
BÍ THƯ TỈNH ỦY HOÀNG THỊ THÚY LAN
TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH

TOÀN QUYỀN ITALIA TẠI VIỆT NAM

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, 
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị 
Thúy Lan chào đón ngài 

Antonio Alessandro, Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia 
tại Việt Nam cùng các thành viên 
trong đoàn đến thăm và làm việc 
với tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui 
mừng khi mối quan hệ hợp tác giữa 

Italia và Việt Nam nói chung, cũng 
như với tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng 
ngày càng phát triển tốt đẹp, minh 
chứng là sự thành công của Tập đoàn 
Piaggio tại Vĩnh Phúc. Trên nền tảng 
quan hệ sẵn có, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy mong muốn ngài Đại sứ cùng các 
thành viên trong đoàn sẽ tiếp tục 
quan tâm, giúp đỡ Vĩnh Phúc trong 
việc kết nối, thực hiện các chương 

trình hợp tác trên các lĩnh vực như 
kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học 
- công nghệ…Đặc biệt, hỗ trợ tỉnh 
quảng bá, giới thiệu các cơ chế chính 
sách, ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh; 
vận động, mời gọi các tập đoàn, 
doanh nghiệp của Italia đầu tư vào 
các lĩnh vực của tỉnh như lắp ráp 
công nghiệp ô tô xe máy, y tế, giáo 

Sáng 30/6/2021, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Cộng hòa Italia tại Việt Nam do 
ngài Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh 
Phúc. Cùng dự buổi làm việc, có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một 
số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi làm việc
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dục, nông nghiệp công nghệ cao…
Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan khẳng 
định tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng 
doanh nghiệp Italia, cam kết 
tạo dựng môi trường đầu tư 
minh bạch, thông thoáng; 
sẵn sàng hợp tác, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi nhất 
về thủ tục đầu tư cũng 
như các cơ chế chính 
sách ưu đãi cho các 
doanh nghiệp 
khi thực hiện 
các dự án đầu 
tư tại tỉnh…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio 
Alessandro cảm ơn sự đón tiếp trọng 
thể của tỉnh Vĩnh Phúc và khẳng 

định, trải qua gần 50 năm thiết lập, 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 

hai nước Việt Nam - Italia 
đã phát triển 
mạnh mẽ và 
hiệu quả trên 
nhiều lĩnh vực. 
Trên cơ sở đó, 

Ngài Antonio 
Alessandro 
bày tỏ 
m o n g 

muốn thúc 
đẩy quan hệ 

hợp tác cấp 
địa phương 
giữa Vĩnh 

Phúc và các 
địa phương 
của nước Cộng 

hòa Italia. Đại 
sứ quán Italia 

sẽ đẩy mạnh 
việc giới thiệu, 
quảng bá tiềm 

năng, thế mạnh 
của tỉnh Vĩnh 
Phúc đến với các 

doanh nghiệp Italia để xúc tiến các 
dự án đầu tư trên các lĩnh vực mũi 
nhọn của tỉnh, đẩy mạnh hợp tác 
trên nhiều lĩnh vực thông qua các 
hoạt động như: Tổ chức liên hoan 
phim Italia tại Vĩnh Phúc; tăng cường 
hợp tác khoa học công nghệ, đặc 
biệt là trong lĩnh vực sản xuất ô tô, 
xe máy; tổ chức các sự kiện xúc tiến 
thương mại giữa các doanh nghiệp 
để giới thiệu, quảng bá sản phẩm 
của hai nước.

Nhấn mạnh, Italia là đất nước có 
nền văn hóa lâu đời với nhiều lĩnh 
vực nổi tiếng như: kiến trúc, hội họa, 
điêu khắc, ẩm thực, thời trang, Bí thư 
Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong 
muốn trong thời gian tới, Italia và 
tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có nhiều hoạt động 
hợp tác thiết thực, hiệu quả trên mọi 
lĩnh vực, góp phần tăng cường tình 
hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa 
hai nước nói chung và với tỉnh Vĩnh 
Phúc nói riêng; đề nghị Đại sứ quán 
Italia tại Việt Nam hỗ trợ tỉnh Vĩnh 
Phúc thiết lập quan hệ hợp tác hữu 
nghị với Chính quyền Vùng Toscana; 
và thành phố Pontedera, tỉnh Pisa ký 
kết hợp tác hữu nghị với huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thanh Tú

Tháp nghiêng Pizza, Italia
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Secretary Hoang Thi Thuy Lan
received Ambassador of Italy in Viet Nam

On behalf of the 
provincial leaders, 
Secretary Hoang 

Thi Thuy Lan welcomed Ambassador 
Antonio Alessandro and the 
delegates to Vinh Phuc province.

The Secretary expressed the 
pleasure that the cooperation 
relationship between the two 

countries in general, Italy and 
Vinh Phuc province in particular, 
has been further developed, as 
evidenced by the success of Piaggio 
Group in Vinh Phuc.

On the basis of the existing 
relationship, Ms. Hoang Thi Thuy 
Lan hoped that the Ambassador and 
the delegates would continue to 

pay attention to and help Vinh Phuc 
connect, implement cooperation 
programs in various fields of 
economy, culture, tourism, science - 
technology... Especially, supporting 
the province to promote and 
introduce preferential policies and 
mechanisms to attract investment 
of the province; mobilize and invite 
Italian corporations and businesses 

In the morning of 30/6/2021, comrade Hoang Thi Thuy Lan, Secretary of Vinh Phuc received and worked 
with the delegation of the Italian Embassy in Viet Nam led by Ambassador Antonio Alessandro. Attending 
the meeting, there were comrade Vu Chi Giang, Vice Chairman of the Provincial People's Committee; leaders 
of related departments.

Secretary of Vinh Phuc presented the product of Camellia Chrysantha to Italian Ambassador 
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to invest in the province's fields such as assembling 
the automobile and motorcycle industry, healthcare, 
education, high-tech agriculture... Secretary Hoang 
Thi Thuy Lan affirmed that the province would 
always accompany Italian businesses, commit 
to create a transparent and open investment 
environment; be ready to cooperate, create all the 
most favorable conditions for investment procedures 
as well as preferential policies for businesses when 
implementing investment projects in the province...

The Ambassador thanked Vinh Phuc province 
for the solemn welcome and affirmed that after 
nearly 50 years of Viet Nam - Italy relationship 
establishment has been grown strongly and 
effectively in many fields. On that basis, Mr. Antonio 
Alessandro expressed his wish to promote the 
cooperation at local level between Vinh Phuc and 
Italian localities. The Embassy will enhance the 
introduction and promotion of Vinh Phuc’s potentials 
and strengths to Italian businesses through activities 
such as: organize Italian film festival in Vinh Phuc; 
strengthen scientific and technological cooperation, 
especially in the field of automobile and motorcycle 
production; organize trade promotion events among 
businesses to introduce and promote products of the 
two countries.

Emphasizing the long-standing culture of Italy 
with many famous fields as architecture, painting, 
sculpture, cuisine, fashion…, Secretary Hoang Thi 
Thuy Lan desired that in the near future, Italy and 
Vinh Phuc province would have many practical 
and effective cooperation activities in all fields 
of economy, culture, education..., contributing 
to strengthen friendship and people exchanges 
between the two countries in general, Italy and Vinh 
Phuc in particular. Besides, she requested that the 
Italian Embassy would assist the province to establish 
the cooperation with the Region of Tuscany, support 
to sign the friendship cooperation agreement 
between the Pontedera city (Pisa province) and Binh 
Xuyen district of Vinh Phuc province.

Thanh Tu
Binh Son Tower
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Tham gia hội thảo có lãnh 
đạo chính quyền vùng 
Toscana, Italia; ông Phạm 

Hoàng Hải, Giám đốc điều hành, 
Phòng Thương mại Italia tại Việt 
Nam; đại diện khoảng 80 doanh 
nghiệp vùng Toscana.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy 
viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông 
Phạm Hoàng Hải, Giám đốc điều 
hành Phòng Thương mại Italia tại 
Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Vĩnh 
Phúc. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, 
ngành: Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu 
tư; Công thương; Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; Y tế; Ban Quản lý các KCN.

