
nhất các tổ chức cộng sản, thành Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Báo Thanh Niên (21/6/1925) 
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lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 
03/02/1930, dưới sự chủ trì của 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị 
đã thông qua một nghị quyết về báo 
chí. Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời, báo chí đã thể hiện được 
vai trò đặc biệt quan trọng, tham 
gia tích cực vào cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc, giành độc lập, tự do.

Trong những năm kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
báo chí cách mạng tiếp tục phát huy 
vai trò của một “binh chủng” quan 
trọng, động viên cổ vũ tinh thần yêu 
nước, quyết tâm đánh thắng quân 
xâm lược. Những bản tin, bài báo, 
bức ảnh chiến trường, phóng sự thu 
thanh từ các chiến trường trên báo: 
Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã 
Việt Nam... thực sự là nguồn động 
viên, là lời hiệu triệu lớp lớp thanh 
niên lên đường đánh giặc.

Từ trong máu lửa chiến tranh, 
nhiều tác phẩm báo chí đã trở thành 
“tiếng gọi non sông” thúc giục đồng 
bào cả nước cùng ra trận. Trong 
kháng chiến với muôn vàn khó khăn, 
gian khổ, hiểm nguy, cái chết luôn 
cận kề, nhưng những người làm báo 
đã ra trận với tư thế người chiến sĩ, 
vừa cầm bút, vừa cầm súng chiến 
đấu, đã sáng tạo nên tác phẩm báo 
chí giàu sức sống, gắn kết triệu người 
trên cả nước, cùng hướng về một 
mục tiêu, đó là giải phóng đất nước, 
giữ vững độc lập dân tộc.

Đã 96 năm trôi qua kể từ khi số 
báo Thanh niên đầu tiên được xuất 
bản. Qua từng giai đoạn cách mạng, 
báo chí Việt Nam đã không ngừng 
phát triển phong phú và đa dạng. 
Báo chí nước ta đã phát triển khá 

nhanh về số lượng và chất lượng, 
hình thành hệ thống thông tấn, báo 
chí, phát thanh, truyền hình rộng 
khắp cả nước.  Nước ta có một hệ 
thống báo chí khá toàn diện với một 
đội ngũ những người làm báo hùng 
hậu. Tính đến hết tháng 12/2020, 
nước ta có gần 1.000 cơ quan báo 
chí thuộc 04 loại hình báo in, phát 
thanh, truyền hình và báo điện tử, 
trong đó có 142 cơ quan báo, 612 tạp 
chí, 25 cơ quan báo điện tử độc lập, 
02 đài phát thanh - truyền hình quốc 
gia, 64 đài địa phương và 05 đơn vị 
hoạt động truyền hình. Đa số các cơ 
quan báo chí đều đang nỗ lực để sử 
dụng được sức mạnh công nghệ làm 
báo mới.

 Bước sang thời kỳ đổi mới và 
hội nhập, đây là giai đoạn lịch sử có 
ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp 
phát triển của đất nước, là quá trình 
cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để 
sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn 
Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đất nước ta đã đạt được 
những thành tựu quan trọng, có ý 
nghĩa lịch sử. Các cơ quan báo chí đã 
thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn 
luận của Đảng, Nhà nước, các tổ 
chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, 
là diễn đàn của nhân dân, giữ vững 
định hướng chính trị, kịp thời phê 
phán, đấu tranh với những gì là cũ 
kỹ, lạc hậu, cản trở đổi mới, chống 
các hiện tượng tiêu cực, chống tham 
nhũng, lãng phí, những thói hư tật 
xấu trong xã hội, đấu tranh chống 
các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ 
đoạn “diễn biến hoà bình” của các 
thế lực phản động, thù địch, bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của 

Tổ quốc, góp phần vào việc củng cố 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng, 
Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, trong thời kỳ xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tinh thần 
sẵn sàng cống hiến và hy sinh cho 
sự nghiệp cách mạng của những 
người làm báo tiếp tục được phát 
huy. Những ngày qua, khi đại dịch 
COVID-19 bùng phát, lực lượng báo 
chí đã bám sát cuộc chiến chống dịch 
bệnh quyết liệt chưa từng có. Báo chí 
được ví như một “binh chủng” đặc 
biệt, có nhiệm vụ thông tin tuyên 
truyền để người dân hiểu biết về 
dịch bệnh; tuân thủ chỉ đạo, hướng 
dẫn của các cơ quan chức năng; động 
viên tinh thần quả cảm của các lực 
lượng tham gia chống dịch. Việt 
Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh, 
nổi lên như điểm sáng, bài học quý 
cho thế giới trong trận chiến chống 
dịch COVID-19 là nỗ lực lớn của cả 
nước, trong đó có sự đóng góp quan 
trọng và rất đáng tự hào của báo chí.