Hội thảo được nghe bài phát 
biểu chào mừng, khai mạc do ông 

Giuseppe Salvini, Tổng Thư ký 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
(CCIAA) thành phố Florence, bà 
Cecilia Del Re, Ủy viên Hội đồng 
thành phố Florence và bà Nguyễn 
Thị Bích Huệ, Đại sứ Việt Nam tại 
Italia trình bày. Ông Phạm Hoàng 
Hải, Giám đốc Điều hành, Phòng 
Thương mại Italia tại Việt Nam phát 
biểu giới thiệu về Việt Nam, các cơ 
hội, các lĩnh vực có thể tăng cường 
hợp tác với Italia từ những thuận lợi 
của Hiệp định thương mại tự do với 
Liên minh Châu Âu.

Hiện nay, Italia đã đầu tư vào 
17/63 tỉnh thành của Việt Nam, 
trong đó đứng đầu là tỉnh Vĩnh Phúc 
với 2 dự án có vốn đầu tư đăng ký đạt 

90 triệu USD (chiếm 29,9% tổng vốn 
đầu tư của Italia). Thông tin tới hội 
thảo về mối quan hệ hợp tác giữa 
Vĩnh Phúc và Italia, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, 
Hội thảo “Việt Nam: Cuộc đua, giấc 
mơ, thách thức - Cơ hội của quốc gia 
Châu Á dưới ánh sáng của các Hiệp 
định Thương mại tự do gần đây với 
Liên minh Châu Âu” là cơ hội tốt 
để các nhà quản lý, nhà đầu tư, các 
doanh nghiệp của vùng Toscana trao 
đổi, tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế, 
cơ hội đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc; tìm 
kiếm các giải pháp, tiếng nói chung, 
đáp ứng nhu cầu của cộng đồng 
doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng 
của vùng Toscana, Italia.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
GIỮA TỈNH VĨNH PHÚC VÀ VÙNG TOSCANA, ITALIA

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu tại Hội thảo

Chiều 30/6/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM), 
Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức hội thảo trực tuyến với vùng Toscana, Italia với chủ đề: “Việt Nam: 
cuộc đua, giấc mơ, thách thức - Cơ hội của quốc gia châu Á dưới ánh sáng của các Hiệp định Thương mại 
tự do gần đây với Liên minh Châu Âu”.



Trong những năm qua, để cải 
thiện môi trường đầu tư, thu hút 
doanh nghiệp đến với Vĩnh Phúc, 
tỉnh đang thực hiện mục tiêu 03 tốt 
là môi trường pháp lý tốt, hạ tầng kỹ 
thuật tốt và phục vụ doanh nghiệp 
tốt. Đặc biệt, tỉnh thường xuyên 
quan tâm, nắm bắt tình hình, lắng 
nghe, thấu hiểu, kịp thời giải quyết 
khó khăn cho các doanh nghiệp 
đang có dự án đầu tư tại tỉnh, quyết 
tâm xây dựng văn hóa ứng xử văn 
minh với doanh nghiệp, tạo dựng 
chính quyền phục vụ, môi trường 
hành chính thân thiện.  

Tại hội thảo, thay mặt Lãnh đạo 
tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí 
Giang cảm ơn và mong nhận được 
sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán 
Italia tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt 
Nam tại Italia, chính quyền vùng 
Toscana, Phòng thương mại Italia 
tại Việt Nam hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc 
để xúc tiến thiết lập quan hệ hợp 
tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc với 
chính quyền vùng Toscana; ký kết 
hợp tác hữu nghị giữa thành phố  

Pontedera, tỉnh Pisa với huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trên các lĩnh 
vực thu hút đầu tư, phát triển kinh 
tế, xúc  thương mại, giáo dục đào 
tạo, y tế... tiến tới hai bên đặt văn 
phòng đại diện để thuận lợi cho việc 
trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ 
công tác thu hút đầu tư, giao dịch 
thương mại; hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc 
kêu gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh 
vực như sản xuất ô tô, xe máy, sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao, 
công nghiệp chế biến nông sản; tăng 
cường trao đổi, hợp tác trên các lĩnh 
vực như du lịch, kiến trúc đô thị, văn 
hóa, giáo dục…

Vĩnh Phúc cam kết tạo lập môi 
trường đầu tư - kinh doanh thuận 
lợi nhất cho các doanh nghiệp. Tỉnh 
sẵn sàng chào đón và mong muốn 
hợp tác với tất cả các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp Italia để cùng phát 
triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao 
đổi, cung cấp thông tin về một số 
lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Thanh Tú 
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Kết nối doanh nghiệp công nghiệp 
hỗ trợ hoạt động trong lĩnh vực

cơ khí, điện tử

Dự lễ ký kết có đồng chí Vũ 
Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; ngài 

Jeong Woo Jin, Công sứ kiêm Tổng 
Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Jeong 
Woo Jin cho biết, Vĩnh Phúc là tỉnh 
đầu tiên trong cả nước ký kết biên bản 
ghi nhớ với Trung tâm tư vấn và giải 
pháp công nghệ Việt - Hàn về hỗ trợ 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực cơ khí, điện tử. Ngài Jeong Woo 
Jin tin tưởng với các lĩnh vực và nội 
dung hỗ trợ cụ thể, các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện 
tử trên địa bàn tỉnh sẽ được cung cấp 
các giải pháp cải thiện các vấn đề 
kỹ thuật và tăng cường hoạt động 
thương mại, giúp các doanh nghiệp 
gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu.

Cảm ơn Đại sứ quán Hàn Quốc 
tại Việt Nam và Trung tâm tư vấn và 
giải pháp công nghệ Việt - Hàn đã 
quan tâm giúp đỡ tỉnh trong tư vấn, 
chuyển giao công nghệ công nghiệp, 
tăng cường năng lực đổi mới, sáng 
tạo doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Vũ Chí Giang cho biết, Vĩnh Phúc 
có 415 doanh nghiệp FDI, trong đó có 
nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động 
trong lĩnh vực cơ khí, điện tử như: 

Chiều 6/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm tư vấn và giải pháp công nghệ Việt - Hàn 
tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu tại buổi lễ
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Theo biên Bản ghi nhớ, trong thời gian 1 năm, Trung tâm 
tư vấn và giải pháp công nghệ Việt - Hàn sẽ hỗ trợ, tư vấn kỹ 
thuật cho ít nhất 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt 
động trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, điện, điện tử nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh trong thiết kế sản phẩm, khuôn 
mẫu, nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng; hỗ trợ đào 
tạo chuyên gia tư vấn; phân tích, thử nghiệm trang thiết bị 
hiện đại tại Trung tâm và kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh 
với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đối với Vĩnh Phúc, thực hiện Biên bản ghi nhớ này, tỉnh 
sẽ tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu về Trung 
tâm tư vấn và giải pháp công nghệ Việt - Hàn tới các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; giới thiệu các doanh nghiệp tham 
gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật, quản lý; kết nối các doanh 
nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp Hàn Quốc.



Toyota, Honda, Piaggio, Camsys, 
Compal…đã hình thành chuỗi cung 
ứng. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng và 
tham gia của các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn tỉnh còn nhiều 
hạn chế, cần có sự kết nối và nâng cao 
năng lực.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Vũ Chí Giang, đầu tư nước ngoài vào 
Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp 
chế biến, chế tạo tăng nhanh trong 
những năm gần đây đã tác động đến 
phát triển doanh nghiệp công nghiệp 
nội địa. Các doanh nghiệp FDI vừa là 
khách hàng vừa là đối thủ cạnh tranh 
của doanh nghiệp trong nước trong 
cùng một chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Đây là cơ hội nhưng cũng  là thách 
thức đối với doanh nghiệp trong nước, 
bắt buộc doanh nghiệp trong nước 
phải gia tăng năng lực cạnh tranh, 
đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc 
biệt, gần đây, chiến tranh thương mại 
và đại dịch Covid-19 đã làm đứt gãy 
chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa 
quốc gia do nhiều nhà máy tại các 

quốc gia công nghiệp phải đóng cửa 
hàng loạt đã mở ra cơ hội mới cho 
doanh nghiệp Việt Nam nói chung, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói 
riêng tham gia vào chuỗi cung ứng, 
được thử sức ở thị trường rộng lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí 
Giang mong muốn từ việc triển khai 

thực hiện các nội dung của Biên bản 
ghi nhớ được ký kết, các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ cơ khí, điện tử trên địa bàn tỉnh 
sẽ có nhiều cơ hội đổi mới công nghệ, 
theo kịp sự phát triển của khu vực và 
thế giới.