 Tự hào về truyền thống vẻ vang 
với những bước phát triển, trưởng 
thành vượt bậc và cống hiến to lớn 
trong suốt 96 năm qua, đội ngũ 
những người làm báo hôm nay càng 
nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trọng 
trách của mình trong thời kỳ phát 
triển mới của đất nước, quyết tâm 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, 
trung thành tuyệt đối với mục tiêu 
và lý tưởng của Đảng, tiếp tục đóng 
góp xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, của dân tộc, cùng 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực 
hóa khát vọng xây dựng nước Việt 
Nam vững mạnh, hùng cường.

Tổng hợp: Nam Dương



Vườn Quốc gia Tam Đảo nằm trọn trên dãy 
núi Tam Đảo, trải dài hơn 80 km trên ba 
tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên 

Quang. Cách Hà Nội khoảng 75 km về phía Bắc, 
Vườn Quốc gia Tam Đảo - lá phổi xanh thiên nhiên, 
là khu rừng sinh thái lớn nhất miền Bắc, rộng 
khoảng 32,3 nghìn héc ta, trong đó 15,2 nghìn héc 
ta thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc, chủ yếu là dạng 
rừng tự nhiên mưa ẩm, với độ che phủ chiếm 70% 
diện tích toàn Vườn. Với địa hình đỉnh nhọn, sườn 
rất dốc, có hai sườn Đông, Tây rõ rệt tạo ra những 
khu vực với khí hậu, nhiệt độ, lượng mưa khác 
nhau, do vậy hệ sinh thái nơi đây vô cùng đa dạng, 
với thảm thực vật dày đặc, nhiều tầng, nhiều lớp 
và còn là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật. Theo 
thống kê, trong khu vực Tam Đảo có hơn 1.100 loài 
động vật thuộc 156 họ của 39 bộ, trong đó có có 
28 loài đang được ưu tiên bảo tồn trong nước và 
trên thế giới như: cu li lớn, cu li nhỏ, khỉ mặt đỏ, khỉ 
vàng, mèo rừng, nai, cầy vằn, cá cóc… Về hệ thực 
vật, hiện vườn đang có trên 1.280 loài thuộc 660 
chi thuộc 179 họ thực vật bậc cao có mạch trong đó 
có 42 loài đặc hữu và 64 loại quý hiếm cần được bảo 
tồn và bảo vệ (Lan hài, trà hoa vàng, hoàng thảo, 
lan kim tuyền, dẻ tùng sọc trắng, bát giác tiên, kim 
giao, râu hùm…).

Vườn Quốc gia Tam Đảo có vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh 
thái, cung cấp nguồn oxi cho vùng đồng bằng 
xung quanh trong bối cảnh không khí đang ngày 
càng ô nhiễm do khí thải của các khu công nghiệp; 
điều tiết, cung cấp nước cho vùng hạ lưu, nhất là 
17 xã thuộc hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc sinh 
sống xung quang chân núi. Vườn còn cung cấp lâm 
sản, dược liệu, là địa điểm phục vụ nghiên cứu 
khoa học của các chuyên gia trong nước và quốc tế 
bởi nơi đây dự trữ, bảo tồn và phục hồi các nguồn 
gene động thực vật quý hiếm của Việt Nam. Bên 
cạnh đó, hiện nay Vĩnh Phúc đã mở cửa một khu 
vực du lịch khá rộng lớn ở Vườn Quốc gia Tam Đảo 
để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước tới 
đây tham quan và nghỉ dưỡng, từ đó góp phần 
thúc đẩy sự phát triển và đa dạng hóa ngành du 
lịch của địa phương.

VĨNH PHÚC BẢO VỆ

Đa dạng sinh học
    VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO

Vườn quốc gia Tam Đảo - tài sản quý giá của Việt Nam, không chỉ 
là nơi lưu giữ sự đa dạng sinh học với nhiều loài động vật, thực 
vật quý hiếm mà còn đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng cư dân 
trong khu vực. 
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Dẻ tùng sọc trắng Tam Đảo

Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học!
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Xác định được vai trò và tầm quan trọng của 
Vườn Quốc gia Tam Đảo trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, trong những năm qua, Vĩnh 
Phúc luôn chú trọng đến công tác bảo tồn đa dạng 
sinh học nơi đây và gắn với công tác quản lý, bảo vệ, 
phát triển rừng. Đội ngũ kiểm lâm của Vườn Quốc 
gia Tam Đảo thường xuyên phối hợp với chính quyền 
và nhân dân trong việc quản lý rừng; phân công các 
cán bộ phụ trách từng địa bàn cụ thể, thường xuyên 
tuần tra bảo vệ rừng với trung bình 60 buổi tuần tra/ 
tháng và thông qua các đợt tuần tra, nhiều hành vi 
xâm hại rừng đã được kịp thời xử lý, tránh được tổn 
thất cho vườn quốc gia. Ngoài ra, nhằm chống lại 
việc xâm phạm tài nguyên rừng, trong những năm 
qua, Vườn quốc gia Tam Đảo đã hợp tác với nhiều tổ 
chức trong nước và quốc tế để triển khai những đề 
tài nghiên cứu khoa học về phục hồi rừng; bảo tồn 
các loài thực vật, động vật quý hiếm; lưu trữ nguồn 
gen phục vụ công tác nghiên cứu khoa học… Đặc 
biệt phải kế đến chương trình hợp tác với với Tổ chức 
động vật Châu Á (Animals Asia Foundation - AAF) 
thành lập Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo từ năm 
2007. Hiện nay, Trung tâm đã cưu mang và nuôi 
dưỡng hơn 180 cá thể gấu chó và gấu ngựa. Các cá 

thể gấu ở đây đều từng bị săn bắt và nuôi để lấy 
mật; sau khi được các cơ quan chức năng cứu thoát 
đã đưa về Trung tâm cứu hộ gấu để được chăm sóc 
hỗ trợ đặc biệt để sớm thích nghi lại với môi trường 
tự nhiên.

Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Tam Đảo còn triển 
khai nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển 
bền vững một số loài cây thuốc quý hiếm có nguy 
cơ tuyệt chủng như trà hoa vàng. Đây không chỉ là 
một trong những loài thực vật quý hiếm mà còn có 
giá trị cao đối với sức khỏe của con người. Ngoài việc 
bảo tồn loài cây này, Vườn Quốc gia Tam Đảo còn 
tiến hành trồng đại trà trà hoa vàng tại một số vùng 
lõi của Vườn. Tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiên cứu và tiến 
hành sản xuất thành công nhiều sản phẩm từ Trà 
hoa vàng được người tiêu dùng trong nước, quốc tế 
tin dùng như: trà hoa vàng sấy khô, trà túi lọc, rượu 
ngâm trà hoa vàng…

Không chỉ chú trọng đến công tác quản lý, bảo 
vệ, phát triển rừng, trong thời gian qua, chính 
quyền địa phương cũng quan tâm đến việc nâng 
cao nhận thức cho nhân dân, nhất là cộng đồng dân 
cư vùng đệm và học sinh về bảo tồn đa dạng sinh 
học, bảo vệ tài nguyên rừng, kỹ năng giáo dục môi 
trường... Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp quy 
của Nhà nước, phổ biến pháp luật và thi hành pháp 
luật về quản lý, bảo vệ rừng thông qua nhiều hình 
thức như: hội nghị, hội thảo, tuyên truyền lưu động, 
phát tờ rơi…

Trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp làm 
tốt công tác bảo vệ đa dạng sinh học của Vườn Quốc 
gia Tam Đảo; lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen động 
vật, thực vật quý hiếm; tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật; đổi mới các tuyến du lịch… 
để phấn đấu đưa Vườn Quốc gia Tam Đảo trở thành 
một trong những rừng sinh thái tiêu biểu của Việt 
Nam và khu vực.

Tổng hợp: Hải Vỹ

Lan hài Tam Đảo



                         VINH PHUC PROTECTS

              The biodiversity
                      IN TAM DAO NATIONAL PARK

Tam Dao National Park is located entirely on the mountain 
range of Tam Dao, stretching more than 80 km across three 
provinces of Vinh Phuc, Thai Nguyen and Tuyen Quang. 