Thanh Nga (Vinhphuc.gov.vn)
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Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
cơ khí, điện tử giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm tư vấn 

và giải pháp công nghệ Việt - Hàn



Phát biểu tại phiên thảo 
luận “Ngoại giao đồng 
hành cùng doanh nghiệp, 

người dân”, đồng chí Nguyễn Việt 
Hưng, Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ 
nhấn mạnh đến vai trò của ngoại 
giao hỗ trợ đắc lực cho địa phương 
hội nhập đối với các tỉnh, thành 
trong cả nước nói chung và tỉnh 
Vĩnh Phúc nói riêng. Trong những 
năm qua, Bộ Ngoại giao và tất cả 
các cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài đã luôn đồng hành cùng 
các địa phương triển khai toàn diện 
công tác đối ngoại địa phương và 
tích cực hỗ trợ các địa phương hội 
nhập quốc tế, kết nối với các đối 
tác nước ngoài góp phần phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương. Bộ 
Ngoại giao và các cơ quan đại diện 
ngoại giao của Việt Nam tại nước 
ngoài luôn tìm cách hỗ trợ các địa 
phương đổi mới phương thức kết 
nối nhằm duy trì và tiếp tục thúc 
đẩy các kế hoạch hợp tác. Với sự 
đồng hành của ngoại giao cùng địa 
phương, tỉnh Vĩnh Phúc đã hội nhập 
sâu rộng trên các lĩnh vực như kinh 
tế, chính trị, văn hóa.

Để tiếp tục phát huy những kết 
quả trên, thực hiện thắng lợi mục 
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 

XVII, đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Q. 
Giám đốc Sở Ngoại vụ đề xuất trong 
thời gian tới Bộ Ngoại giao tiếp tục 
hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh 
hội nhập quốc tế phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội, giới thiệu cơ 
hội hợp tác đầu tư, hỗ trợ xúc tiến 
kinh tế đối ngoại, kết nối mở rộng 
thị trường; tiếp tục hỗ trợ Vĩnh Phúc 
triển khai hiệu quả công tác ngoại 
giao văn hóa, đẩy mạnh công tác 
thông tin tuyên truyền đối ngoại, 
công tác lãnh sự, đào tạo cán bộ…; 
đề nghị các cơ quan đại diện của 
Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ 
trợ, đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Phúc 
trong việc xúc tiến đầu tư, kết nối 
đối tác, quảng bá địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng 
thảo luận các nội dung như: Cơ hội, 

thách thức trong triển khai đường 
lối đối ngoại Đại hội XIII; phát huy 
vai trò tiên phong của đối ngoại 
trong tình hình mới và nền ngoại 
giao toàn diện, hiện đại. Thông qua 
hội thảo, các đại biểu hiểu rõ hơn 
về các nội dung cốt lõi, chủ trương, 
nhiệm vụ mang tầm khái quát cao 
mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; là 
căn cứ và định hướng quan trọng để 
đẩy mạnh công tác đối ngoại trong 
thời gian tới. Đồng thời, làm rõ hơn 
các xu hướng, nhân tố quốc tế tác 
động trực tiếp và lớn nhất đến an 
ninh và phát triển của nước ta. Từ 
đó xác định thời cơ, thuận lợi cơ bản 
cũng như những thách thức trước 
mắt và lâu dài đối với đất nước.

Nam Dương

Hội thảo khoa học về đẩy mạnh xây dựng 
nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII
Ngày 30/6/2021, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò tiên phong của 

đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ XIII”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu
 tại phiên thảo luận

9TIN ĐỐI NGOẠI Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 123/2021



Tiếp nhận 231 triệu đồng từ tỉnh
Luông-nậm-thà và Phong-sa-lỳ (nước CHDCND Lào) 

ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Do điều kiện dịch bệnh 
phức tạp không thể gặp 
trực tiếp, thông qua Sở 

Ngoại vụ Vĩnh Phúc, lãnh đạo tỉnh 
Luông-nậm-thà và tỉnh Phong-
sa-lỳ gửi lời chia sẻ với những khó 
khăn mà tỉnh Vĩnh Phúc đang gặp 
phải do ảnh hưởng của dịch bệnh 
và bày tỏ tin tưởng tỉnh Vĩnh Phúc 
sẽ luôn vững vàng và chiến thắng 
dịch bệnh Covid-19 trong mọi tình 
huống. Phát huy tinh thần đoàn 
kết chống dịch, đặc biệt là truyền 
thống chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn 
nhau giữa hai dân tộc nói chung, 
các địa phương của Lào và tỉnh 
Vĩnh Phúc nói riêng, chính quyền 
và người dân tỉnh Luông-nậm-thà 
và Phong-sa-lỳ đã quyên góp ủng 

hộ 105 triệu KIP (khoảng 231 triệu 
đồng) cho công tác phòng, chống 
dịch trên địa bàn tỉnh; trong đó tỉnh 
Luông-nậm-thà ủng hộ 80 triệu 
KIP (khoảng 176 triệu đồng), tỉnh 
Phong-sa-lỳ ủng hộ 25 triệu KIP 
(khoảng 55 triệu đồng). 

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, 
đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bày tỏ 
cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của 
chính quyền và nhân dân hai tỉnh 
Luông-nậm-thà và tỉnh Phong-sa-
lỳ; mặc dù hai tỉnh của nước bạn 
còn nhiều khó khăn trong công tác 
phòng chống dịch Covid-19 nhưng 
đã dành món quà ý nghĩa hỗ trợ, 
giúp đỡ tỉnh Vĩnh Phúc trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Đồng chí mong muốn chính quyền, 
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh 
Bắc Lào sớm vượt qua đại dịch và 
tiếp tục duy trì, vun đắp quan hệ 
ngoại giao, láng giềng tốt đẹp.

Trước đó, 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 Vĩnh Phúc 
cũng đã tổ chức trao trang thiết bị, 
vật tư y tế với tổng giá trị khoảng 
857 triệu đồng cho 03 tỉnh Bắc 
Lào (Luông-nậm-thà, Luông-pha-
băng và U-đôm-xay) trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Nguyễn Thơm

Chiều ngày 8/7/2021, thông qua Sở Ngoại vụ , Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 231 triệu đồng  
từ hai tỉnh Bắc Lào là Luông-nậm-thà và Phong-sa-lỳ ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ chuyển giao tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
của hai tỉnh Bắc Lào cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

10 TIN ĐỐI NGOẠIĐối ngoại Vĩnh Phúc
Số 123/2021



Hội nghị nghiên cứu, học tập,
quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

của Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Bùi 
Huy Tùng, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan 
tỉnh đã truyền đạt những nội dung 
cốt lõi, những vấn đề mới trong các 
văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về các 
văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; 
Báo cáo chính trị của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; 
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2016 - 2020 và phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021 - 2025; …

Hội nghị học tập, quán triệt 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan 
trọng, giúp cán bộ, đảng viên nắm 
vững nội dung cốt lõi, những điểm 
mới trong các văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng, từ đó tuyên truyền sâu 
rộng trong toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân, tạo sự thống nhất về ý 
chí và hành động xây dựng, phát 
triển đất nước giàu mạnh, hùng 
cường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Thơm

Ngày 6/7/2021, Đảng ủy Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Bí thư Đảng uỷ, 
Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ; Bùi Huy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan 
tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên 
Đảng bộ Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Bùi Huy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt tại hội nghị
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SỞ NGOẠI VỤ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
06 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Hội nghị đã thông qua Báo 
cáo sơ kết công tác xây 
dựng Đảng 06 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ 06 
tháng cuối năm; Báo cáo kết quả 
hoạt động 06 tháng đầu năm và 
phương hướng nhiệm vụ 06 tháng 
cuối năm của Sở Ngoại vụ, Công 
đoàn Sở Ngoại vụ. Theo đó, trong 06 
tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp 
nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19 nhưng Đảng bộ 

Sở đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ và Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị chủ động 
nắm bắt tình hình, triển khai công 
tác đối ngoại phù hợp với tình hình 
thực tế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
chính trị được giao. Cụ thể, 06 tháng 
đầu năm Sở đã tham mưu duy trì và 
phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị 
với địa phương các nước trên thế giới 
bằng nhiều hoạt động cụ thể như: 
hỗ trợ thiết bị y tế phòng chống dịch 
Covid-19 cho một số tỉnh Bắc Lào, 

xúc tiến để tiếp nhận Dự án điện mặt 
trời áp mái do tỉnh Chungcheongbuk 
Hàn Quốc tài trợ trị giá 10 triệu USD, 
tổ chức Hội nghị trực tuyến với vùng 
Toscana, Italia... Bên cạnh đó, Sở đã 
tích cực cử cán bộ hỗ trợ các công 
tác phiên dịch, tham gia lực lượng 
phòng chống dịch của tỉnh; đề xuất 
hỗ trợ cho các chuyên gia, người lao 
động nước ngoài và thân nhân được 
phép nhập cảnh vào Việt Nam; tham 
mưu cho tỉnh tiếp đón, làm việc với 

Sáng ngày 16/7/2021, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, cơ quan, công đoàn 06 tháng 
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Việt 
Hưng, Bí thư Đảng bộ, Q. Giám đốc Sở;  Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 
Vĩnh Phúc cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Công đoàn, các đồng chí Lãnh đạo Sở, trưởng 
phó các phòng, trung tâm. 

Toàn cảnh Hội nghị 
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đoàn đại sứ quán Hàn Quốc và 
Italia đến thăm và làm việc với 
tỉnh; công tác xúc tiến viện trợ 
phi chính phủ duy trì kết quả 
tích cực với tổng giá trị giải ngân 
06 tháng đầu năm đạt trên 900 
ngàn USD; công tác thông tin 
đối ngoại, quảng bá hình ảnh 
của tỉnh được thực hiện thường 
xuyên bằng tiếng Việt và tiếng 
Anh trên Bản tin đối ngoại và 
Cổng thông tin điện tử của Sở... 
Các hoạt động đối ngoại nhân 
dân được quan tâm triển khai 
góp phần thúc đẩy mối quan hệ 
đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa 
nhân dân Vĩnh Phúc và nhân dân 
các nước trên thế giới. Bên cạnh 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, các 
công tác: chính trị tư tưởng, xây 
dựng đảng, dân vận, kiểm tra, 
giám sát được thực hiện đầy đủ, 

kịp thời theo các chương trình, 
kế hoạch đề ra. 

Công tác công đoàn cũng 
được đẩy mạnh với nhiều hoạt 
động ý nghĩa như: phát động 
phong trào ủng hộ công tác 
phòng chống dịch Covid-19, ủng 
hộ quỹ vì người nghèo… cùng 
nhiều hoạt động nhằm nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần 
của cán bộ, công chức, viên chức 
trong cơ quan.

Trong 06 tháng cuối năm 
2021, trước bối cảnh tình hình 
dịch Covid-19 vẫn diễn biến 
phức tạp, Đảng bộ tiếp tục chỉ 
đạo Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tiếp tục bám sát 
tình hình thực tế tham mưu cho 
UBND tỉnh triển khai các hoạt 
động đối ngoại phù hợp, sáng 
tạo trong cách làm, đảm bảo 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
vụ, chương trình, kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng 
chí Nguyễn Việt Hưng, Bí thư 
Đảng ủy, Q. Giám đốc Sở mong 
muốn các phòng, trung tâm, 
các chi bộ tiếp tục nỗ lực vượt 
qua khó khăn, khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, phát huy tối đa 
tinh thần “chủ động – sáng tạo 
– hiệu quả” để tham mưu, triển 
khai đạt hiệu quả cao các nhiệm 
vụ đối ngoại được giao, góp phần 
tích cực vào công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội, khẳng định vai 
trò “mở đường, xung kích” của 
công tác đối ngoại trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

Thanh Tú 
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Trước tình hình dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, ngay 
từ đợt dịch đầu tiên năm 

2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã 
chủ động tham mưu UBND tỉnh và 
hướng dẫn các ngành thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
trong các hoạt động đối ngoại như: 
khuyến cáo công chức, viên chức và 
người lao động thuộc các sở, ban, 
ngành trên địa bàn tỉnh hạn chế tối 
đa việc đi công tác và đi việc riêng tại 
nước ngoài; hạn chế và thận trọng 
trong công tác tổ chức đón tiếp 
khách nước ngoài, hội nghị, hội thảo 
quốc tế; đề xuất chuyển đổi phương 
thức và nội dung hoạt động đối 
ngoại để thích ứng với tình hình mới. 

Để chuyên gia lao động người 
nước ngoài trên địa bàn tỉnh yên tâm 
lao động và ổn định cuộc sống tại 

Việt Nam, Sở Ngoại vụ đã phối hợp 
với Công an tỉnh xác minh và hỗ trợ 
giải quyết thủ tục nhập cảnh vào Việt 
Nam cho 49 thân nhân chuyên gia 
người nước ngoài trong năm 2020 
và 52 trường hợp trong 6 tháng đầu 
năm 2021. Sở Ngoại vụ cũng tham 
mưu, đề nghị hỗ trợ gần 10 công dân 
Vĩnh Phúc bị mắc kẹt do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 được về nước; hỗ 
trợ khoảng 50 lao động Việt Nam 
của các doanh nghiệp hoạt động 
trên địa bàn tỉnh về nước để không 
ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty.

Với tinh thần quyết không để 
đứt gãy mối liên kết, giao lưu, hợp 
tác quốc tế, căn cứ vào tình hình 
diễn biến của dịch bệnh tại tỉnh và 
các địa phương khác, Sở Ngoại vụ 
chủ động tham mưu gửi thư thăm 

hỏi một số địa phương ở các quốc 
gia trong tình hình dịch bệnh, chúc 
mừng các quốc gia có ngày lễ, dịp 
kỷ niệm quan trọng, tăng cường kết 
nối với Đại sứ quán các nước trên thế 
giới; tham mưu mời Đại sứ các nước 
tại Việt Nam thăm và làm việc với 
Lãnh đạo tỉnh. Thông qua các chuyến 
thăm và làm việc, lãnh đạo tỉnh đã 
đề xuất nhiều chương trình hợp 
tác với các Đại sứ quán nước ngoài 
nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh, 
tăng cường hoạt động xúc tiến đầu 
tư tại chỗ; vừa mở rộng quan hệ hợp 
tác quốc tế của địa phương, đặc biệt 
là việc mở rộng quan hệ hợp tác và 
hữu nghị với một số tỉnh, thành phố 
vùng của các quốc gia Châu Âu như 
Nga, Ý, Séc, Đức, Pháp, Bungari.... 
Tham mưu tận dụng công nghệ số 
để tổ chức hội thảo dưới hình thức 
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SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC:
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng trên phạm vi toàn cầu đã và đang tác động trực tiếp 
đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội của hầu hết các quốc gia, khu vực trên thế giới, quán triệt và thực 
hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trong thời gian qua, 
Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho tỉnh tiếp tục duy trì và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các địa phương, 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài; phối hợp, hỗ trợ để cùng nhau ứng phó và đẩy lùi dịch bệnh 
và từng bước thích ứng hoá việc duy trì, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác vào bối cảnh tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan 
phát biểu tại buổi làm việc với 

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
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trực tuyến như hội thảo với vùng 
Toscana, Italia (tháng 6/2021) hoặc 
tham dự  hội thảo của các Đại sứ 
quán, các chính phủ hoặc các Hiệp 
hội địa phương nước ngoài tổ chức 
như: hội nghị trực tuyến giữa các địa 
phương của Pháp và của Việt Nam 
(tháng 4/2021); hội nghị Cấp cao các 
thành phố trên thế giới (WCS 2021) 
do Chính phủ Singapore tổ chức; hội 
thảo với chủ đề "Tái sinh một số khu 
vực Đô thị" do Đại sứ quán Italia và 
Trường Đại học Xây dựng tổ chức 
(tháng 7/2021)…

Sở Ngoại vụ cũng tích cực phối 
hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài chủ động 
tìm các giải pháp nhằm triển khai 
các chương trình, dự án phù hợp với 
yêu cầu phòng chống dịch. Trong 06 
tháng đầu năm 2021, tổng giá trị giải 
ngân của các chương trình, dự án đạt 
909.097 USD, trong đó giá trị của các 
dự án phi chính phủ nước ngoài đạt 
894.529 USD và các chương trình 
viện trợ khác đạt 14.568 USD. Các dự 
án đã có nhiều đóng góp quan trọng 
trong việc giải quyết các vấn đề an 
sinh xã hội, cải thiện đời sống của 
một bộ phận các đối tượng dễ bị tổn 
thương, những vùng đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn tỉnh.