About 75 km far from Ha Noi, the Park - the natural green lung, is 
the largest ecological forest in the North, with an area of about 32.3 
thousand hectares, of which 15.2 thousand hectares belong to Vinh 
Phuc province, mainly in the form of natural wet rain forest, with a 
coverage of 70% of the entire park area. With the terrain of sharp 
peaks, very steep slopes, the two distinct East and West slopes create 
many areas with different climates, temperatures, and rainfall, so 
the ecosystem there is extremely diverse, with dense vegetation 
that is the home of many animal species. According to the statistics, 
in Tam Dao area, there are more than 1,100 animal species belonging 
to 156 families of 39 orders, of which 28 species are prioritized 
for conservation in the country and in the world such as big loris, 
small loris, red-faced monkeys, yellow monkeys, wildcats, deer, 
civets, toadfish... In terms of flora, the Park has over 1,280 species 
belonging to 660 genera of 179 families of higher vascular plants, 
including 42 endemic species and 64 rare, precious species that need 
to be preserved and protected (Slipper orchid, camellia chrysantha, 
dendrobium, anoectochilus setaceus, amentotaxus argotaenia, 
podophyllum tonkinense, nageia fleuryi, tacca chantrieri…) 

Tam Dao National Park - the valuable asset of Viet Nam, is not only a 
place of biodiversity conservation with many rare species of animals 
and plants, but also brings many benefits to the resident community 
in the area.
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Living in harmony with nature - Conserving the biodiversity!

Camellia chrysantha in Tam Dao National Park



Tam Dao Bear Rescue Centre



Tam Dao National Park plays an important role in 
protecting the environment, balancing the ecosystem, 
providing oxygen for the surrounding plains in the 
context that the air is increasingly polluted due to 
exhaust emission from industrial parks; regulating 
and supplying water for downstream areas, especially 
17 communes of Thai Nguyen and Vinh Phuc living 
around the foot-hills.

The Park also provides forest products, medicinal 
herbs, and is a place for scientific research of domestic 
and international experts because it reserves, 
preserves, restores rare, precious plant and animal 
genetic resources of Viet Nam. In addition, Vinh Phuc 
has now opened a large tourist area in Tam Dao 
National Park to serve domestic and foreign tourists, 
contributing to promote the tourism development and 
diversify of the locality. Determining the important 
role of Tam Dao National Park in the socio - economic 
development of the province, over the years, Vinh Phuc 
always focuses on the conservation of biodiversity 
associated with forest management, protection and 
development. The forest rangers of Tam Dao National 
Park regularly coordinate with the authorities and 
people in forest management; assign officers to be in 
charge of each specific area, regularly patrol to protect 
the forest with an average of 60 patrols per month and 
through patrols, many acts of forest encroachment 
have been promptly handled, avoid damage to the 
National Park. In addition, in order to combat the 
encroachment of forest resources, over the years, Tam 
Dao National Park has cooperated with many domestic 
and international organizations to carry out scientific 
research projects on forest restoration, conservation 
of rare and precious plant and animal species, storing 
genetic resources for scientific research... especially, 
the cooperation program with the Animals Asia 
Foundation (AAF) in which the Tam Dao Bear Rescue 
Centre was established in 2007. Currently, the Centre 
has adopted and nurtured more than 180 individuals 
of black bears and sun bears. The bears were hunted 
and raised for bile; after being rescued by the 
authorities, they were brought to the Bear Rescue 
Centre for special care and support to soon adapt to 
the natural environment.

In addition, Tam Dao National Park also conducts 
research on the solutions for conservation and 

sustainable development of rare and endangered 
medicinal plant species such as camellia chrysantha. 
This is not only one of the rare and precious plants but 
also has high value for human health. Along with the 
conservation, the National Park also conducts the mass 
planting of this plant in some core areas of the Park. 
Vinh Phuc province has researched and successfully 
produced many products from camellia chrysantha 
that are trusted by domestic and international 
consumers such as: dried tea, tea bags, wine...

Not only focusing on the management, 
protection and development of the forest, in recent 
years, the local authority has also paid attention 
to raising the awareness for the people, especially 
the communities in the buffer zone and students 
on biodiversity conservation, forest resource 
protection, environmental education skills... Organize 
the propagation of State's legal documents, law 
dissemination and law enforcement on forest 
management, protection through many forms as 
conferences, seminars, mobile propaganda, leaflet 
distribution...

In the coming time, Vinh Phuc province will 
continue to well implement in the protection of 
biodiversity of Tam Dao National Park; store and 
preserve genetic resources of rare animals and 
plants; continue to perfect the system of technical 
infrastructure; renew tourist routes… to turn Tam 
Dao National Park into one of the typical ecological 
forests of Viet Nam and the region.

Hai Vy

The ideal habitat for the bears at Tam Dao Bear Rescue 
Centre (Source: animalsasia.org)
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