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  với tổng giá trị khoảng 
857 triệu đồng cho các tỉnh Bắc Lào 
(gồm tỉnh Luông-nậm-thà, U-đôm-
xay, Luông-pha-băng) trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Đáp lại tình cảm của tỉnh Vĩnh Phúc, 
trong đợt dịch lần thứ tư này, ngày 
8/7/2021, chính quyền và người dân 
tỉnh Luông-nậm-thà và Phong-sa-lỳ 
đã quyên góp ủng hộ 105 triệu KIP 
(khoảng 231 triệu đồng) cho công 
tác phòng, chống dịch trên địa bàn 
tỉnh; trong đó tỉnh Luông-nậm-thà 
ủng hộ 80 triệu KIP (khoảng 176 
triệu đồng), tỉnh Phong-sa-lỳ ủng hộ 
25 triệu KIP (khoảng 55 triệu đồng). 
Những nghĩa cử cao đẹp này đã 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. 

Bên cạnh đó, không thể không 
nhắc đến đội ngũ phiên dịch của Sở 
Ngoại vụ đã tích cực xung phong, 
tình nguyện phiên dịch tiếng Trung, 

tiếng Hàn cho các chuyên gia nước 
ngoài tại các địa điểm cách ly y tế 
thời điểm dịch bùng phát trên địa 
bàn tỉnh; góp phần đảm bảo kiểm 
soát hiệu quả và hướng dẫn, tuyên 
truyền cho người nước ngoài đến 
tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng chống dịch. 

Không chỉ thực hiện nghiêm 
các quy định về phòng chống dịch 
Covid-19, đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức Sở Ngoại vụ còn tích cực 
hưởng ứng ủng hộ Quỹ phòng chống 
dịch Covid-19 và Quỹ vắc xin chống 
Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Trung ương phát động; đồng thời 
tham gia phong trào giải cứu nông 
sản ủng hộ bà con nông dân ở các 
vùng dịch… 

Khắc phục những khó khăn do 
dịch bệnh Covid-19, trong 06 tháng 
cuối năm 2021, Sở Ngoại vụ 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, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Nguyễn Thơm

Sở Ngoại vụ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19



Về công tác thông tin, tuyên 
truyền đấu tranh bảo vệ 
nhân quyền, trong thời 

gian qua, Sở Ngoại vụ luôn quan 
tâm chú trọng tuyên truyền về nhân 
quyền, tích cực cung cấp thông tin 
chính thống, về chính sách và những 
nỗ lực của Việt Nam và của tỉnh Vĩnh 
Phúc trong việc phát huy dân chủ, 
bảo đảm quyền con người, quyền 
tự do tôn giáo, những thành tựu của 
đất nước ta trong phát triển kinh tế 
- xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng 

cao đời sống nhân dân; công tác 
chỉ đạo, định hướng tuyên truyền 
và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực 
quyền con người; vấn đề quyền con 
người trong quan hệ quốc tế và trách 
nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế 
về quyền con người của Việt Nam… 
Các thông tin trên thường xuyên 
được tuyên truyền, cập nhật thông 
qua các tin, bài viết trên Bản tin Đối 
ngoại và Cổng Thông tin - Giao tiếp 
điện tử của của Sở. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở 
thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh 
công tác thông tin, tuyên truyền 
nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác 
cho mọi tầng lớp trước những âm 
mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề 
dân chủ, nhân quyền, vấn đề Luật 
đơn vị hành chính - kinh tế, Luật An 
ninh mạng; triển khai thực hiện công 
tác tuyên truyền về Luật tiếp cận 
thông tin, ban hành Kế hoạch triển 
khai Luật tiếp cận thông tin của Sở 
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ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,
ĐẤU TRANH, BẢO VỆ NHÂN QUYỀN

Vấn đề nhân quyền và nghĩa vụ thực hiện nhân quyền là mối quan tâm chung của nhân loại, là một trong 
những vấn đề mang tính toàn cầu. Trong giai đoạn hiện nay, quyền con người đã trở thành vấn đề tư tưởng 
chính trị hàng đầu của cả cộng đồng quốc tế. Xác định công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền là một trong 
những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc 
luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nhân quyền và đạt được nhiều 
kết quả quan trọng. 



Ngoại vụ nhằm bảo đảm thực hiện 
quyền tiếp cận thông tin công khai, 
minh bạch của cán bộ, công chức, 
viên chức và công dân. Thông qua 
các cuộc họp, Sở Ngoại vụ đã tuyên 
truyền tốt các Nghị quyết của Đảng 
bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng, về chính sách phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh; cơ chế 
quản lý, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân; đồng thời đấu tranh phản 
bác các thông tin sai sự thật, quan 
điểm sai trái của các phần tử cơ hội 
chính trị, phản động tình hình trong 
nước, tình hình trên địa bàn tỉnh, 
nhất là những vấn đề nhạy cảm, mới 
nảy sinh được dư luận quan tâm; tích 
cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh 
Vĩnh Phúc năng động và phát triển 
đến bạn bè trong nước và quốc tế. 

Với những thành tựu trong phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong 

những năm qua, đời sống của người 
dân đã được nâng lên rõ rệt, tuy 
nhiên một bộ phận người dân vẫn 
rất cần sự giúp đỡ từ nhiều nguồn từ 
các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi 
chính phủ, các doanh nghiệp và các 
cá nhân. 

Từ khi thành lập Sở Ngoại vụ đến 
nay (tháng 5/2008), Sở Ngoại vụ đã 
tích cực vận động, thu hút nguồn 
vốn viện trợ bằng nhiều hình thức 
như: vận động trực tiếp, viết dự án 
kêu gọi viện trợ, tổ chức hội nghị gặp 
mặt các nhà tài trợ… Hàng năm, 
Sở Ngoại vụ tham mưu cho tỉnh vận 
động và tạo điều kiện cho các tổ 
chức PCPNN triển khai có hiệu quả 
các chương trình, dự án phi chính 
phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 
giai đoạn từ 2010 đến năm 2020, 
mỗi năm có trên 10 tổ chức PCPNN 
hoạt động trên địa bàn tỉnh và tiếp 

nhận từ 20 đến 30 chương trình, dự 
án PCPNN với tổng vốn mỗi năm đạt 
khoảng 2 triệu USD. Tổng giá trị viện 
trợ PCPNN giai đoạn này đạt gần 26 
triệu USD. 

Một số dự án tiêu biểu như: 
Dự án “Cải thiện điều kiện sống và 
làm việc cho nữ lao động nhập cư 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên” (gọi tắt là Dự án Phụ nữ) do tổ 
chức GRET tài trợ với tổng giá trị tài 
trợ trong giai đoạn từ 2014 đến năm 
2020 là 130.000 Euro; hiện tỉnh đang 
phê duyệt Dự án Phụ nữ giai đoạn 03 
(2020-2023) với nguồn ngân sách 
là 84.000 Euro để tiếp tục cải thiện 
năng lực cho nữ công nhân (khả 
năng tiếp cận công nghệ thông tin, 
thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên 
quan, vận động chính sách hỗ trợ, 
chia sẻ kinh nghiệm...); dự án xây 
dựng Quỹ tín dụng để hỗ trợ phụ nữ 

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
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nghèo ở Trung tâm vì phụ nữ và phát 
triển cộng đồng huyện Tam Dương 
do tổ chức VNHELP (Mỹ) tài trợ; dự án 
Trung tâm Hy vọng Lập Thạch (huyện 
Lập Thạch) và Trung tâm Bảo trợ Sao 
Mai (huyện Tam Dương) do tổ chức 
PAMWF (Hàn Quốc) tài trợ hiện đang 
chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 50 cháu 
mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn tỉnh; dự án Hỗ trợ 
người cao tuổi thiệt thòi thông qua 
nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự 
giúp nhau ở các huyện trên địa bàn 
tỉnh của tổ chức HAI (Anh) với giá trị 
giải ngân là 44.000 USD; dự án “Xây 
dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho 
hộ sản xuất nhỏ” của tổ chức Rikolto 
International (Bỉ) với tổng giá trị giải 
ngân là 19.000 USD; dự án Hỗ trợ 
cho vay vốn mua bò sinh sản để phát 
triển kinh tế tại xã Trung Kiên huyện 
Yên Lạc của tổ chức KFHI (Hàn Quốc) 
với giá trị giải ngân là 9.000 USD; 
Chương trình lắp chân tay giả miễn 
phí do Công ty TNHH Linh kiện tự 
động Minda Việt Nam (Spark Minda) 
phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại 
Việt Nam và Công ty Jaipur Foot (Ấn 
Độ) cho hơn 500 thương binh, bệnh 

binh, người khuyết tật trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, trong 
đó công ty Spark Minda tài trợ 700 
triệu đồng và chương trình tặng xe 
lăn cho người khuyết tật do tổ chức 
Free Wheelchair Mission (Mỹ) tài trợ 
với với tổng giá trị là 11.000 USD… 
Có thể khẳng định, các dự án trên đã 
mang những ý nghĩa nhân văn lớn, 
góp phần cải thiện chất lượng sống 
và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn 
cho những đối tượng yếu thế trên 
địa bàn tỉnh.  

Bên cạnh việc tổ chức vận động 
các tổ chức PCPNN, hàng năm Sở 
Ngoại vụ cũng kêu gọi, khuyến khích 
các khoản viện trợ phi dự án, viện 
trợ nhân đạo khác từ các công ty, 
doanh nghiệp, cá nhân và các nhà 
tài trợ trên địa bàn tỉnh thực hiện 
các hoạt động nhân đạo và trách 
nhiệm xã hội chung tay giúp đỡ cho 
các đối tượng và lĩnh vực đặc biệt 
khó khăn. Ngoài ra, Sở cũng tích cực 
tham gia các cuộc vận động ủng hộ 
người nghèo và công tác từ thiện xã 
hội khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh phát động; phát động phong 
trào ủng hộ công tác phòng chống 

dịch Covid-19 và Quỹ vaccine phòng 
chống Covid-19 ...

Phát huy những kết quả đạt 
được, trong thời gian tới, Sở Ngoại 
vụ sẽ tiếp tục tăng cường công tác 
thông tin tuyên truyền phổ biến 
sâu rộng quan điểm, chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước trong công tác bảo vệ, đấu 
tranh về nhân quyền nhằm nâng cao 
trách nhiệm của cả hệ thống chính 
trị; nhận thức của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân về quyền con người góp 
phần làm cho nhân dân, cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài và bạn 
bè quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình 
dân chủ, nhân quyền của nước ta; 
đẩy mạnh công tác xúc tiến vận động 
viện trợ nhằm cải thiện đời sống của 
nhân dân; tranh thủ sự ủng hộ đấu 
tranh của cá nhân, tổ chức người 
nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đồng 
thời nêu cao tinh thần cảnh giác và 
kiên quyết đấu tranh, phản bác, làm 
thất bại mọi âm mưu của các thế 
lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, 
chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Nguyễn Thơm 
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Tính đến thời điểm hiện tại, 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
có 13 tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài và tổ chức quốc tế (bao 
gồm: tổ chức AAF- Hồng Kông; GRET, 
BATIK,VNED - Pháp; VNHELP, AHF và 
VFP - Hoa Kỳ; PAMWF, KFHI - Hàn 
Quốc; Rikolto - Bỉ; JICA- Nhật Bản; 
Global Fund, Asian Development 
Bank đã có đăng ký hoạt động hoặc 
đang triển khai dự án trên địa bàn 
tỉnh với17 chương trình, dự án, cùng 
các chương trình thực hiện trách 
nhiệm xã hội của các công ty, doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Trong số các chương trình, dự án 
đang triển khai có 01 dự án về bảo 
tồn động vật hoang dã, 01 dự án 
thuộc lĩnh vực tài chính vi mô; 04 dự 
án về nông nghiệp; 03 dự án về lĩnh 
vực y tế; 01 dự án trong lĩnh vực giáo 
dục, còn lại là các dự án giải quyết 
các vấn đề xã hội và các chương trình 
phi dự án hoặc viện trợ một lần.
Tổng giá trị giải ngân của các chương 
trình, dự án trong 06 tháng đầu năm 
2021 đạt 909.097 USD, trong đó giá 
trị của các dự án PCPNN đạt 894.529 
USD và các chương trình viện trợ 
khác đạt 14.568 USD.

Hỗ trợ của các TCPCPNN trong 
thời gian vừa qua đã giải quyết được 
một số nhu cầu cấp thiết của người 
dân ở vùng khó khăn, đóng góp tích 
cực trong việc giải quyết các vấn đề 
an sinh xã hội, nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho những  đối tượng 
dễ bị tổn thương, những địa bàn 
khó khăn trên địa bàn tỉnh. Giá trị 
giải ngân các chương trình, dự án 
06 tháng đầu năm 2021 tuy không 
tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2020 
nhưng đã thể hiện sự quan tâm, chia 
sẻ của các TCPCPNN, các tổ chức quốc 
tế với người dân Vĩnh Phúc cũng như 

Công tác viện trợ
phi chính phủ

 tỉnh Vĩnh Phúc
06 tháng đầu năm 

Trong thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 với sức lây lan trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến nhiều hoạt 
động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) trong đó có các tổ chức đang có chương trình, dự 
án tại Vĩnh Phúc. Nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động bị điều chỉnh; các chuyên gia, cán bộ nước ngoài 
gặp khó khăn trong việc xuất nhập cảnh và đi lại do phải tuân thủ quy định cách ly… Tuy nhiên, với sự chủ 
động của các TCPCPNN và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị của Trung ương và các cơ quan, 
đơn vị, địa phương của tỉnh, hầu hết các tổ chức đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động, tập trung đề ra 
các giải pháp hiệu quả bảo đảm duy trì tốt hoạt động tại Vĩnh Phúc.



công cuộc phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

Từ nay đến cuối năm, để công 
tác xúc tiến vận động viện trợ PCP 
đạt kết quả tích cực, tỉnh Vĩnh Phúc 
tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động 
viện trợ PCPNN tập trung vào các 
mục tiêu trong Chương trình tăng 
cường hợp tác và vận động viện trợ 
PCPNN giai đoạn 2020-2025 của 
tỉnh, ưu tiên 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; nâng 
cao chất lượng sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em, 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; xây dựng cơ sở hạ tầng 
trong tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên 
quan phối hợp, hỗ trợ các TCPCPNN 
thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ 
các dự án, chương trình đã cam kết. 
Nghiên cứu để tiếp nhận các dự án 
mới như: thẩm định nhu cầu để tiếp 
nhận Dự án do quỹ chăm sóc sức 
khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) hỗ trợ giai 

đoạn 2021-2023; tiếp nhận và triển 
khai Dự án tình nguyện viên nước 
ngoài của tổ chức VFP; xem xét gia 
hạn dự án Cải thiện điều kiện sống 
và làm việc cho nữ công nhân di 
cư giai đoạn 3 của Tổ chức GRET và 
BATIK; vận động tổ chức GRET triển 
khai giai đoạn 2 của Dự án Xử lý rác 
thải khu vực nông thôn. 

Thực hiện đa dạng hóa các hình 
thức vận động viện trợ, tăng cường 
tiếp cận với các tổ chức, nhà tài trợ 
tiềm năng, hướng các nhà tài trợ vào 

các dự án có quy mô lớn, bền vững 
và dài hạn; mở rộng đối tượng kêu 
gọi, thu hút viện trợ từ Đại sứ quán 
các nước, các tổ chức quốc tế, đặc 
biệt là từ cộng đồng doanh nghiệp 
nước ngoài đang hoạt động trên địa 
bàn tỉnh; tư vấn, hợp tác hỗ trợ khi 
có vướng mắc xảy ra để cùng các tổ 
chức tháo gỡ khó khăn trong quá 
trình triển khai các chương trình, dự 
án nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho các nhà tài trợ.

Thanh Tú 
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Tổ chức phi chính phủ PAMWF (Hàn Quốc) phối hợp với Sở Ngoại vụ, 
UBND xã Tam Quan, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đảo tổ chức
trao tặng chăn ấm cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

của xã Tam Quan, huyện Tam Đảo



Công ty Cổ phần Ong Tam 
Đảo (Honeco) được thành 
lập năm 2002 trên nền 

tảng hơn 60 năm kinh nghiệm nuôi 
ong gia truyền. Từ lúc mới thành lập 
chỉ có vài trăm đàn ong với kỹ thuật 
chăn nuôi truyền thống và đóng gói 
sản phẩm chủ yếu là thủ công đến 
nay Công ty đã có hệ thống trang 
trại nuôi ong liên kết trải dài khắp 
cả nước cùng 03 nhà xưởng được 
xây dựng kiên cố, hiện đại với tổng 

diện tích gần 20.000 m2 và là doanh 
nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh 
Vĩnh Phúc.

Trong quá trình phát triển, Công 
ty đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ vào trong 
chăn nuôi để có nguồn nguyên liệu 
tốt và ổn định, phục vụ cho sản xuất 
chế biến. Ngoài việc tăng dần quy 
mô và chất lượng đàn ong theo sản 
lượng qua các năm thì các trang 
trại nuôi ong không ngừng khám 

phá các nguồn hoa, nguồn mật mới 
lạ trong tỉnh và tại các vùng miền 
trong cả nước để đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng trong nước và hướng tới 
xuất khẩu. Đặc biệt, nhằm khai thác 
triệt để sức mạnh mật ong và các 
thảo dược từ thiên nhiên Công ty 
đã nghiên cứu thành công và cho ra 
đời các sản phẩm kết hợp: Tacumin, 
Mật ong gừng sả, Mật ong quế, 
Mật ong chanh leo, Mật ong quất... 
giúp tăng cường sức đề kháng, bồi 

MẬT ONG TAM ĐẢO:
Khẳng định giá trị thương hiệu Việt

Tận dụng lợi thế nguồn nông sản, thảo dược đa dạng của Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, 
Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco) đã dày công nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm chất lượng có 
nguồn gốc từ tự nhiên và đặc biệt tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, qua đó để xây dựng thương hiệu Honeco 
ngày một vững mạnh và vươn tầm thế giới. 
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bổ cơ thể, phòng chống các bệnh 
về đường hô hấp, dạ dày. Trong đó, 
tiêu biểu là sản phẩm Tacumin - sự 
kết hợp hoàn hảo giữa: Mật ong tự 
nhiên, sữa ong chúa tươi và tinh chất 
nghệ Curcumin được sản xuất bằng 
giải pháp kỹ thuật chế biến đã được 
công nhận là sản phẩm của doanh 
nghiệp khoa học công nghệ và được 
vinh danh là giải pháp trong lĩnh vực 
y dược (Sách vàng sáng tạo Việt Nam 
2020). Sản phẩm không chỉ giúp 
hỗ trợ điều trị các bệnh dạ dày, tá 
tràng; hỗ trợ phòng chống ung thư 
hiệu quả và còn rất tốt cho phụ nữ 
sau sinh.

Tất cả các sản phẩm của Công ty 
đều được kiểm soát chất lượng chặt 
chẽ theo hệ thống quản lý An toàn 
thực phẩm quốc tế FSSC 22000, 
được công bố chất lượng, có mã 
vạch, tem nhãn tuân thủ quy định 
của pháp luật.

Bà Lê Thị Nga, Tổng giám đốc Công 
ty Cổ phần ong Tam Đảo cho biết: 
Trong quá trình phát triển, Công ty 
luôn tuân thủ triết lý kinh doanh“Chất 
lượng sản phẩm là sinh mệnh của 
công ty” với sứ mệnh “Vì sức khỏe 
cộng đồng”. Các sản phẩm ngành ong 
của Honeco luôn đáp ứng những quy 
chuẩn khắt khe của quốc tế về các chỉ 
tiêu độ ẩm, diastaza, đường C4, HMF, 
không có dư lượng thuốc kháng sinh 
và thuốc bảo vệ thực vật…Để nâng 
cao chất lượng sản phẩm và đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu, Công ty đã từng 
bước áp dụng phương pháp nuôi ong 
thùng kế để có chất lượng mật cao 
hơn, giảm tạp chất để nâng giá trị cho 
mật ong Việt Nam. 

Hàng năm, Công ty xuất ra thị 
trường khoảng 200 tấn mật ong các 

loại, từ 02 - 03 tấn phấn hoa và các 
loại sản phẩm từ ong khác như sữa 
ong chúa, sáp ong, ấu trùng ong… 
Trong đó, sản lượng xuất khẩu 
chiếm khoảng 30%. Hiện nay, sản 
phẩm mật ong của Công ty đã có 
mặt tại thị trường các nước Mỹ, Hàn 
Quốc, Singapore và đang xúc tiến 
xuất khẩu đi các nước Đức, Nhật 
Bản, Nga…

Nhằm mở rộng thị trường, đưa 
sản phẩm đến gần hơn với người tiêu 
dùng, Công ty xây dựng hệ thống 
showroom giới thiệu và trưng bày 
các sản phẩm ở các tỉnh, thành phố 
lớn. Hiện nay, Công ty có hơn 30 nhà 
phân phối, trên 500 đại lý, cửa hàng 
bán lẻ trên toàn quốc. Bên cạnh đó, 
Công ty cũng đẩy mạnh marketing 
online thông qua website, fanpage, 
sàn thương mại điện tử trong nước 
và quốc tế, tham gia các kỳ hội chợ 
nhằm tìm kiếm khách hàng mới và 
đối tác nước ngoài…

Trong suốt hơn 19 năm phát 
triển, nhờ khẳng định được thương 

hiệu trên thị trường nội địa và vươn 
ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ 
phần Ong Tam Đảo đã vinh dự được 
nhận nhiều giải thưởng cao quý như: 
Sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực các 
tỉnh phía Bắc và cấp Quốc gia nhiều 
năm liền, Giải Bạc chất lượng Quốc 
gia, 9 sản phẩm Ocop 4 sao, Giải 
thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật 
toàn quốc, giải Nhất cuộc thi thiết 
kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà 
tặng du lịch Vĩnh Phúc năm 2019; 
chứng nhận có thành tích trong hoạt 
động đổi mới công nghệ và thương 
mại hóa công nghệ…Đồng thời 
nhận được nhiều bằng khen như 
Bằng khen đã có thành tích xuất sắc 
trong 10 năm thực hiện cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” (2009-2019); Bằng 
khen đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua yêu nước giai 
đoạn 2016-2018…

Thanh Tú

Nhân viên Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo thu hoạch mật ong 
tại các trang trại
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Honeco was established 
in 2002 on the basis of 
more than 60 years of 

beekeeping. Early, there were only 
a few hundred bee colonies with 
traditional breeding techniques and 
mainly manual product packaging. 
At present, the company has a 
system of affiliated bee farms 
stretching across the country with 
three solidly and modernly factories 
in nearly 20,000 m2. Honeco is a 
science and technology enterprise of 
Vinh Phuc province.

In the development process, 
the Company has promoted 
the application of scientific - 
technological advances in breeding 
to have a good and stable source of 
raw materials for production and 
processing. In addition to gradually 
increasing the size and quality of 
the bee colonies according to the 
output over the years, the bee 
farms are constantly exploring new 
flower and honey sources in the 
province and in other regions of 
the country to meet the domestic 
consumption and for export.

Especially, in order to fully 
exploit the power of honey and 
natural herbs, the Company 
has successfully researched and 
launched combined products: 
Tacumin, lemongrass ginger honey, 
cinnamon honey... that help to 
strengthen the resistance, improve 
the health, prevent respiratory and 
stomach diseases. In particular, 
the typical product is Tacumin - 
the perfect combination between: 
natural honey, fresh royal jelly and 
Curcumin essence produced by 
processing technical solutions that 

TAM DAO BEE HONEY:
Affirming the value of Vietnamese brand

Taking advantage of the diverse sources of agricultural and herbal products of Viet Nam in general and 
Vinh Phuc in particular, Tam Dao Bee Joint Stock Company (Honeco) has diligently researched to produce 
quality products derived from nature and good for consumers' health, thereby building a strong Honeco 
brand to reach the world.
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has been recognized as a product of 
a science and technology enterprise 
and honored as a solution in the 
field of medicine and pharmacy 
(Viet Nam yellow book of innovation 
2020). The product not only helps to 
support the treatment of stomach 
and duodenal diseases; effectively 
support to prevent cancer and good 
for postpartum women.

All products of the Company 
are strictly controlled according 
to the international food safety 
management system FSSC 22000, 
have announced quality, barcodes, 
labels in compliance with the law.

Ms. Le Thi Nga, General Director 
of Honeco said: In the process of 
development, the company always 
adheres to the business philosophy 
"Product quality is the life of the 
Company" with the mission "For 
public health”. Honeco's products 
always meet strict international 
standards for moisture, diastaza, 
C4 sugar, HMF, no residues of 
antibiotics and pesticides... In order 
to improve product quality and meet 
export standards, the Company has 
gradually applied the beekeeping 
method to obtain higher quality 
honey and reduce impurities to 
increase the value of Vietnamese 
honey.

Every year, the Company supplies 
to the market about 200 tons of 
honey of all kinds, from 2-3 tons 
of pollen and other bee products 
such as royal jelly, beeswax, bee 
larvae... In which, export output 
accounts for about 30%. At present, 
the company's honey products 

have been present in the markets 
of the United States, South Korea, 
Singapore and are promoting 
exports to Germany, Japan, Russia...

In order to expand the market and 
bring products closer to consumers, 
the Company built a system of 
showrooms to introduce and display 
products in big cities and provinces. 
Currently, the company has more 
than 30 distributors, over 500 
agents and retail stores nationwide. 
In addition, the Company also 
promotes online marketing through 
websites, fanpages, domestic 
and international e-commerce 
platforms, participates in fairs to 
find new customers and foreign 
partners...

During more than 19 years of 
development, by affirming the 
brand name in the domestic market 
and reaching out to the international 
market, Honeco has been honored to 

receive many noble awards such as: 
typical rural industrial products at 
the provincial, regional and national 
levels for many consecutive years, 
National Quality Silver Award, nine 
4-star Ocop products, National 
science and technology Innovation 
Award, First Prize at the sample 
design contest for souvenirs and 
gifts for Vinh Phuc tourism in 
2019; Certificate of achievement 
in technological innovation and 
technology commercialization… 
At the same time, the Company 
received many certificates of merit 
such as Certificate of Merit for 
outstanding achievements in 10 
years of implementing the campaign 
"Vietnamese people prioritise to use 
Vietnamese goods" (2009 - 2019); 
Certificate of Merit for outstanding 
achievements in the patriotic 
emulation movement in the period 
2016 - 2018…

Thanh Tu 

Honeco’s automatic system of filling, capping and labeling products
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VIỆT NAM - PHILIPPINES:

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
Võ Văn Kiệt và Tổng thống 

Philippines Corazon Aquino tại
lễ ký văn kiện hợp tác kinh tế, 

văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa 
Việt Nam và Philippines,

ngày 27/2/1992.
(Nguồn: baoquocte.vn)

(Nguồn: TTXVN)

năm vững chắc và sâu sắc 

27KỶ NIỆM 45 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - PHILIPPINES Đối ngoại Vĩnh Phúc
Số 123/2021

45
NHỮNG DẤU MỐC QUAN TRỌNG

12/7/1976

9/9/1985

11/2001

9/1978

1992
và 1994

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Carlos P. Romulo 
và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phan Hiền, Việt Nam và Philippines ký kết 
văn bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam chính thức mở Đại 
sứ quán tại Thủ đô Manila, Philippines.

Chuyến bay đầu tiên của hàng 
không Việt Nam tới Philippines và 
khánh thành đường bay thành phố Hồ 
Chí Minh - Thủ đô Manila.

Ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng và 
Thủ tướng Philippines Ferdinand Marcos ký tuyên bố 
chung hai nước trong chuyến thăm Philippines. 

Hai nước ký kết hiệp định về Hàng hải và Thỏa 
thuận thành lập Ủy ban Hồn hợp về hợp tác kinh tế, 
khoa học và kỹ thuật. 

11/2002 Hai bên ký khuôn khổ hợp tác song phương trong 
25 năm đầu thế kỷ XXI và thời kỳ tiếp theo.
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Kể từ sau khi thiết lập quan hệ 
đến nay, hai nước đã ký khoảng 30 
hiệp định, thỏa thuận, biên bản ghi 
nhớ về hợp tác trong nhiều lĩnh vực 
như quốc phòng, an ninh, thương 
mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du 
lịch, nông - ngư nghiệp...

Về kinh tế, kim ngạch thương mại 
song phương Việt Nam - Philippines 
tăng nhanh qua các năm. Nếu như 
năm 2000 kim ngạch hai bên chỉ đạt 
541 triệu USD thì 15 năm sau (2015) 
con số này cán mốc 3 tỷ USD, tăng 
gấp 5,5 lần so với năm 2000, và tăng 
xấp xỉ 10 lần vào năm 2019 với 5,3 tỷ 

USD và duy trì ở mức này trong năm 
2020 dù chiu ảnh hưởng nặng nề 
của đại dịch Covid-19. Hiện nay, Việt 
Nam và Philippines trở thành đối tác 
kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN.

Hiện nay, có hơn 5.000 người 
Philippines đang sinh sống, làm việc 
tại Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh 
vực như: dịch vụ, du lịch, giảng dạy 
tiếng Anh; có khoảng 3.000 người 
Việt Nam đang sinh sống, làm việc ổn 
định tại Philippines. Những kiều bào 
này đang đóng góp tích cực cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội cũng như 
thúc đẩy mối quan hệ của hai nước.

Gần một nửa thế kỷ đã qua là một 
chặng đường dài của hợp tác và hữu 
nghị giữa Việt Nam và Philippines, là 
minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ 
ngày càng vững mạnh và sâu sắc giữa 
hai quốc gia Đông Nam Á. Tin tưởng 
rằng với những thành tựu hữu nghị 
và hợp tác đã đạt được trong 45 năm 
qua, quan hệ Đối tác chiến lược này 
sẽ tiếp tục phát triển, không chỉ vì lợi 
ích của hai nước, hai dân tộc, mà còn 
vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát 
triển tại khu vực và trên thế giới.

Tổng hợp: Ngọc Vân

2011

2007

17/11/2015

Hai nước ký kết Chương trình hành 
động Việt Nam - Philippines giai đoạn 
2011-2016.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai nước 
đã ký kết Chương trình hành động Việt Nam - Philippines giai đoạn 2007-2010.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang và Tổng thống Philippines 
Benigno Aquino III, hai nước ký Tuyên bố chung 
thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, chính thức 
nâng tầm quan hệ và mở ra một kỷ nguyên hợp 
tác mới.

(Nguồn: internet)

(Nguồn: TTXVN)

3/2019

2020

Ký Chương trình hành động triển 
khai quan hệ Đối tác chiến lược giai 
đoạn 2019 - 2024.

Việt Nam trao vật tư y tế hỗ trợ Philippines 
trong công tác phòng, chống Covid-19.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI


