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HỘI NHẬP QUỐC TẾ SÂU RỘNG vì sự  
NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
DAT NƯỚC GIAI ĐOẠN 2005  - 2010

I. CHÍNH SÁCH ĐÓI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM

Đại hội lần thứ X của Đ ảng  là sự kiện chính trị trọng 
đại của đất nước đánh dấu  môc son mới trên con đường 
phát  triển của cách mạng Việt Nam, thê hiện quyết tâm 
của toàn Đảng, toàn dân ta,  đưa đấ t  nước phá t  triển lên 
một tầm cao mới. Đại hội diễn ra tại  Hà Nội từ  ngày 18/4 
đến ngày 25/4/2006 trong bôi cảnh thê  giới có những biến 
chuyên lớn và Việt Nam đã đạ t  được những thành  tựu 
quan trọng trong sự nghiệp đổi mói, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Đại hội dự báo về xu th ế  chủ yếu của thời đại gồm 
một số đặc điểm lớn sau:

Tình hình thê giới diễn biến h ế t sức phức tạp, nhưng 
hoà bình, hỢp tác và phát triển vẫn là xu thế  lón. Kinh tế
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thê giới đan  xen những  biểu hiện suy thoái, phục hồi và 
phá t  triển nhưng vẫn tiềm ẩn  những yếu tô bất trắc khó 
lường. Toàn cầu hóa kinh tế  tạo  ra cơ hội nhưng cũng chứa 
đựng nhiều yếu tô bấ t  bình đẳng, gây khó khăn, thách thức 
cho các quôc gia, n h ấ t  là các nước đang phá t  triển, trong đó 
có nước ta. Khoa học và công nghệ sẽ có những bước đột 
phá mới. Mặt khác, những cuộc chiến t ranh  cục bộ, xung 
đột vũ trang,  xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, 
hoạt động can thiệp, lật  đổ, chủ nghĩa khủng bô, t ranh  
chấp về lãnh thổ và tài  nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn ra 
ỏ nhiều nơi với t ính chất  ngày càng phức tạp. Đồng thòi, 
nhiểu vấn đề toàn cầu bức xúc đòi hỏi các quổc gia và các 
tổ chức quốc tế  phải phôi hỢp giải quyết như: khoảng cách 
chênh lệch giữa các nhóm nước giàu và nước nghèo ngày 
càng lớn; t ình t rạng  môi t rường tự nhiên bị hủy hoại, khí 
hậu  diễn biến ngày càng xấu.. .

Khu vực châu Á - Thái  Bình Dương nói chung và Đông 
Nam Á nói riêng, xu th ế  hoà bình, hợp tác và phát  triển 
tiếp tục gia táng, nhưng  luôn tiềm ẩn những nhân tố  gây 
mất  ổn định.

Đại hội đánh giá tổng quá t  vổ thành tựu sau 20 năm đổi 
mỏi và 5 năm thực hiện Nghi quyốt Đni hội IX: nền kinh tê 
nước ta đã vượt qua thòi kỳ suy giảm, đạt tô"c độ tăng trưởng 
khá cao (bình quân trong 5 năm 2001 - 2005 là 7,51%) và 
phát  triển tương đôl toàn diện; văn hóa và xã hội có tiến bộ 
trên nhiều mặt, việc gắn p h á t  triển kinh tê vối giải quyết

Chương / / / .  Hội nhập quốc (ế sáu rộng vi sự nghiệp CNỈỈ-ỈÌĐH...
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các vấn để xã hội có chuyên biến tốt, dòi Sống các tầng lớp 
nhân dân dược Cííi thiện; chính trị - xã hội ổn định, quốc 
phòng và an ninh đưỢc tăn g  cường, quan hộ đôi ngoại có 
bước phát  triển mới; việc xây dựng Nhtà nước pháp quyến xã 
hội chủ nghĩa có tiến bộ trôn cá ba lĩnh vực Icập pháp, hành 
pháp và tư pháp, sức mạnh khôi đại doàn kết dân tộc được 
phát huy. Đại hội củng vạch rõ những khuyết điểm và vêu 
kém: tăng trướng kinh tê chưa tương xứng vỏi khả năng, 
chất lượng, hiệu quá, sức cạnh tranh của nền kinh tô còn 
kém, cơ cấu kinh t ế  chuyến dịch chậm: cơ chê, chính sách 
vê văn hóa - xã hội chậm đổi mới, nhiều vấn đổ xã hội bức 
xúc chưa đưỢc giái quyct tôt; quõc phòng, an ninh, đôi ngoại 
còn một sô'mặt hạn chô; tô' chức và hoạt động của Nhà nước, 
Mặt trcận  Tô quốc và các đoàn thô nhân dân còn một só 
khâu chcậm đổi mới; công tác xây dựng Đang đạt một sô kết 
quả tích cực nhưng còn chưa dáp ứng dược yêu cầu. Đại hội 
cũng chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó 
tác động tống hỢp và diễn biến phức tạp của tình hình thế 
giói và khu vực đến nước ta cũng là đáng kê

Nịịoợì ỊỊÌao Viét Nam trong thòi kỳ dổi mói và hòi nháp quốc té

Đại hội xác dịnh rõ thòi gian tới tuy còn khó khăn 
nhưng dất nước ta có nhiều cơ hội đê tiến lôn; toàn dân tộc 
ta phai t ranh  thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi 
mới mạnh mẽ. toàn diện và dồng bộ, phát  trien với tô'c

Đáng ('ông sán Viột Nam, Văn kiện Dại  hội đạ i  biêit lần thứ X, Nxb
CTQG, Hà Nội, 2006, tr.21 65.
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độ nhanh  hơn và bổn vững hơn vứi mục tiêu sớm đưa đât 
nước ra khỏi tình trạng kém Ị)hát triên, tạo nền táng dê 
dến năm 2020 nước ta cơ bán trỏ thành một nước công 
nghiệp thoo hướng hiện đại. Đại hội đổ ra Nghị quyết là: 
"Sớm đưa nước ta ra khỏi tinh trạng kém phát triến” với chỉ 
t iêu tăng trương GDP bình qUcân dạt 7,5 - 8%/năm và phấn 
đấu đạt trôn 8%/năm

Đê hoàn thành  mục tiêu đó, công tác đối ngoại dóng vai 
trò rấ t  quan trọng; '^giữ ưững môi trường hòa bình, tạo các 
điều kiên quốc tế  thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh  
phá t triủn kinh tế- xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, xảy dưng vá bảo vệ T ổ  quốc, đồng thời góp phần tích 
cực vào cuộc đấu tranh chung của nhăn dán thếgiới ưí hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến hộ xã hội”'-’'.

Trong môi trường dôì ngoại hiện nay và trước những 
yêu cầu ngày càng khấn trương của sự nghiệp đôi mỏi toàn 
diện, việc tạo dựng, giữ gìn một môi trường quô'c tế  hòa 
bình đồng thòi t ranh  thủ tối da các nguồn lực bên ngoài cho 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện tlại hóa dất nước đòi hỏi 
hoạt dộng đối ngoại phái luôn dược thực hiện trôn tinh

Chương / / / .  Ịỉòỉ nháp quốc té sáu rànịỉ vì sự nghiệp CNÍỈ-IỈĐỊỊ...

Dánp C'ộnfí sán Việt Nam,  Văn kiên Dại hội đại bièu lán tHiỉ X, S(l(i, 
lr.21 - H5,

Dáng ('ông sán Viộl Nam, Vãn kiên Dại hội dại  hiểu lần thứ X, Sđd, 
t r . l l2 .
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thần  đổi mới, chủ động, t ích cực hội nhập  kinh tế quốc tế  
và mang lại hiệu quả lớn hơn.

Sau 20 năm đổi mối và 5 năm  thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX, th ế  và lực của đ ấ t  nước ta  ngày càng được 
tăng  cường. Đây là t h u ậ n  lợi trước hốt và cơ bản n h â t  
t rong bối cảnh t ình h ình  nưóc ta  h iện nay. Vói nền kinh 
t ế  tăng  trưởng nhan h  và môi t rường  chính trị - xã hội 
luôn ổn định, Việt Nam ngày  càng  tỏ rõ sức hú t  m ạnh  mẽ 
đối vối các đối tác kinh tế, thương  mại  và đầu tư nưốc 
ngoài. Sự nghiệp đổi mới của chúng  ta  luôn được thê giới 
đánh giá cao, coi đây là một  t rong  những  công cuộc đổi 
mới th àn h  công nhất .  Trong bối cảnh  đó, việc Đại hội X 
khẳng  định Việt Nam sẽ tiếp  bước m ạnh  mẽ t rên  con 
đưòng đổi mới đã được cộng đồng quốc tê nh iệ t  liệt hoan 
nghênh.  Không khí dân chủ, nghiêm  túc, nhìn th ẳn g  vào 
sự th ậ t  của Đại hội và quyết  t â m  n ân g  cao năng  lực của 
Đảng, lãnh đạo đất  nước vươn tối phồn vinh đã tạo nên 
h ình ảnh đầy sức thuyế t  phục  về một Việt Nam đổi mới, 
phát tr iển  và hội nhập quốc tế.

Thuận lợi cơ bản thứ hai  là, cùng với sự lốn mạnh của 
đất nước, vị thẽ của Việt N am  trong những  năm qua ngày 
càng nâng cao trên trường quốc tế. Đánh  giá về thành  tựu 
của cống tác đốì ngoại t rong những  năm  qua, Nghị quyết 
Đại hội X nẽu rõ: ''Hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà  
nước và nhân dân phá t triển m ạnh , góp phầ n  g iữ  vững môi 
trường hòa binh, p h á t triển kinh t ế  - xã hội, nâng cao uy tín

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc té
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Chương ¡II. ỊỊội nhập quốc tể  sáu rộnỊỊ vi sự nghiệp CNII-IỈĐIỈ...

của Việt Nam  trong khu  vực và trên th ế  giới""'.

Chúng ta đã tạo  dựng được khuôn khổ hợp tác hữu 
nghị ôn định lâu dài và ngày càng đi vào chiểu sâu với các 
nước láng giềng, khu  vực. Đồng thòi, từ  việc bình thường 
hóa quan  hệ, chúng ta  từng  bước nâng cấp, xác lập khuôn 
khổ quan  hệ hỢp tác b ình  đ ẳn g  và cù ng  có lợi vói tât cả các 
nước, các t rung tâm  kinh tẽ - tài chính lớn, các nước công 
nghiệp phá t  triển, tạo  bước đột phá trong quan hệ quốc tế  
của Việt Nam. Bên cạnh các môi quan hệ đó, chúng ta chủ 
động củn g cô', ph át  tr iển  quan  hộ hỢp tác với các nước bạn  
bè t ruyền  thống, các nước p h á t  triển t rên  thê giới. Có thể 
nói, h iện nay chúng ta đã tạo được một môi trường quan 
hệ và hỢp tác quô’c t ế  th u ậ n  lợi hdn bao giờ hết, những  
thành  tựu đạt đưỢc đó có ý  nghĩa quan trọng, tạo cơ sở 
th u ậ n  lợi cho việc t r iển  khai  thực hiện nhiệm vụ đôi ngoại 
trong thòi gian tói.

Thuận  lợi thứ ba là mặc dù tình hình thê giới và khu 
vực vẫn có thể diễn biến  phức tạp nhưng hòa bình, hỢp tác 
và phát  triển vẫn là xu t h ế  lớn và chủ đạo. Khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương ngàv càng gia tăng vai trò của mình 
trong các môi quan hệ quốc tế  nói chung và kinh tẽ quốc tế  
nói riêng tạo điểu kiện th u ậ n  lợi cho Việt Nam thúc đẩy 
quan hệ với tấ t  cả các đôl tác.

'"Đảng Cộng sán Viộl Nam, Văn kiện Đại  hội đ ạ i  biếu lần t h ứ X ,  Sđd,
lr.59.
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Tuy nhiên, bên cạnh những  th u ậ n  lợi cơ bíín đó, chúng 
ta cũng đứng trước những thách  thức không thê COI nhẹ. Vổ 
chủ quan, dó là nguy cơ tụ t  hậu  ngày càng xa hơn về kinh 
tế  so VÓI nhiều nước trong khu vực và th ế  giới. Quá tr ình 
hội nhập ngày càng Scâu vào nền kinh tê thê* giới đòi hỏi 
chúng ta gia tăng sức cạnh t r a n h  trong toàn nền kinh tế, 
ngành, nghề, lĩnh vực. Tình t r ạ n g  suy thoái vế chính trị, tư 
tướng, dạo đức, lôi sống của một bộ phận  không nhỏ cán bộ, 
đáng viên; nạn quan liêu, th a m  nhũng,  lãng phí nếu không 
được giái quyết tích cực sõ làm suy giám nội lực và tác động 
nghịch đến hình ánh và vị thê của Viột Nam trưđc quô’c tế. 
Về khách quan, những diễn biến phức tạp của tình hình 
thô giới tiếp tục tác dộng nhiều chiếu tới an  ninh và sự 
phát  triến của Việt Xam; kinh tê" t h ế  giới vần tiềm ấn 
những vếu tô'bất trắc khó lưòng; toàn cáu hóa tạo ra cơ hội 
nhưng cũng chứa dựng nhiều yếu tô rúi ro, thách thức cho 
các quốc gia, nhất  là các nước dang phá t  triôn. Bên cạnh 
những vâVi đề an ninh t ruyền  thống như  chiến t ranh  cục 
bộ, xung dột dân tộc và tôn giáo, chủ nghĩa khủng bổ... tiếp 
tục diễn biến phức tạp, các vấn đổ an ninh phi truyền 
thông như thiôn tai, dịch bệnh, biến đối khí hậu, bùng nố 
dân số... liên tục nối lên. Ngoài ra, chúng ta phái canh giác 
trước những tâm mưu diễn biêVi hòa bình, gây bạo loạn, 
những hành động ắn núp dưới các chiôu bài kháo nhau 
hòng gcây mất ôn định chính trị t rong nước.

Những thuận  lợi và khó k hăn  đó đặt ra trôn con đưòng

N ị ỉ o ọ ì  giao Việt Nam tronỊỊ tỈKri kỳ íỉổi mới và hội nháp quốc té
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phát  triển đất nưởc, dòi hói chún^^ ta phái kiên trì nguyên 
tắc, song linh hOcạt vổ sách lược, có những lựa chọn đúng 
dan, phù hỢp về đưòng lôi, tranh thú mọi Cổ hội, đây lùi và 
giảm thiểu các nguy cơ thách thức, nhàm bứt ị)há tcạo 
thành th ế  và lực mới cho dấ t  nước.

Nghị quyết Đcại hội X khang dịnh rõ đưòng lôì đõi 
ngoại; "Thực hiện nhất quán đường lôì đối ngoại độc lập tự  
chủ, hòa binh, hợp tác và p h á t  trien; chính sách đôi ngoại 
rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tể \  
với phương châm: ‘'Viột N a m  là bạn, đối tác tin cậy của các 
nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến 
trinh hỢp tác quốc tế  và khu  vực"'".

Đây là đường lôì được đổ ra và ngày càng hoàn thiện 
trong 20 năm dối mới, gó]) phần  nâng cao vị thế  quô’c tê của 
nước ta trôn trường quôc tô*.

Trôn cơ sỏ thô và lực của dất nước được tạo lập (Ịua 20 
năm đổi mới, Đại hội khang  dịnh nhiệm vụ dôi ngoại "Chủ 
động và tích cực hội nhập kinh  tế  quốc tê\ dồng thời mở  
rộng hợp tác quốc t ể  trên các lĩnh vực khác"'-'.

Như vậy, tư tương chí (lạo dối ngoại của Đại hội X

Chương ¡II. lỉội nhập qiiõc té sáu rỏìiỊ’ vì sự tiịỉhiệp CNIỈ-ỊỈĐH...

'“Dánịí Cộng sail V'iç‘1 \ a m ,  Văn kií-n Dai  hôi da i  hiến Inn thứ X, Sdíl, 
ir. 112.

' Dáng ('ôiifî s;in ViộL Nam, Văn kiên Dca hỏi đai  hiến lan thứ X, Sdd, 
tr. 112.

171



không chỉ nhấn  mạnh tính chủ động mà cả tính tích cực 
của nước ta trong hội nhập kinh tê quốc tê nói riêng cũng 
như trong việc tham gia vào tiến t r ình  hợp tác quốc tê và 
khu vực nói chung, đóng vai trò là th à n h  viên tích cực của 
cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, hỢp tác và p h át  
triển. Trong tình hình mói, Đảng  ta  đặc biệt quan tâm việc 
bổ sung làm rõ thêm quan điểm, chủ trương hội nhập kinh 
tẽ quốc tế. Tổng kết 20 năm đôi mói, Đại hội X nêu ra  5 bài 
học lớn. Trong đó, bài học th ủ  tư  là hội n hập  kinh tê quổc 
tế  và xây dựng nền kinh tê độc lập tự  chủ trong điểu kiện 
mới. Hội nhập kinh tê quốic t ế  được xác định là yêu cầu 
khách quan, do đó phải chủ động, có lộ t r ình  với bưốc đi 
tích cực, vững chắc, không do dự chần chừ, nhưng cũng 
không nóng vội, giản đơn.

Quan điểm chủ động hội n h ậ p  k inh  tẽ quốc tê trước 
hết  là hoàn toàn chủ động quyết  đ ịnh đường lối, chính 
sách phá t  triển kinh tê"- xã hội nói chung, chủ trương, 
chính sách hội nhập  kinh t ế  quốc t ế  nói riêng. Chủ động 
hội nhập có nghĩa là phải nắm  vững quy luật,  t ính t ấ t  yếu 
của sự vận động kinh tế  toàn cầu, p h á t  huy  đầy đủ năng  
lực nội sinh, xác định lộ t r ình ,  nội dung,  quy mô, bưóc đi 
phù hợp, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan  hệ kinh tê" 
quốc tế. Chủ động còn bao h à m  sự sáng  tạo, lựa chọn 
phương thức hành  động đúng, dự báo đưỢc n h ữ ng  tình  
huông trong hội nhập. Q uan  điểm tích cực hội n hập  kinh 
t ế  quôc tẽ là khẩn  trương c h u ẩ n  bị, điều chỉnh, đổi mới

Ngọại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc té
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Chương III. t lộ i  nhập quốc tế  sảu rộrìỊỊ vì sự nghiệp CNII-ỈIĐII...

bôn trong từ  phương thức lãnh đạo, quản lý đến hoạt 
động thực tiễn, từ  t ru n g  ương đên địa phương, doanh 
nghiệp; đẩy m ạn h  chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mói cơ 
chế quản lý, hoàn  chỉnh hộ thông pháp luật. . .  Tích cực 
hội nhập  k inh  t ế  quốc tê còn là không duy trì  quá lâu 
chính sách bảo hộ của N h à  nước, khắc phục tình t rạng  
trông chờ, ỷ lại sự bao cấp của Nhà nước; tích cực hội 
nhập  nhưng  phải  th ậ n  trọng, vững chắc.

Theo t inh th ần  Nghị quyết Đại hội X, chủ động và tích 
cực hội nhập  kinh tế  quôc tếđ ò i  hỏi tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động kinh t ế  đôi ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với 
các thể chê kinh tẽ toàn cầu, khu vực và song phương, ‘'lấy 
phục vụ lợi ích đất nước làm  mục tiêu cao nhất"^".

Hội nhập  kinh t ế  quốc t ế  đôì với nước ta phải trên cơ sở 
phá t  huy tốì đa nội lực, n âng  cao hiệu quả hỢp tác quốc tê, 
bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ lợi ích dân  tộc, an  n inh  quôc gia, giữ gìn bản sắc văn 
hóa dân tộc và bảo vệ môi trường.

Để tiếp tục mở rộng tă n g  cường hiệu quả hội nhập quốc 
tế, Đảng ta chủ trương:“cfz/a các môi quan hệ quốc tế  đã 
được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Phát triến

Đảng Cộng sản Việt Nam,  Văn kiên Dại  hội đạ i  biếu lần th ứ X ,  Sđd,  
tr . l l 4 .
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quan hệ VỚI tất  cả các nước, các vùng lãnh thô trôn thù giới  
và các tổ  chức quốc íê”"’.

Đương nhiôn, việc quán triệt  thực hiện chủ trương này 
phái dựa trên cơ sở các nguyên tắc cơ bán trong hoạt động  
đôi ngoại được xác định là: “Tổn trọng độc lập chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thô, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau; không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, giải 
quyết các bất đồng và tranh chấp thông qua thươĩig lượng 
hòa binh; tôn trọng lẫn nhau, binh đắng và cùng có ỉợi"'-'.

Đây là sự cụ thê hóa nguyên tắc bao t rùm  xuyên suốt 
trong quá trình thực hiện đường lõi đôl ngoại đôì mới là giữ 
vững hòa bình, độc lập, thống nhất  và chủ nghĩa xã hội, 
đồng thòi phải rấ t  sáng tạo, năng động linh hoạt trong xử 
lý các tình huống, phù hỢp với hoàn cảnh cụ thể, vị thê của 
nước ta cũng như diễn biến của tình hình quốc tế, phù hợp 
vối đặc điểm của từng đôi tác mà nước ta có quan hệ, trong 
bất kỳ tình huống nào cũng t ránh  không để rơi vào thê đối 
đầu, cô lập hay lệ thuộc, củng cô*hòa bình, an ninh, tạo môi 
trường thuận  lợi cho phát  triển.

Trong nhiệm kỳ Đại hội X, Đảng ta nhấn  m ạnh  nhiệm

Ngoại giao Việt Nam írotiỊỊ thòi k \  dổi mói và hội nháp quốc té

"'Dáng Cộng sán Việl Nam,  Văn kicn Dại hội đại  hiếu lần thứ  X, Stid, 
l r . l l 2  - 113.

Dáng Cộng sán Viộl Nam,  Văn kiện Đại hội đại  hiếu lần t h ứ X ,  Sdd.
tr.11‘2 - 113.
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Chươtig ¡II. ỉ ỉội  nhập quổc tẻ sán rọtiỊi V I sự nghiệp CNỈỈ-ỈỈĐỈI...

vụ ngoại giao phục vụ phát triôn kinh t ế  là ưu tiên hàng  
đầu, đồng thòi md rộng trôn nhiểu lĩnh vực khác. Do đó, 
một m ặt cần đặc biệt cơi trọng kêt hỢp chính trị dôì ngoại 
và kinli t ế  đôi ngoại trong quan hộ với các nước đế thúc đẩy 
hỢp tác phát triển kinh tế; mặt khác chủ động tích cực hội 
nhập kinh tô* quốc tế  theo lộ trinh phù hdp, chuẩn bị tốt các 
điều kiện để ký kết các hiệp định thương mại song phương  
và đa phương.

Đáng và Nhà nưóc ta chú trọng những hướng hoạt động 
dôi ngoại như tăng cường quan hộ với các nước láng giềng  
và các nước lớn; thúc đẩy quan hộ hỢp tác toàn diện và có 
hiệu quả với các nước ASEAN, các nước châu Á - Thái Bình 
Dưđng; phát  triển quan hệ hỢp tác song phương tin cậy với 
các đỗi tác chiến lược. Củng cố và tăng cường quan hệ với 
các đảng cộng sản và công nhân, đảng cánh tả. các phong 
trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế  giới. Tiếp 
tục mỏ rộng quan hệ với các đảng cầm quyển; phát  triển 
cống tác đốì ngoại nhân  dân theo phưđng châm “c/iả động, 
linh hoạt, sáng tạo ưà hiệu quả", tích cực tham gia các diễn 
đàn và hoạt động của nhân dân thế  giới. Tăng cường vận 
động viện trỢ và nâng cao hiệu quả hỢp tác với các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài để phát  triển kinh tế- xã hội: đẩy 
mạnh công tác văn hỏa thông tiii dôi ngoại, góp phần tăng 
cưòng sự hỢp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân ta VỎI nhân  
dân các nước; một điểm mới đáng chú ý trong quá trình hội 
nhập quôc t ế  là lần đầu tiên trong Văn kiện Đại hội X, Đảng
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ta ghi rõ nhiệm vụ cần chủ động tham gia việc đấu t ranh  
chung vì quyền con người, sẵn sàng đối thoại với các nước, 
các tổ chức quổc tế  và khu vực có liên quan  vể vấn để nhân 
quyền. Song đồng thòi, Đảng ta cũng khẳng  định rõ việc 
kiên quyết làm thất  bại các âm mưu, hành  động xuyên tạc 
và lợi dụng các vân đề “dân chủ”,“nhân  quyền”,“dân 
tộc”,“tôn giáo” hòng can thiệp vào công việc nội bộ, làm mất  
an ninh và ổn định chính trị của nước ta.

Trong bốì cảnh t ình hình mới diễn biến phức tạp, Đại 
hội nhấn  mạnh việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện 
đội ngũ cán bộ làm công tác đôi ngoại vững vàng về chính 
trị, có trình độ về ngoại ngữ và nàng lực nghiệp vụ cao, có 
đạo đức và phẩm chất  tôt; ngoài ra, Đại hội còn nêu ra các 
phương hướng như tăng cưòng công tác nghiên cứu, dự báo, 
tham mưu vê đối ngoại với sự tham  gia và phát  huy tr í  tuệ 
của các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học; bảo đảm 
sự lãnh đạo thông nhấ t  của Đảng, sự quản lý tập t rung  của 
Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. Phôi hỢp chặt  chẽ 
hoạt động đôl ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và 
đốì ngoại nhân  dân; chính trị đôì ngoại và kinh tế  đôi 
ngoại, đôi ngoại quôc phòng, an ninh; thông tin đô'i ngoại 
và thông tin trong nước.

Để hội nhập kinh tẽ đầy đủ hơn và sâu hơn, Đại hội X 
đưa ra chủ trương: chủ động và tích cực hội nhập quốc tế  
theo lộ trình, phù hỢp với chiến lược phát triển của đất nước 
từ năm 2006 đến năm 2010 và tầm nhìn  đến năm 2020;

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc té

176



Chương / / / .  ỊỊội nhập quốc té sáu rộĩìỊỊ vì sự nghiệp CNH-HĐII...

củng cô̂  và phát triển quan hệ hỢp tác song phương tin cậy 
với các đôì tác chiến lược, khai thác có hiệu quả các cơ hội 
và giảm tôi đa những thách thức rủi ro khi nước ta là thành 
viên của Tổ chức Thương mại thê giới (WTO); tiếp tục đổi 
mới thể chế kinh tế, rà soát lại các văn bản pháp quy, sửa 
đổi, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thông pháp luật bảo đảm tính 
đồng bộ, nhấ t  quán, ổn định và minh bạch. Cải thiện mõi 
trường đầu  tư, thu hút  các nguồn võn FDI và ODA, đầu tư 
gián tiếp, tín dụng thương mại và các nguồn vốn khác. Xác 
định đúng mục tiêu sử dụng và đẩy nhanh việc giải ngân 
nguồn vôn, cải tiến phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả 
sử dụng và có kế hoạch trả  nợ đúng hạn; duy trì tỷ lệ vay 
nỢ nước ngoài hỢp lý, an toàn, phát huy vai trò chủ thể và 
t ính năng  động của doanh nghiệp trong mọi thành phần 
kinh tế  trong quá trình hội nhập  kinh tê quốc tế.

Như vậy, củng như các Đại hội trước, đến Đại hội X, 
Đảng ta  coi trọng việc đánh giá và dự báo tình hình thế  
giới, nêu bật  thời cơ và thách thức của nước ta trong quá 
trình hội nhập quốc tê để phát  triển. Thực tê 5 năm thực 
hiện đường lối mà Đại hội X đề ra  đã chứng minh nhận 
định của Đảng là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, do tình 
hình thẽ giới có những chuyển biến phức tạp  và khó lưòng, 
nhấ t  là t ình t rạng  khủng hoảng kinh tê - tài chính của 
nhiều nước trên th ế  giới kéo dài tác động, làm cho chỉ tiêu 
tăng trưởng kinh t ế  nước ta dù vẫn khá nhưng không đạt 
mức mà Đại hội X đề ra.
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Chính sách đôi ngoại rộng mỏ, đa phương hóa, đa dạng 
hóa tiếp tục được nhấn mạnh trong các kỳ hội nghị của Bộ 
Chính trị và Hội nghị Ban Chấp hành  Trung ương Đán^ 
nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.

II. TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM vụ  Đ ố i NGOẠI

ĐỂ RA TỪ ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

1. Tiếp tục giữ vũng và củng cố mói trường hòa bình

Trôn cơ sơ hoạch định đường lôl do"! ngoại rộng mỏ, đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hộ quôc tô, Đáng và Nhà 
nước ta chủ trương củng cô \'à dưa các quan hộ quốc tê di 
vào chiều sâu, phát trien quan hộ với ccác nước lớn, rác 
t rung tâm kinh tê - tài chính thê giới, các nước láng giếng 
kề cận, các nước ASKAN, các nước và vùng lãnh thổ, các tổ’ 
chức quổc tế  và các định chế  tái chính thẽ giỏi.

Đẩy mạnh quan hộ giữa Việt Nam với các nước lớii và 
các t rung tâm kinh tế  - tài chính th ế  giới:

- Quan hệ g iữa  Việt N am  với Trung Quốc: từ khi lãnh 
đạo hai nước nhất  trí “khép lại quá khứ, mở ra tương lai”, 
quan hệ hai nước đã từng bước phát  trien lôn tầm đôi tác 
chiến lược. Tháng 10/2004, nhân dịp Hội nghị ASKM - 5, 
Thủ tướng Òn Gia Bảo đã hội đàm với Thú tướng Phan  Văn 
Khái và tuyên bô" ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, ứng cử 
vào ghẽ ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên

Ngoại ỊỊÌan Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói và hôi nháp quõc tẻ

178



hợp qucVc nhiệm kỳ 2008-2009, công nhận  nền kinh tê Việt 
Nam là nền kinh tế  thị trường.. .

Thông qua các chuyến thăm cấỊ) cao hai nước của Chủ 
tịch Trần  Đức Lương tháng 7/2005 và Chủ tịch Trung Quốc 
Hồ Cấm Đào tháng 11/2005, lãnh dạo hai nước ra Tuyên bô 
chung Việt Nam - Trung Quô’c. Xgoài việc tó rõ sự dồng 
thuận  trong việc phát  huy những kết quá đã đạt dược, đưa 
quan hộ Việt- Trung phát trien một cách toàn diện và có 
chiều sâu hơn. Tuyên bố còn đế cập nhiểu tới xây dựng môì 
Cịuan hộ tin cậy và bến vững, nhất  trí  “áp dụng các biện 
p h á p  có hiệu quả,  là m  sáu sắc và trien khai toàn diện quan  
hê hai Đảng, hai Nhà nước' và "hai bên sẽ nghiên cứu kỹ 
vấn để hỢ]) tác cùng phát triên đổ tìm đưỢc mô hinh và khu 
vực hợp tác cùng phát triển..."  là nét mói dánh dấu bước 
Ị)hát Iriỏn của quan hộ hai nước. Các cuộc gặp gở này cũng  
đưa ra mục tiéu cụ thô là hoàn ihành  việc cắm mô'c biôn 
giới Việt - Trung vào năm 2008. Tháng 8/2006, Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh thủm Trung Quốc và cùng các nhà lãnh 
đạo Trung Quôc tháo luận nhất  tn' về các biện pháp dô 
tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, mỏ rộng giao lưu, di sâu 
hỢp tác, cùng nhau phát  trien, tuân  thủ ])hương châm 
"láng giông hữu nghị, hỢp tác toàn dién, ổn định làu dài,

Chương HI. Ilội nhập quác té sân rọnỊỉ vì sư nghiệp CNII-IỈDỈl...

Nguyễn Phiícing Hoa, "Rước ph át  triên của quan hệ Viêt - Trung qua  
các chuyên thăm cấp c a ò \  Tạp rhí iNKhiôn cứii quỏc tỏ, sô 6 (70)/2006, 
lr.-18.
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hướng tới tương lai'' và t inh  th ầ n  '"Láng giềng tốt, bạn bè 
tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Trong tháng  9 và tháng  
10/2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tưống ô n  
Gia Bảo gặp gỡ và trao đôi n h â n  dịp Hội nghị ASEAM 6 
(Phần Lan) và Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quôc 
(Nam Ninh - Trung Quốíc). Tháng  11/2006, Tổng Bí thư, 
Chủ tịch Trung Quốc Hồ c ẩ m  Đào th ăm  chính thức Việt 
Nam. Sau các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc nói trên, Việt Nam 
và Trung Quốc tiến hành ký kết  Biên bản  ghi nhớ về việc 
thành  lập ủ y  ban Chỉ đạo hỢp tác song phương Việt Nam
- Trung Quõc với các chức n ăng  chính là tăng cường chỉ 
đạo, điều phôi vĩ mô đôi với các cơ chê hỢp tác hiện hành  
giữa hai bên, quy hoạch tổng thể  quan  hệ hai nước trên  các 
lĩnh vực, điểu phối giải quyết các vấn  đề quan trọng, tăng  
cưòng tin cậy lẫn nhau, th ú c  đẩy hỢp tác cùng có lợi, đưa  
sự hỢp tác toàn diện giữa hai nưóc ngày càng đi vào chiều 
sâu, thiết thực hiệu quả hơn.

Năm 2007, các đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam 
thăm chính thức Trung Quổíc; Phó Thủ  tướng kiêm Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (3/2007), Chủ tịch 
Quõ'c hội Nguyễn Phú Trọng (4/2007), Chủ tịch nưốc 
Nguyễn Minh Triết (5/2007). Th á n g  6/2007, Bộ Ngoại giao 
Việt Nam chủ trì tổ chức cho đoàn đại biểu 7 tỉnh biên giâi 
phía bắc và thành  phô Hải Phòng gặp gỡ trao đổi xúc tiến 
thương mại với các t ỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Quảng 
Đông của Trung Quôc, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hai
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nước hỢp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư...

Từ 30/5 đến 2/6/2008, Tổng Bí thư  Nông Đức Mạnh 
thăm  và hội đàm vối các n hà  lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. 
Hai bôn ra  Tuyên bõ chung, nhấ t  trí  phát  triển quan hệ hai 
nước lôn tầm “quan  hệ đôi tác, hợp tác chiến lược toàn 
diện” theo phương châm “16 chữ vàng” và tinh thần  “4 tôt”.

Từ ngày 20 đến 25/10/2008, Thủ tưống Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu  Đoàn đại biểu cấp cao nước ta 
thăm  hữu nghị chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị cấp 
cao Á - Âu lần thứ  7 (từ ngày 24 đến 25/10/2008). Chuyến 
th ăm  này khắng định chính sách trước sau như một của 
Đảng, Nhà  nước và n h â n  dân  Việt Nam mong muôn phát  
triển  hữu nghị, ổn định, hỢp tác toàn diện và tin cậy vối 
Trung  Quốc; cụ thể  hóa môi quan hệ đôi tác, hỢp tác chiến 
lược toàn diện giữa hai  Đảng, hai nưóc được hai Tổng Bí 
thư  xác định vào th án g  5/2008 bằng những chương trình, 
k ế  hoạch  và biện pháp  lón, đưa các lĩnh  vực hỢp tác đi vào 
thực chất  và hiệu quả hơn.

Trong chuyên th ă m  này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
và Đoàn Đại biểu Chính phủ  Việt Nam đã có các cuộc trao 
đổi thẳng  thắn, chân th à n h  hữu nghị vối các nhà lãnh đạo 
cấp cao Trung Quốc về quan  hệ song phương, những vấn đề 
quốc tẻ và khu vực mà hai bên cung quan tâm. Kêt quả bao 
t rùm  của chuyến th ă m  là hai bên đã đạ t  được nhiều nhận 
thức chung quan trọng về các biện pháp cụ thể hóa quan 
hệ đỐì tác, hỢp tác chiến lược toàn diện, về chính trị, hai

181



bôn n h ấ t  trí  duy trì các cuộc thăm viếng và gặỊ) gỡ cấp cao 
dưới nhiều hình thức, v ề  kinh tế  - thương mại, hai bôn đê' 
ra mục tiêu mới nâng kim ngạch thường mại song phương 
lôn 25 tý USD vào năm 2010. Nhân dịp này, hai bôn đã ký 
8 Hiệp dịnh và thỏa thuận  song phương, trong đó có Hiệp 
định thiết lập dường dây nóng; Hiệp định kiêm dịch y tê 
biên giới; Hiệp định khung VC việc Trung Quôc cung cấp 
cho Việt Nam khoán tín dụng.. . VỚI kết quá như trôn, có 
thê kháng  định chuyến thăm dã thành công tốt đẹp, góp 
phẩn  đưa quan hộ Việt - Trung bước vào giai đoạn phát 
tr iên  mới. Chuyến thâm một lần nữa khang định chính 
sách nhấ t  quán của Đang, Nhà nước và nhân dân Việt 
Xam luôn coi trọng quan hộ đôi tác, hỢp tác chiến lược toàn 
diện với Trung  Quô*c.

Năm 2009, quan hộ “cfóỉ tác hỢp tác chiến ỉược toàn 
diện" Việt Nam - Trung Quô"c đạt ciược nhiều kết quá tích 
cực, Iihiều cơ chê hỢp tác dược khan trương thực hiện theo  
t inh thấn  chi dạo của lãnh dạo cáp cao hai nước. Lãnh clạo 
hai nưỏc thường xuyên thăm hói lẫn nhau dưới nhiều hình 
thức: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Bác 
Ngao, thăm Quáng Đông, Hồng Kông và Ma Cao (tháng 
4/2009); dự Hội chợ miến Tây Xuyôn và thăm chính thức 
Tứ Xuyôn, Trùng Khánh (10/2009)... về  phía Trung Quốc 
có các (loàn tới thăm  Việt Nam Bộ trướng Ngoại giao Dương 
Khiết Trì (dự Hội nghị FMM 9 tháng Õ/2009), ư ỷ  viên Bộ 
Chính trị, Trướng ban Tô chức Trung ương Đáng Lý 
Nguyên Triều (6/2009), Bí thư Ban Bí thư, Phó Bí thư uỷ
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ban Kiếm tra ký luật Trung ương Đáng Hà Dũng (8/2009)...

Nãm 2010, ký niệm 60 năm Việt Nam - Trung  Quốc 
thiết lộp quan hộ ngoại giao, các nhà lãnh đạo cấp cao Việt 
Nam và Trung Quôc chọn làm "Năm H ữu nghị Trung  - 
Việt''. Ngày 23/3/2010, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung  Quô'c 
Nghiêm Tuấn Kỳ thám chính thức nước ta.

Như vậy, quan hộ Việt - Trung về chính trị, ngoại giao 
đã đạt được những thành quá quan trọng, tạo cơ sỏ phát  
triên các mổi quan hộ kinh tê, văn hóa, khoa học, kỹ 
th u ật. . .  và giái quyêt một sô vấn dể tồn đọng giữa hai nước.

- Quan hệ giữa Viẽt N am  VỚI Mỹ: Q uan  hệ Việt - Mỹ 
chiêm vị trí cao và có tầm quan trọng chiến lược trong 
đường lôi, chính sách dổi ngoại của Đáng, Nhà nước ta. 
Đây là mối quan hộ giữa hai quô’c clã từng đôì đầu trong 
chiến tranh mang tầm vóc thòi dại; là quan  hộ giữa một 
nưỏc đang phát  trien trôn con dưòng đày m ạnh  công 
nghiỘỊ) hóa. hiện dại hóa và một thực thê sô' một về kinh tế, 
khoa học công nghệ toàn cáu. Môl quan hệ nàv, vẫn còn tồn 
tại những bâ't (lồng giữa hai bôn vế dân chủ, nhân  quyên, 
tôn guio... Việt Nam liôn tục dô nghị phía Mỹ thừa nhận  
ve hậu quá của chất dộc da cam mà quân đội Mỹ dã rái 
xuông Viột Nam tronp; chiíín traiili (tối với nhiều thố  hộ 
người dán Việt Nam, nhưng chưa (lược cláỊ) ứng.

Vượt qua biết bao trớ ngại do quá khứ đê lại, lãnh đạo 
cáp cao của hai nước cỉã có nhiổu chuyên th ă m  chính thức,
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đưa quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước lên tầm 
cao mói. Quan hệ Việt - Mỹ đạt  được nhiều th àn h  tựu sau 
10 năm bình thường hoá (1995 - 2005). về phía Việt Nam 
có các chuyên thăm quan t rọng của Thủ  tướng Phan Văn 
Khải (6/2005), Phó Thủ tướng Kiêm Bộ trưởng Ngoại giao 
Phạm Gia Khiêm (tháng 3/2007 và th án g  11/2009), Chủ 
tịch nước Nguyễn Minh Triế t  ( tháng 6/2007 và tháng  
9/2009), Thủ tưóng Nguyễn Tấn Dũng ( tháng 6/2008 và 
tháng 4/2010) và nhiều Đoàn cấp Bộ trưởng, về phía Mỹ có 
các chuyến thám và dự Hội nghị cấp cao APEC tại Việt 
Nam của Tổng thống G.Bush (11/2006)), trước đó là của 
Chủ tịch Hạ viện D. H as te r t  (4/2006) và Bộ trưởng Quốc 
phòng D. Rumsfeil (6/2006), của Chủ  tịch Hạ viện Mỹ 
Nancy Pelosi (6/2008), của Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton 
(tháng 7 và tháng  10/2010)...

Đáng chú ý là chuyên th ăm  chính thức Mỹ của Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng th á n g  6/2008, ha i  bên đã ký bản 
Tuyên bố" chung nêu rõ: Quan  hệ Việt Nam - Mỹ được xây 
dựng trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, tích cực và đang 
phát triển, tôn trọng lẫn n hau  và cùng cam  kết hỢp tác 
nhiều mặt mang tính xây dựng trên  mọi vân đề để góp phần 
làm sâu rộng quan hệ vì lợi ích lâu dài của hai nước. Hai 
nhà lãnh đạo cùng chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu hướng tới 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định, an ninh, dân 
chủ, hòa bình. Lãnh đạo hai nước cũng n h ấ t  trí  mỏ rộng hợp 
tác thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ,

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc té
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nâng cấp cơ chế đô'i thoại của các cd quan cấp cao hai bên 
vê các vấn đề chính trị, quỗc phòng, an ninh và các lĩnh vực 
khác. Trong hai ngày 15 và 16/11/2009, Triển lãm quôc tế 
“Gặp gỡ Việt N am ” được tổ chức tại San Francisco (bang 
California) nhằm tăng  cường hiểu biết lẫn nhau  và thúc đẩy 
quan hệ hỢp tác kinh t ế  - thương mại hai nước Việt - Mỹ.

Như vậy trong vòng 5 năm (2006 - 2010), những nỗ lực 
của Việt Nam trong việc phát  triển quan hệ với Mỹ đã 
t ra n h  thủ  được một thị trường rộng lớn và thu hút  đươc 
nguồn vốn đầu tư, kỹ th u ậ t  công nghệ tiên tiến từ phía Mỹ, 
đồng thòi tạo điều kiện để Việt Nam đẩy nhanh  quá trình 
hội nhập  quốc tế. Tuy nhiên, quan hệ Việt Nam - Mỹ trên 
trường ch ính  trị - ngoại giao cho đến nay vẫn tiềm ẩn  
những nhân  tô* gây căng thẳng. Các lực lượng chông đỗi 
Việt Nam ở Mỹ thường sử dụng các chiêu bài dân chủ, 
n hân  quyền và tự do tôn giáo làm nguyên cớ và phương 
tiện để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam nhằm 
“chuyển hóa” Việt Nam theo hệ giá trị Mỹ, Chính vì vậy, có 
thể nói m ặt  hợp tác với Mỹ của Việt Nam trên lĩnh vực 
chính trị - ngoại giao song hành với mặt  đấu tranh.

- Quan hệ giữa Việt N a m  vói Liên m inh châu Âu (EU): 
Quan hệ song phương và đa phương Việt Nam - EU tiếp tục 
được đẩy mạnh và phá t  tn ể n  trong thòi kỳ 2006 - 2010. 
Phá t  triển quan hệ với EU, Việt Nam khai thác được nguồn 
vôVi, công nghệ, thị trường và phương pháp quản lý hiện 
đại, đồng thòi tăng cưòng hội nhập quốc tế. Việt Nam và E ư

Chương III. IIội nhập quốc tế  sáu rộriỊi vì sụ nghiệp CNIỈ-IỈĐỈI...
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thường xuvôn có những cuộc tiêp xúc cấp cao trong những 
lán thăm viếng lẫn nhau và tại  các diễn đàn quốc tố. Trong 
cuộc gặp gở của Phó Thủ tướng kiôm Bộ trướng Ngoại giao 
Phạm Gia Khiôm và ủy viên phụ trách quan hộ đôl ngoại 
của KU Benita Kerrero VValdner tháng  5/2007, Việt Nam và 
EU thỏa thuận tiến hành đàm phán  một hiệp dịnh đôi tác 
và hợp tác (PCA). Đây là hiệp định được xây dựng trôn cơ 
cỏ hai bên cùng có lợi, mỏ rộng hơn nhiều so với Hiệp định 
khung năm 1995, bao gồm nhiều lĩnh vực mỏi như nhập cư. 
chôVig tội phạm, chõng khủng  bó... Ngoài kinh tế, PCA là 
một hiệp định hợp tác về rấ t  nhiều lĩnh vực quan trọng 
khác như khoa học công nghệ và nghiôn cứu. Là một bước 
phát triển quan trọng và là khuôn khổ cho tOcàn bộ quan hộ 
hỢp tác giữa Việt Nam và EU trong th(M gian tỏi, liiộp định 
PCA giữa Việt Nam và EU thay th ế  cho Hiệp định khung 
năm 1995 dã hết hạn. Đôì với Việt Nam, PCA là khói đầu 
cho một giai cioạn phát triôn mới trong quan hộ vối EU. 
Tiếp dó, chuyên thăm Việt Nam của Chủ tịch E ư  Barroso 
tháng 11/2007 trơ nên có ý nghĩa dặc biệt quan trọng thế 
hiộn vị trí của Việt Nam trong chiên lược phát  triển quan 
hộ đói tác của tô chức này. Trong các cuộc hội đàm, Việt 
Nam v<à E ư  đã đạt đưỢc sự n h ấ t  trí  cao về phương hướnfĩ và 
các biộn pháp nham đưa quan hộ hai bôn lôn tầm cao mới. 
Một loạt các biện pháp quan trọng đã được thông qua nhàm 
thúc đày hơn nữa quan hộ đôi tác mời, trong đó có việc thiết 
lập cd chế đôi thoại thường xuyên ỏ cấp Thủ tướng và cấp 
Chủ tịch EU, cấp Bộ trương Ngoại giao và ủy viôn EU phụ
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trách dô'i ngoại; thúc dây m ạnh  mẽ hỢp tác kinh tê’, thương 
mại, dầu tư, khoa học - công nghệ...

Tháng 01/2010, nhân dÌỊ) tham dự Hội nghị hàng năm 
Diễn dàn kmh tế  thê giới năm 2010 (WEF), Thủ tướng 
Nguyễn Tnn Dũng kết hợp dôì thoại với hơn 40 CEO hàng 
đầu thô giới và tò chức buổi họp háo vổ Việt Nam. lỉôn lê 
Hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng có những cuộc 
tiếp xúc song phương với Tống thông Thụy Sĩ, Thủ tưống 
Hỉ, Hoàng tử Anh.

Song song VỚI quan hộ đa })hương Việt Xam - EU, quan 
hộ song phương của Việt Xam VỚI từng nước thành viên 
E ư  cũng phát  trien m ạnh  mõ. Viột Xam và các nước KÜ dã 
tiến hành trao clòi nhiểu doàn ciV]) cao nhầm thúc đây quan 
hộ song phương phá t  trien. Sau chuyến thâm Pháp của 
Tổng Bí thư Xông Đức M ạnh  (G/l^OO")), một sô'dự án kinh 
tê dã được hai bên ký kôt và trien khai tliực hiện như dự 
án t rùng tu cắu Long Biên, dự án xây dựng tuyến xo diện 
tại  Hà Nội... dặc biột là việc ký kỏt thành công hỢp dồng vổ 
nhà mny lọc dầu Dung Quất  với tòn^  ̂ sỗ'vôn lôn tới 1.5 tỷ 
USD. Nhằm tăng cuòng hơn nữa hự|) tác chính trị giữa hai 
nước, Thủ tướng Nguyễn 'Fan Dủnpí (lã có chuyến công du 
snng Pháp (10/2007), chuycn ihAm là dịp lãnh dạo Nhà 
nước Vi('t Nam kháiiịí (lịnh chính sácli coi trọn^f vị tn' của 
Pháp trcng các môi quan hô soiifí |)lní(íng của Việt Nam.

Năm 2008 (lánh (lấu hưóc |)hát triốn mới của quan hộ 
Việt Nam - Vương (ỊUÔC Anh. Tháng .3/2008, Thủ tướng
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Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Vương quốc Anh. 
Chuyến thăm nhằm nâng cao thêm  một bước quan hệ 
chính trị - ngoại giao giữa Việt N am  và Anh, đặt nền tang 
vững chắc cho quan hệ hỢp tác Việt - Anh trong tương lai. 
Trong Bản Tuyên bõ chung, hai nưóc đã nhâ't trí về 5 lĩnh 
vực ưu tiên hỢp tác: thương m ại và đầu tư; phát triển (gồm 
các vấn đề quản trị hiệu quả, t rách  nhiệm công và Nhà 
nước pháp quyền); các vấn đề quốc tế; giáo dục và đấu 
t ranh  chông di cư bất hỢp pháp và tội phạm có tổ chức. Tại 
Hội nghị hàng năm Diễn đàn kinh t ế  t h ế  giới năm 2010 
(WEF), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc 
riêng với Công tước xứ York - Hoàng tử Anh Andrew. Tại 
cuộc tiếp xúc này, Thủ tướng Nguyễn Tãn Dũng để nghị 
Hoàng tử Andrew trên cương vị đại diện cấp cao của Chính 
phủ Anh tích cực ủng hộ Việt Nam, qua đó phấn đấu đạt 3 
tỷ USD thương mại hai chiều và 3 tỷ USD đầu tư của Anh 
tại Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị này, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng 
và Thủ tướng Vương quô"c Bỉ Yver Lete rmer  tiến hành  gặp 
gõ và trao đổi nhiều vấn đề quan  trọng. Đặc biệt, Thủ 
tướng Bỉ cam kết với tư cách là Chủ tịch EU 6 tháng  cuối 
năm sẽ nỗ lực ủng hộ Việt Nam ký kết  Hiệp định khung về 
Đốì tác và hợp tác toàn diện (PCA) với EU làm cơ sở phát  
triển quan hệ song phương với Bỉ và đa phương với EU.

Cuối tháng 01/2010, Đoàn đại biểu Slovakia do Chủ 
tịch Quốc hội Slovakia Pavol P aska  th ă m  hữu nghị chính
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thức Việt Nam. Ngày 10/01/2010, Chủ tịch Quô’c hội Phần 
Lan Chaoly Ninitor thăm  hữu nghị chính thức Việt Nam. 
Các chuyến thăm này tạo cơ sở cho quan hệ giữa Việt Nam 
và các nước nói trên  p hát triển toàn diện, nhất là kinh t ế  - 
thương mại.

- Quan hệ giữa Việt N a m  với N h ậ t  Bản:  Việt Nam và 
Nhật  Bản là hai nước châu Á có nhiều nét  tương đồng về 
địa lý tự nhiên và đời sống văn hóa- xã hội nên từ nhiều thê 
kỷ qua đã có các môi quan hộ giao lưu phát  triển trên 
nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị - ngoại giao.

Quan hệ Việt Nam - N hật  Bản tiếp tục phát  triển mạnh 
mẽ thể hiện sự coi t rọng của cả hai bên về mổl quan hộ này. 
Việt Nam và Nhật  Bản đã tiến hành trao đối nhiều đoàn 
cấp cao. Đáng chú ý nhát ,  về phía Việt Nam có chuyến 
thăm  N hậ t  Bản của Thủ  tướng Phan  Văn Khải (tháng 
7/2005), Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng (tháng 10/2006), 
Chủ tịch Quô'c hội Nguyễn Phú Trọng (3/2008), Chủ tịch 
nước Nguyễn Minh Triết  (11/2010). v ề  phía Nhật  Bán có 
chuyên thăm  chính thức của Thủ tướng Nhật  Bản Shinzo 
Abe và phái Đoàn Chính phủ vào tháng  11/2010...

Sau chuyến th ă m  Việt Nam của Thủ tướng s.  Abe và 
chuyến thăm N hậ t  Bản của Thủ tướng Nguyễn Tâ'n Dũng, 
quan  hệ giữa hai  nước được nâng lên một bước vói t inh 
th ần  ''cùng hành động, cũng tiến bước, thúc đẩy quan hệ 
ổn đ ịnh  lâu dài và ổn đ ịn h  lẫn nhau". Hai bên ra tuyên bô' 
chung Việt Nam - N h ậ t  Bản, xác định quan hệ hai nưóc
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hướng tới xây dựng "đôi tác chiến lược vi hòa binh và phồn  
vinh ở châu A". Thủ tướng Nhật  Bản cam kết tiếp tục duy 
trì ODA ỏ mức cao cho Việt Nam và kôu gọi các nhà  dầu 
tư Nhật Bán dên Việt Nam. Hai bôn thoá thuận  tiếp tục 
duy trì các cuộc tiêp xúc thường kỳ giữa ccác nhà lãnh dạo 
cấp cao, thực hiện tốt Sáng kiến chung Việt - N hậ t  giai 
cioạn 2, thoá thuận  thành  Lập ưv  bnn hỢỊ) tác Việt - Nhạt  
do Bộ trương Ngoại giao hai nước đứng dầu, thúc dẩy VIỘC 
tháo luận đô sớm ký kết Hiệp dinh đõi tác kinh t ế  Việt - 
Nhật,  phía Nhật  Bán cam kết giúp Việt Nam xây dựng 
khu công nghệ cao Hoà Lạc và tuyên dư(:lng bộ, dường sắt 
cao tốc Bấc - Nam.

Nói nông về cam kết của Xh.ật Bán giÚỊ) Việt Nam xây 
dựng tuyến dường bộ và đưòng sắt cao tốc Bấc Nam, chúng 
tôi cho rang, dây là vấn đc mấu chốt, dặc biệt quan trọng 
dưa nến kinh tê Việt Nam phát  triển vượt bậc trong thê kỷ 
XXI. Nhìn vào thực tế lịch sử các nước công nghiệp phát 
triổn trong thòi gian cuôi th ế  kỷ XIX - đầu thế  kỷ XX nhất  
là Mỹ và Đức dã vươn lôn mạnh mẽ để trơ thành hai nước 
có nổn kinh tê lớn nhấ t  thê giới. Nguyên nhân thì nhiều 
nhưng cơ bán nhất  là hộ thông giao thông của hai nước này 
Vcào loại hoàn chỉnh và hiện dại nhất thê giới thời bấy giờ 
(nông Mỹ có 32ü.üüükm ciưòng sắt). Hơn thô nữa, nển kinh 
tê̂  hàng hóa/thị trường muốn phát  triển thì yếu tô' quan 
trọng hàng đẩu là giao thông phải phát  trien, dáp ứng nhu 
cầu trao dổi, lưu thông và ca dầu tư. Nổn kinh tế  nước ta
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đã dạt nhiếu thành tựu quan trọng nhưng hộ thông giao 
thông thì chưa tương xứng và ở dâu ịíiao thông phát  trien 
thì kinh tô* ó dó phát  trien (lỉài học thu hút  dầu tư, phát 
trien kinh tẽ ỏ cá(' cụm kinh tế  công nfíhióp trọng cliểm). Hộ 
thống dường giao thông Bắc - Xam hay là xuyên quốc gia 
của nước ta hiện nay chưa cláp ứng đưỢc yêu cẩu phát  trien 
kinh tế  - văn hóa thoo mục tiôu công nghiỘỊi hóa, hiện dại 
hóa. Nó đã tồn tại hăng th ế  kỷ qua trong một nến kinh tế  
kém phát  trien, không tạo ra lỉước dột biến của nền kinh 
tố. Đành rầng nguồn vỏn dầu tư là quá lón nhưng lại là 
khâu  đột phá dô’ phát trien, chúng ta lại dang có lựi thô lớn 
là dưỢc Ị)hía dôi tác quan trọng là Xhật Bíin cam kết tài trỢ 
nôn dự án hoàn toàn có thỏ khá thi.

Những hoạt dộng ngoại giao trôn dcây cỉã thúc day quan 
hộ Việt - Xhật di vào chiổu sâu. Chuyến thăm của Chủ tịch 
nước Xguyỗn Minh Triết từ 25-29/11/2007 là chuyến thăm 
N hật  Bíín lần cfầu tiôn của Nguyên thủ Nhà nước Việt 
Nam kổ :ừ khi hai nước thiêt lập quan hộ ngoại giao năm 
1973. Sụ kiện quan trọng và có ý nghĩa to lớn này ciã tạo 
dộng lực mới, bước phát  triổn mới, củng cô sự tin cậy và mở 
rộng quan hộ giữa hai nước. Với quyét tâm thúc đấy và làm 
sâu sắc hơn nữa quan hộ hỢp tác toàn diộn giữa hai nước, 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nhật  Bán 
Yasuo Fukuda dã ký Tuyôn hô chung và thông qua 
"Chương trình hớp tác hướng tới quan hệ đôi tác chiển lược 
giữa Viêt N am  và N h ậ t Bản".
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Tháng 3/2008, Chủ tịch Quôc hội Nguyễn Phú Trọng 
thăm chính thức Nhật  Bản. Qua chuyên thăm này, hai 
bên cũng nhấ t  tr í  cao cùng nỗ lực hơn nữa nhàm xây dựng 
quan hệ ''hướng tới đối tác chiến lược vì hòa binh và phồn  
vinh ở châu A ”. Điểm n hấn  rấ t  quan  trọng của chuvến 
thăm  là đã tạo bước phát triển  mới trong quan hệ hỢp tác, 
đầu tư, kinh tế  thương mại.. .  Tại hai diễn đàn doanh 
nghiệp Việt - Nhật  (do Phòng Thương mại và công nghiệp 
Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến ngoại thương Nhật  Bản và 
Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật  Bản tổ chức tại Tokyo), 
đại diện nhiều tổ chức kinh t ế  tài chính hàng đầu của 
N hật  Bản cho biết, sẽ t iếp tục tạo điểu kiện thuận  lợi cho 
các doanh nghiệp Nhật  Bản tới Việt Nam tìm hiểu môi 
trường đầu tư, kinh doanh.

Nhận lời mời của Thủ tướng Taro Aso, Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh thăm chính thức Nhật  Bản từ ngày 19
22/4/2009, hội kiến với N hật  Hoàng và hội đàm với Thủ 
tướng Nhật  Bản, thống n h á t  thúc đẩy quan hệ hỢp tác Việt
- Nhật  trên các vấn đề song phương. Hai bôn tin tưởng 
rằng, Hiệp định đối tác kinh tế  Việt Nam - Nhật  Bản 
(VJEPA được ký kết vào ngày 25/12/2008 và bắt đầu có 
hiệu lực ngày 01/10/2009) sẽ góp phần phát  huy tiềm năng, 
lợi thê' của hai nước, nâng cao hiệu  quả hỢp tác k inh tô, 
thương mại và đầu tư, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế  
khu vực và thê giới của hai bên.

Trong thòi gian tham  dự Hội nghị cấp cao Mêkông -
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N hật  Ban lần thử nhâ't (sáng kiến của Nhật  Bản) tại Tokvo 
trong 2 ngày 6,7/11/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 
Thủ tướng Hatoyana Yukio tiến hành gặp gỡ và trao đổi. 
Hai Thủ tướng đánh giá cao về nhủng tiến triển vượt bậc 
trong hợp tác Việt - Nhạt  và khang dịnh tiếp tục thực hiện 
những cam kết trước đây, thúc đẩy quan hệ đôì tác chiến 
lược Việt Nam - Nhật  Bản. Năm 2010, Việt Nam giữ cương 
vị Chủ tịch ASEAN và Nhcật Bán đăng cai chủ trì Hội nghị 
cấp cao APEC là cơ hội tôt cho môì quan hệ chiến lược hai 
nước phát  triển lên tầm cao mới.

- Quan hệ giữa Việt N am  với Liên bang Nga: Trong 
nhiệm kỳ của mình, Tổng thống V. Putin  khẳng định tiếp 
tục chiến lược “Cdn bằng Đông- Tây", ưu tiên hỢp tác với 
các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó chú 
ý đến các nước bạn bè truyền thống ở Đông Nam Á, đặc biệt 
là Việt Nam. Trong chính sách đối ngoại, Việt Nam chủ 
trương phát  triển quan hệ với Liên bang Nga và xem đây 
là một trong những hướng ưu tiên chiến lược. Hai bên tăng 
cường các cuộc hội đàm, trao đổi và tiếp xúc với nhau. Bên 
lê Hội nghị APEC tại Hàn Quốc tháng  9/2005, Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương đã gặp Tông thông Nga V. Putin. Tại 
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN lần thứ 38 
(AMM - 38), Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã gặp 
Bộ trưởng ngoại giao Nga X. Lavrtrổp tại Lào (7/2005) và 
tại  Malaysia (12/2005).

Mở đầu cho năm 2006, đó là chuyên thăm của Thủ
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tưống Liên bang Nga M. Fratkov (5/2006), tiếp theo là 
chuyên thăm Việt Nam của Bộ trương Bộ Công nghiệp và 
năng lượng Liên bang Nga, Chủ tịch phân ban Nga trong 
Úy ban liên chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hỢp 
tác kinh tế  - thương rrtại và khoa học - kỹ thuật. V. B. 
Khkistenco tháng 6/2006: kết thúc năm 2006 là chuyên 
thăm Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống V. Putin với 
hàng trăm doanh nghiệp cỡ lớn của Liên bang Nga tháp 
tùng Tông thống.

Cần đặc biệt nhấn mạnh, kê từ khi ký kết Tuyên bô’vê 
quan hệ đôì tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Liên bang Nga (01/3/2001), các nhà lãnh đạo 
Nhà nước và Chính phủ hai nước gặp gỡ thường xuyên để 
trao đôi ,ý kiến vê các vân đô thòi sự liên quan đến quan hệ 
song phương, t ình hình quốc tế  và khu vực thô hiện mối 
quan hộ gần gũi và hữu nghị truyền thông giữa Việt Nam 
và Liên bang Nga. Đó là môì quan hệ mang tính ổn định 
và kế  thừa do mức độ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau  đáp 
ứng được lợi ích lâu dài hai nưốc. Chuyên thăm Việt Nam 
lần này của Tổng thông V. Putin có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. Ngoài Tuyên bô' chung, hai bên đã ký kết các văn 
bản thỏa thuận về ngân hàng, du lịch, dầu khí, báo vệ 
quyền sỏ hữu trí  tuệ. Những văn bản thỏa thuận  này góp 
phần quan trọng vào việc tạo ra cơ sở pháp lý và phương 
thức giải quyết hiệu quả những vấn đề còn tồn tại.

Đáng chú ý là chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ
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tịch nước Nguyễn Minh Triết từ ngày 26 đến ngày 
29/10/2008 theo lời mời của Tổng thống I). Modvedev. 
Chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch Nguyễn Minh 
Triết nhầm củng cố sự hiểu biết, tin cậy giữa lãnh đạo hai 
nước, tãng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam 
và Nga, trao đổi các biện pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa 
th u ận  cấp cao và ký kết một số thỏa thuận  giữa hai nước.

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga còn được thể hiện 
trong sự phôi hỢp hoạt động đôi tác, đôi thoại của Nga với 
ASEAN mà trong đó Việt Nam giữ vai trò điều phối quan 
hệ Nga - ASEAN từ năm 1996. Viột Nam đám nhiệm chức 
Chủ tịch ASEAN năm 2010 tạo ra diểu kiện và triển vọng 
tốt đẹp cho quan hộ Viột Nam và Liên bang Nga phát  triển. 
Bộ trưởng Bộ Quõc phòng Liên bang Nga thăm Việt Nam 
cuôl tháng 3/2010; Đặc biệt là chuyến thăm chính thức 
Việt Nam trong 2 ngày 30-31/10/2010 và dự hội nghị cấp 
cao ASEAN - Nga lần thứ 2 của Tổng thống Nga D. 
Medvedev. Đây là chuyến thăm  Việt Nam đầu tiên của ông 
Medvedev kể từ khi nhậm chức Tổng thống Nga năm 2008. 
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thông Medvedev là biểu 
hiện rõ ràng bước phát  triển cao ngày càng toàn diện của 
quan hệ Việt - Nga,

- Q ua’ĩ hệ giữa Việt Nam vớì A S E A N

Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ nhiều mặt  với 
ASEAN, :rên nhiều tầng  nâ'c khác nhau, trong đó có nhiều 
hoạt  động hỢp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành như
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kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục - đào 
tạo, xóa đói giảm nghèo... Các nước ASEAN triên khai hỢp 
tác trên các lĩnh vực như lương thực, phát  triển hạ tầng  và 
tiềm lực khoa học công nghệ với Việt Nam. Quan hệ Việt 
Nam - ASEAN không ngừng chuvên biến theo chiều hướng 
tốt đẹp. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 14 vào tháng 2/2009, 
Việt Nam để nghị thông qua kẽ hoạch tông thể xây dựng 3 
trụ  cột của cộng đồng ASEAN và sáng kiến liên kết 
ASEAN (lAI) giai đoạn 2 (2009 - 2015).

Việt Nam hoàn thành  tốt nhiệm vụ của mình với tư 
cách là Điều phôi viên của ASEAN trong quan hệ với các 
cường quốc Mỹ, Nhật  Bán, Nga và Australia,  tham  gia tích 
cực vào tiến trình hỢp tác ASEAN + ], ASEAN + 3 và hỢp 
tác Đông A, t iến tới hình thành  một khuôn khổ hỢp tác 
trên quy mô toàn khu vực, góp phần nâng cao vị thê của 
ASEAN trên th ế  giới. Ngày 6/3/2008, Chủ tịch nước 
Nguyễn Minh Triết phê chuẩn Hiến chương ASEAN (7 
tháng sau khi thông qua tại  Hội nghị cấp cao ASEAN tại 
Singapore 8/8/2007) thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và vai 
trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, đồng thòi khẳng 
định quyết tâm hội nhập sâu, rộng với khu vực và quốc tế  
của Việt Nam.

Năm 2010, Việt Nain chính thức đảin Iihận cươiig vị 
Chủ tịch luân phiên của ASEAN (tháng 1 - 12/2010). Trên 
cưdng vị đó, Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn 
bị từ rấ t  sớm, đê ra chủ đê năm 2010 là “Hướng tới Cộng
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Chương / / / .  Hội nhập quốc té sán róii^ 17 sư nghiệp CNIi-HĐH...

đồng A S EAN: từ  tầm nhìn đến hành động".

Việt Nam đã phát  huy vai trò Chủ tịch ASEAN trên 
mọi lĩnh vực hỢp tác nội khô'i và với các đôi tác ơ Đông Á 
cũng n h ư  th ế  giới. Tháng 4/2010, Việt Nam tổ chức thành 
công Hội nghị cấp cao ASEAN 16 tại Hà Nội. Hội nghị cấp 
cao ASEAN 16 đánh dấu cột mô’c quan trọng về sự đồng 
thuận  và quyết tâm cao của các nước thành  viên ASEAN, 
đẩy m ạnh  phôi hỢp hành động và hiện thực hoá những 
mục tiêu thoá thuận  đề ra trong lộ t r ình  xây dựng Cộng 
đồng ASEAN vào năm 2015. Tháng 7/2010, Hội nghị Bộ 
trướng Ngoại giao ASEAX (AMM), Bộ trương Năng lượng 
ASEAN và nhiều hội nghị cấp cao khác. Đặc biệt là vào 3 
ngày 28,29,30/10/2010, Việt Nam tố chức hàng loạt hội 
nghị cấp cao ASEAN với sự tham gia của các đõì tác Liên 
hỢp quõc, Trung Quốc, Nhật  Bán, Hàn Quôc, Àn Độ, New 
Zealand, Mỹ và Nga. Sự thành  công của các Hội nghị cấp 
cao ASEAN mang dấu ấn của một Việt Nam chu đáo, thân 
thiện, hiếu khách, một thành  viên chủ động tích cực, gắn 
bó và sáng tạo trong 15 năm hội nhập ASEAN, một Chủ 
tịch năng dộng và có trách nhiệm cùng Hiệp hội đưa con 
thuyền lớn ASEAN đến đích xây cỉựng cộng đồng ASEAN 
thống n h ă t  trong đa dạng.

Bên cạnh đó, môì quan hộ song phương giữa Việt Nam 
với các nưốc ASEAN cũng đạ t  đưỢc những thành tựu to lớn.

- Quan hệ giữa Việt N a m  với Lào, hai bên tăng cường 
hỢp tác, trao đôi kinh nghiệm, phôi hợp hoạt động về vấn đề

197



hội nhập quốc t ế  trong khuôn khổ Liên hỢp quốc, ASEAN, 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trong khuôn 
khô' ba nưóc Việt Nam, Lào, Campuchia. Vị trí  địa lý và 
hoàn cánh lịch sử đã gắn bó chíặt chẽ hai đất nước, hai dân 
tộc Việt Nam và Lào, tạo nôn mối quan hệ hữu nghị truyền 
thống, tình đoàn kết đặc biệt, môi tin cậy bền chặt.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quô'c hội hai nước thường 
xuyên duy trì cơ chê tiếp xúc cấp cao, nhằm trao đối t ình 
hình, biện pháp tăng cường quan hộ hợp tác đặc biệt giữa 
hai nước. Từ ngày 24-26/03/2005 và từ ngày 10-13/10/2006, 
Tông Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Lào. Hai 
chuyên thăm này nâng quan hộ Việt - Lào phát  triển lên 
một bước cao hơn, đấy mạnh sự hỢp tác toàn diện Việt - Lào 
trên cơ sơ phát  huy tinh thần  độc lập và ý chí tự lực, tự 
cường, phát  huy thê mạnh và khả năng của mỗi nước trên 
nguyên tắc bình đang và cùng có lợi, đồng thời giành sự ưu 
tiên, ưu đãi hỢp lý cho nhau, phù hỢp vói tính chất của  
quan hộ đặc biệt Việt - Lào. Trên tinh thần  hỢp tác toàn 
diện, tôn trọng độc lập, chủ quyền, đoàn kết hữu nghị, đối 
tác toàn diện, bình đẳng, cùng có lợi, năm 2005, Việt Nam 
và Lào đàm phán với Trung Quô’c và đạt  đưỢc kêt quá là 
xác định cột mốc ngã 3 biôn giới. Quan hộ giữa hai Đảng, 
hai Nhà nưóc và nhân dân hai nưóc Việt Nam, Lào không 
ngừng phát triển. Trong những năm 2006 - 2010. Tổng Bí 
thư Nông Đức Mạnh, Thủ tưóng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng 
Bí thư - Chủ tịch nước Chumaly Xaynhaxỏn, Thủ tướng
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Buaxỏn Búpphảvăn và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao hai 
nước thường xuvên qua lại thám viêVig lẫn nhau. Tại Phiên 
họp của ư ý  ban Liôn Chính phủ Việt - Lào lần thứ 28 
( tháng 1/2006), hai bên ký Hiộp định hợp tác kinh tô’, văn 
hoá, khoa học - kỹ thuậ t  giai đoạn 2006 - 2010 và thoả 
th u ận  tiẽp tục thúc đây đầu tư làm cơ sỏ phát  trien quan 
hệ kmh tế  thương mại, hợp tác có lựa chọn quy mô thích 
hỢp m ang tính đột phá, coi trọng chất lượng và hiệu quá, 
quan tâm  hỢp tác biên giói, tạo cơ sớ cho phát trien kinh tế  
và giữ vững an ninh biên giới, tập t rung sử dụng vốn viện 
trỢ vào việc duy trì và nâng cao chất lượng hỢp tác phát 
tn ế n  nguồn nhân lực. hỢp táo có trọng tâm, trọng điểm, 
không dàn trái,  tập trung vào các lĩnh vực sán xuất hàng 
hoá mà mỗi bên có diều kiện, củng cố' lại các dự án đã hợp 
tác. Tiê*p nôi truyền thông hữu nghị thuỷ chung mà hai 
Đíing, hai Nhà nước và nhíôn dân hai nước dã dày công vun 
đắp, những năm  qua, hai nước phôi hỢp chặt chẽ ở các diễn 
dàn quôc t ế  và khu vực, nhấ t  là các hoạt dộng trong 
ASEAN, Tiếu vùng sông Môkông, sông Hằng - Môkông và 
nhóm công tác phát  triển 3 vùng biôn giới cũng như nhiều 
hoạt động đa phương khác.

- Quan hô giữa Viêt N am  UỚI Campuchia: Việt Nam và 
Campuchia là hai nước láng giềng gẩn gũi, trong bô'i cảnh 
cùng hội nhập, hỢp tác song phương, đa phương trong khôi 
ASEAN và quốc tế. Môi quan hộ giữa hai nước dang ngày 
càng phá t  triển tốt đẹp. Hai nưốc thực hiện lộ trình cho
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chương trình ‘T a m  giác p h á t  triến Việt N am  - Lào - 
Campuchia", nhằm đảm bảo điều kiện hòa bình, ổn định 
và phát  triển cho cả 3 nưóc láng giềng.

Từ năm 2005 đến 2010, quan  hộ chính trị Việt Nam- 
Campuchia không ngừng được củng cô" và phát trien. Hai 
bên thường xuyên trao đôi các đoàn cấp cao. v ề  phía Việt 
Nam, sau chuyên thăm Campuchia của Tông Bí thư Nông 
Đức Mạnh tháng 3/2005, Việt N am  và Campuchia đã ký 
Tuyên bô chung, trong đó khẳng  định quvết tâm củng cố và 
phát  triển quan hệ “ỉáng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền 
thống, hỢp tác toàn diện, bền vững lâu dài", trên cơ sở độc 
lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau. Cũng trong dịp này, Việt Nam và Campuchia nhấ t  
trí  thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực và đạt được thoả 
thuận  cùng nhau ký kết Hiệp ước bồ sung về biên giói đất 
liền giữa hai nưóc vào ngày 11/10/2005 vói nội dung là tái 
khẳng định giá trị hiệu lực của Hiệp ước 1985. v ề  phía 
Campuchia có các chuyẽn thăm  Việt Nam của Phó Thủ 
tưóng Campuchia Xốc An ngày 13/01/2005, Chủ tịch Quõc 
hội Nôrôđôm Ranarí t  dự Diễn đàn  Nghị viện châu Á - Thái 
Bình Dương ngày 13/01/2005.

Ngày 7/3/2006, Thủ tướng Phan  Văn Khải và Thủ  tướng 
Sămđéc Hunxen tiến hành hội đàm ở thủ  đô Phnômpênh. 
Tại cuộc hội đàm này, hai bên cam kết thúc đẩy quan  hệ 
kinh tế  thương mại và các lĩnh vực khác. Từ ngày 15 đến 
16/11/2010, Thủ tưóng Nguyễn Tấn Dũng đẫn đầu đoàn đại
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biểu cấp cao Việt Nam tham  dự Hội nghị cấp cao Tam giác 
phá t  t r iển  (CLV) lần thứ  VI và thăm  chính thức 
Campuchia. Thủ tướng Chính phủ hai nước nhất  trí thúc 
đẩy quan hệ hai nước phát  triến, thúc đẩy đầu tư và chủ trì 
diễn đàn các nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia. về phía 
Campuchia  có các chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương 
Norodom Sihamoni (3/2006), Chủ tịch Quốc hội Heng 
Somrin (7/2006), Bộ trương Nội vụ Sar  Kheng (1/2010)...

- Quan hệ giữa Việt N aỉn  với Singapore: hai bên thường 
xuvên tiêp xúc, trao đôi quan điếm sâu rộng về các vấn để 
cùng quan tâm. Các Bộ trương Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Kế hoạch và đầu tư của hai nước tích cực thiết 
lập các cuộc gặp gỡ nhằm  đưa ra các biện pháp thúc đẩy 
hợp tác trong các lĩnh vực cụ thê. Các ngành, địa phương 
và doanh nghiệp Việt Nam cũng cử nhiều đoàn sang 
Singapore học hỏi kinh nghiệm, kêu gọi đầu tư và tìm kiẽm 
đôì tác. Hiệp định khung  vê kết nôì nôn kinh tê Việt Nam
- Singapore được ký kêt ngày 6/12/2005 là cơ sỏ quan trọng 
thúc đây quan hộ k inh  tê - thương mại hai nưóc phát triển.

Các chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Nguvễn Tấn 
Dũng vào tháng 12/2006 và tháng 8/2007... cũng như các 
chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long vào 
tháng 9/2006 nhân lỗ kỷ niệm 10 năm thành lập khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapo (VSIP) - bicu tượng của sự hỢp 
tác kinh tê thành công giữa hai nước và Hội nghị cấp cao 
APEC (11/2006)... mở ra cơ hội phát triốn quan hộ hai nưóc.
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Đặc biệt, chiổu ngày ‘1/7/2008. Tống thông Singapore s. 
R. Nathan đến thăm gian trưng bày về lịch sử và văn hóa 
Việt Nam tại Viện bảo tàng các nền văn hóa Việt Nam tại 
Singapore (2 tháng sau khi Tổng thông thăm chính thức 
Việt Nam). Cũng tại nơi đây, Tông thông đã đặt hoa tại  bia 
tương niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện quan 
trọng, đánh dấu môi quan hộ hữu nghị và bền chặt giữa hai 
nước, thô hiện tình cám tốt đẹp của nhân dân Singapore đối 
VỚI nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các chuyến thăm cấp cao vẫn được duy trì dổLi đặn. Vổ 
phía Việt Nam, thăm Singapore có các doàn; Thủ tưóng 
Nguyễn Tấn Dũng (13 - 14/8/2007, Phó Thủ tướng, Bộ 
trướng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm thăm chính thức kết 
hỢp dự Khai mạc Lỗ hội Việt Nam tại Singapore (20- 
21/Õ/2008), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm  cấp 
Nhà nước kết hợp dự Hội nghị cấp cao APPX 17 tại 
Singapore (16-17/1 1/2009). v ề  phía Singapoi'e có các 
chuyến thăm Việt Nam của các phái đoàn: Tổng thống S.R. 
Nathan  (2/2008), Bộ trương Cố vấn Lý Quang Diệu 
(4/2009), Phó Thủ tướng Bộ trương Quô'c phòng Tiêu Chí 
Hiền (9/2009)...

- Quan hê giữa Viêt N am  với Thái Lan: thiết lập quan 
hộ ngoại giao 30 năm, môl quan hộ giữa hai nước trong 
những năm đầu thê* ký XXI diễn ra tôt đẹp và phát  triổn 
nhanh  chóng. Những chuyến thăm và làm việc của các cấp 
lãnh đạo hai nước diễn ra thường xuyên. Điểu này thể hiện
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thiện chí cố gắng đây mạnh mõl quan hộ giữa hai nước. 
Trong bôi cảnh quan hộ hai nước dang có bước phát  triển 
mạnh mẽ cả vê bề rộng lẫn bổ sâu, nhiều vấn đê tồn tại 
giữa hai nước đã được giái quyết, những chuyến thăm là 
dÌỊ) để các nhà lãnh đạo cấp cao hai nưóc tháo luận những 
vấn để nhằm thúc đây hơn nữa quan hộ trên cá phương 
diện song phương và đa phương. Quan hộ Việt Nam- Thái 
Lan p h á t  triển lôn một cấp độ mới, hai nưóc đã lập Tổng 
lãnh sự, Văn phòng thương mại, trao đổi tùy viên quân sự. 
Các tổ chửc hữu nghị như Hội hữu nghị Việt Nam - Thái 
Lan được thành  lập. Các phái đoàn văn hóa, khoa học quân 
sự, an ninh.. . của hai nước có những cuộc viông thăm lẳn 
nhau và cùng hỢp tác giái quyết các vấn để mà hai bên 
cùng quan tâm. Việt Nam lập Phân xã Thông tấn xã Việt 
Nam, Vãii phòng đại diện báo Nhân đân, cử phóng viên 
thường t rú  Đài tiếng nói Việt Xam tại Băngkốc, tạo cơ sơ 
thúc đây giao lưu hỢp tác hai nước trôn các lĩnh vực.

Bôn cạnh việc củng cô và phát  trien các môl quan hộ 
hữu nghị hỢp tác, hai bôn từng biíớc giái quyết dược một sô' 
vấn đê tồn tại như việc phân định ranh giới trôn biển ỏ 
Vịnh Thái Lan và vân đề Việt kiổu. Chính phủ Thái Lan 
đã quan tâm, tạo diều kiện thuận lợi cho người Việt Nam 
làm ăn  sinh sông trôn đất  Thái Lan, cho phép Viột kiểu bắt 
đẩu từ th ế  hộ thử hai được nhập quốc tịch Thái Lan, được 
hướng quyền lợi và nghĩa vụ như công đân Thái Lan. Thái 
Lan cũng dã có nhiêu biện pháp ng<ăn chặn hoạt động của

Chương / / / .  Hội nhập quốc tế  sáu rộriỊỊ vi sự nghiệp CNỈỈ-IIDIÌ...
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Ngoại giao Việt Nam írong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tẻ'

các phần tử chống Nhà nước Việt Nam, góp phần vào việc 
giữ gìn và củng cố an ninh của hai nước và khu vực.

Sau đảo chính quân sự tại Thái Lan ngày 19/9/2006, 
mức độ hoạt động trong quan hộ chính trị đối ngoại giữa 
hai nước có phần chững lại. Sau khi quân đội Thái Lan trao 
lại quyền hành cho Chính phủ dân sự, Việt Nam tiếp tục 
duy trì và củng cô quan hệ VỚI Thái Lan. Các chuyến thăm  
cấp cao bắt đầu được nôi lại. v ề  phía Việt Xam, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biêu Chính phủ Việt 
Nam thăm hữu nghị chính thức Thái Lan vào tháng  
12/2006, dự Hội nghị cấp cao Tiểu vùng sông Mêkông tại 
Thái Lan tháng 4/2010. v ề  phía Thái Lan, có các chuyến 
thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Surayud 
Chulanont sau khi nhậm chức (26/10/2006), dự Hội nghị 
cấp cao APEC 14 (18-19/11/2006). Sau đó là các đoàn của 
Thủ tướng Samak (24/3/2008), Ngoại trưởng Thái  Lan 
Kasit Piromya (25/02/2009), Thủ tướng Abhisit Vojjajiva 
(10/7/2009). Sự trao đổi thường xuyên giữa các đoàn cấp 
cao hai nước thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - 
Thái Lan và quan hộ đa phương Việt Nam - ASEAN.

- Quan hệ giữa  Việt N a m  với Indonesia. Quan hộ h a i  

nước tiếp tụr  phát  triển sâu rông dựa trôn những thành  
quả ngoại giao mà hai nước đã đạt được. Các chuyến thăm 
cấp cao được duy trì  đểu đặn. v ề  phía Việt Nam có các 
chuyến thăm Indonesia của Thủ tướng Phan Văn Khải (22
23/2/2006), Thủ tướng Nguyễn Tâ'n Dũng (8-9/8/2007), Phó
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Chủ tịch Quõc hội Nguyễn Đức Kiôn (27-30/4/2009). về  
phía Indonesia có các đoàn của u ỷ  ban chõng tham nhũng, 
Học viện tự cường quõc gia, Học viộn Tham mưu lục quán, 
Uỷ ban Đôi ngoại - an ninh - quốc phòng và thông tin liên 
lạc của Quôc hội Indonesia.  Bộ trưởng Ngoại giao 
Indonesia Marty Natalegavva thăm xã giao Việt Nam 
(11/2009). Bộ Ngoại giao hai nước tiến hành họp tham 
khảo chính trị cấp Thứ trương Ngoại giao (lần 1 ngày 
15/8/2005 tại J a k a r ta  và lần 2 ngày 3/12/2007 tại Hà Nội) 
trao đổi một sô'vấn đề trong quan hộ song phương, khu vực 
v à  quôc t ê  n h ằ m  t ă n g  CLíờng  h ơ n  n ữ a  s ự  h Ợ p  t á c  giữa h a i  

Bộ Ngoại giao. Ngày 14/12/2009, cuộc họp Tham khảo 
hoạch định chính sách lán 3 cấp Vụ giữa Vụ Hoạch định 
chính sách hai Bộ Ngoại giao Viột Nam - Indonesia diễn ra 
tại Hà Nội (hai lần trước vào các năm 2005 và 2008).

Quan hệ giữa Việt N a m  với Philippines. Hai bôn 
thưòng xuyên tiến hành các cuộc trao đổi và tiếp xúc cap 
cao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Philippines (tháng 
8/2007) và gặp gỡ Tổng thống Arroyo bên lề Hội nghị cấp 
cao ASP2AN - Hàn Quô’c tại Chechu (tháng 6/2009), Phó 
Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm gặp 
Ngoại trướng Philippines bên lề Hội nghị AMM tại Thái 
Lan (tháng 7/2009)...

HỢp tác biển là một trong những t rụ  cột chính trong 
quan hệ hỢp tác Việt Nam - Philippines. Trong những năm 
qua, hỢp tác biển giữa Việt Nam và Philippines không

ChươnỊì / / / .  Hội nhập quốc té sán rộn^ VI sự nghiệp CNII-Iỉfílỉ...
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ngừng được củng cố và mở rộng trôn nhiều lĩnh vực: nghiên 
cứu khoa học biển (JOMSRE), thăm dò địa chấn chung 
(JMSU), hợp tác hải quân, tìm kiêm cứu nạn, ứng phó sự 
cô tràn dầu, thủy sản, khí tượng thủv văn biển, phôi hỢp 
xây dựng Bộ quy tắc ứng xử t rên  Biển Đông...

- Quan hệ giữa Việt N am  với Malaysia. Hai bên tích cực 
trao đổi và tiếp xúc cấp cao. v ề  phía Việt Nam có Thủ  tướng 
Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của 
Malaysia (30/8 - 01/9/2007), Bộ trưởng Quôc phòng Phùng 
Quang Thanh (13-16/8/2008), ư ỷ  viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị (18-20/9/2008). ư ỷ  
viên Trung ương Đảng, Tông tham mưu trưởng Quân đội 
Nguyễn Khắc Nghiên dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp 
cao thăm hữu nghị chính thức Indonesia và Malaysia (21
27/6/2009), Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phô Hà Nội 
thăm Malaysia (3-5/11/2009). v ề  phía Malaysia, Ngoại 
trương X. Hamit Anba (thăm và chủ trì kỳ họp lần thứ 4 
của Uỷ ban Hỗn hỢp hai nước từ 8-9/3/2006), Bộ trưởng 
Công thương Muhyiddin Yassin (27-29/7/08), Bộ trưởng 
Ngoại giao Rais Yatim (11/2008), Chủ tịch Thượng viện (5
7/01/2009), Quôc vương Malaysia (12-15/3/2009). Thủ  tướng 
hai nưóc gtặp gỡ trao đổi bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - 
Hàn Quốc (Ol/G/09), Ngơại Irưủiig Malaysia gặp Phó Thủ 
tướng kiêm Bộ trương Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia 
Khiêm bén lể Hội nghị cấp cao ASEM tại Hà Nội 
(24/5/2009) và Hội nghị cấp cao ASEAN 15 (23-25/10/2009),

Nịịoọì giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mỏi và hội nhập quốc té
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Chương / / / .  Ilội nháp quốc té sáu rộtiỊỊ vì sự nghiệp CNIỈ-IỈỈ)Ỉ1...

Chú tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Thủ tưỏng Malaysia 
bên lể Hội nghị câp cao APP]C (15/11/2009)...

- Quan hệ giữa Việt N am  VỚI Brunei. Quan hộ Việt 
Nam - Brunei từng bước đưỢc thiết lập trong quan hộ song 
phương giữa hai nước và khuôn khô hỢp tác đa phương  
ASEAN. Trong khuôn khố Hội nghị cấp cao ASEAN lần 
thứ 16 tạ i  Hà Nội, Quôc vương Hassanal Bolkiah có các 
cuộc tiếp xúc, hội đàm với Chủ tịch Nguyền Minh Triết và 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên tiếp tục tiến hành 
các cuộc thăm  viếng, trao đổi lẫn nhau, đáng chú ý là các 
chuyên thám  Brunei của Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng (15
16/8/2007), Thái tử Hagi Anmutari  thăm Việt Nam vào 
tháng 3/2006... mỏ ra một trang mới trong quan hệ hai 
nước. Nhiều hiệp định hỢp tác quan trọng giữa hai nước 
được ký kết như: Hiệp định thương mại, Hiệp định hàng 
hải, Ban ghi nhớ về hỢp tác trong lĩnh vực đu lịch. Tuy 
tihiên quan hộ hai nước còn ỏ mức khiêm tôn chưa tương 
xứng VỚI tiềm năng của mỗi nước, dòi hỏi phải tiếp tục nỗ 
lực hơn nữa từ cả hai phía.

- Quan hệ giữa Việt N am  với Myanmar. Quan hộ song 
phương Việt Nam - M yanmar  tiếp tục phát  triển trên 
nhiều mặt  vể chính trị, kinh tê và văn hóa - xã hội. Hai 
nước duy trì trao cỉổi các cliuyên thảm lẫn nhau của lãnh 
đạo cấp cao. Đáng chú ý có chuyên thăm và làm việc của 
các nhà  lãnh đạo cấp cao hai nước như Thủ tướng Nguyền 
Tấn Dũng (tháng 8/2007 và 4/2010), Thủ tướng kiêm Tổng
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Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang M yanmar 
Thênsên (tháng 11/2007)... Tại các cuộc hội đàm, hai bên 
thông báo cho nhau về tình hình mỗi nưóc và xác định 
quyết tâm củng cô và đưa quan hệ hai  nước đi vào chiều 
sâu trên nhiều mặt. Thông qua các cuộc tiếp xúc, hai bên 
nhấ t  trí  đay mạnh và mỏ rộng hơn nữa quan hộ hỢp tác 
trên 12 lĩnh vực then chốt là: nông nghiệp, cây công 
nghiệp, thủy sản, ngân hàng - tài chính, hàng không, viễn  
thông, khoáng sản, sản xuất  thiết bị điện, sản xuất  và lắp 
ráp ô tô, xây dựng, thương mại, đầu tư và nhiều hỢp tác 
khác. Thúc đẩy việc thực thi các hiệp định đã ký kết trước 
đây như: Hiệp định về việc thiết lập Uỷ ban hỗn hỢp về hỢp 
tác song phương, Hiệp định thương mại và hợp tác trong 
lĩnh vực du lịch; Hiệp định t ránh  đánh thuế  hai lần và 
ngăn chặn trôn lậu thuế; Hiệp định thúc đâ’v và bảo hộ đầu 
tư, Hiệp định Hợp tác về văn hoá, Hiệp định hỢp tác về 
phòng chông tội phạm, Hiệp định miễn thị thực cho hộ 
chiêu phổ thông hai nước... Ngày 02/4/2010, hai nước ra 
hai bản Tuyên bổ’chung kháng định tiếp tục phát triển sự 
hỢp tác song phương và hỢp tác trong khuôn khổ ASEAN 
vì lợi ích của hai nưóc và khu vực Đông Nam A. Hai nưóc 
thành  lập Úy ban Hỗn hỢp về hỢp tác k inh tế  và tham  khảo 
chính trị thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao, thường 
xuyên trao dổi các biện pháp cụ thê n h ằm  thúc đay hỢp tác 
về nông, lâm, thủy, giao thông vận tải, y tế, văn hóa, giáo 
dục, the thao, du lịch, khoa học công nghệ.. .  thường xuyên 
trao đổi và ủng hộ nhau về các vấn đề quốc tế, song phương

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mói và hội nhập quóc tẽ
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và đa phương. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 
đạt  108,2 triệu USD tăng  11% so vói năm 2007"’.

Với các nước khác trong khu vực. V’̂ iệt Nam có mối quan 
hệ hữu nghị láng giềng ổn định và bển vững. Việt Nam và 
các nước luôn trao đổi những đoàn câ'p cao, qua đó nhằm tạo 
dựng môì quan hệ láng giềng tõt đẹp, bển chặt, thúc đẩy các 
môi quan hệ kinh t ế  - thương mại, đầu tư phát triển...

-  Q u a n  hệ g i ữ a  Việt  N a m  với cá c  nước kh á c

Triến khai chính sách đôi ngoại được đề ra từ Đại hội 
X, Việt Nam còn thúc đẩy quan hộ với tấ t  cả các nưóc và 
các vùng lãnh thổ t rên  thê giới. Trong tháng 01/2010, Việt 
Nam đã tổ' chức đón tiếp nhiều đoàn đại biểu các nước như: 
Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Me. Caly; Bộ trưởng 
Đầu tư Ai Cập M adm ud Mohiendin; Chú tịch Quổc hội 
nhân  dâii Angiêri A. Diaria.  Ngày 24/02/2010, Chủ tịch 
Quô"c hội Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Ân 
Độ; tháng  3/2010, Thủ  tướng Tandania  M.p, Pinda thăm 
Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hai nưóc vể hỢp tác thương 
mại, y tế, giáo dục...

+ Quan hệ truyền thống giữa Việt N a m  với Cuba không 
ngừng được duy trì. phát triển. Hai bên thường xuyên trao 
đôi đoàn các cấp. Đáng chú ý là các chuyến thăm Cuba của 
Tổng Bí thư Nông Đức M ạnh tháng 6/2007, Chủ tịch nước

Chương III. Hội nhập quốc té sàit rộriỊỊ vì sư nghiệp CNU-HĐH...

Báo  N h â n  cỉAn n g à y  0 2 / 4 / 1 0 1 0 .
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Nguyễn Minh Triết tháng 9/2009, Chủ tịch Quô'c hội 
Nguyễn Phú Trọng (5-8/9/2010); các chuyến thăm Việt Nam 
của Nguyên Chủ tịch Fidel Castro (2/2003), Phó Chủ tịch 
Raul Castro (5/2005), Chủ tịch Quôc hội Ricardo Alarcon 
(6/2007)... Ngoài ra, nguyên thủ nhà nưốc hai nước cũng đã 
gặp song phương dịp dự Hội nghị cấp cao không liên kết 14 
và lõ tại La Habana (9/2006) và Ai Cập (7/2009). Năm 
2010, hai bên tích cực chuẩn bị nhiều hoạt dộng trong kỷ 
niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba 
(02/12/1960-02/12/2010). Trao dối kinh tế  - thương mại giữa 
hai nưỏc thời gian qua ngày càng gia tăng. Năm 2007 đạt 
trên 300 triệu USD; năm 2008 đạt 497 triệu USD; nông 
năm 2009 do khá năng thanh toán của Cuba hạn chê nên 
chỉ đạt 243 tnộu USD; và 5 tháng đáu năm 2010 đạ t  82,5 
triệu USD, trong đó Viột Nam luôn xuất siêu sang Cuba, 
chủ yếu là gạo, than đá, thiêt bị điện tử, điện gia dụng..."’.

+ Quan hệ giữa Việt N am  với Vẽnêxuêla-. kô từ khi thiết 
lập quan hộ ngoại griao tháng 12/1989, hai bôn đã thúc đẩy 
các chuyên thăm cấp cao, tạo bưúc đột phá trong quan hộ hai 
nước, mỏ ra nhiều cơ hội hỢp tác. Đáng chú ý có chuvến thăm 
chính thức Vẽnẽxuẽla của Chủ tịch nưốc Nguyền Minh Triết 
tháng 11/2008, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tháng 5/2007, 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tháng 3/2ÜÜ6. Tỏng thông 
Vênêxuêhi u. Chavêt thăm Viột Nam tháng 7/2006.

NịỊoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mói và hội nhập quốc té

Theo wcl)ÃÌlc của Bộ Ngoại giao Việt Nam.  
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Hai bôn đã ký kết nhiều văn kiện hỢp tác cấp Chính 
phú, cấp bộ, ngành về nhiều lĩnh vực như ngoại giao, năng 
lượng, dầu khí, nông nghiệp, du lịch, văn hóa..."’.

Như vậy, trong giai đoạn ngoại giao phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (2005 - 2010), Việt 
Nam đã có quan hộ với tấ t  cá các cường quốc, các t rung tâm 
kinh tê - tài  chính thê giới. Các mó'i quan hộ này ngtày càng 
phát  triển cá vổ bổ rộng lẫn chiếu sâu, Ità cơ sỏ quan trọng 
cho Việt Nam thực hiện thắng lợi đường lô'i đôì ngOcại đối 
mới, độc Icập tự chủ, đa Ị)hương hoá, da dạng hoá, chủ động  
hội nhập  quốc tê và khu vực trong the kỷ XXI.

-  Q u a n  hệ g iữ a  Việt N a m  với cá c  tô chức quốc tê

+ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của một thành  
viên, tích cực và chủ động tham gia giải quyết các vấn đê 
về hòa bình và an ninh, vô giái trừ quân bị. VC phát triển  
kinh t ế  - xã hội, vổ dân số và bíio vệ môi trường của Liôn 
hợp quốc. Thông qua diễn dàn này, Việt Nam làm rõ chính 
sách đôì mới toàn diện và tn ổ n  khai chính sách đôi ngoại 
rộng mỏ, da phương hóa, da dạng hóa quan hộ quốc tê' của 
mình. Lần dấu tiên, Việt Nam dược bầu Itàm Uỷ viên không 
thường trực Hội dồng Híio an Liôn hỢp quốc khoá 2008 - 
2009. Ngày 16/10/2007, tại New York, Đại hội dồng Liên 
hợp quốc khoá 62 gồm 192 thành  viên dã bỏ phiếu bầu các

Chifonü / / / .  ¡tội nhập quốc lè sâu rộtiỊi I'ì sự nghiệp CNII-IIĐỈI...
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nước thành viên Không Thường trực của Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quôc. Kết quả Việt Nam  được bầu vào vị t rí  Uy 
viên Khõng Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quổc nhiệm kỳ 2008-2009 với số phiếu gần như tuyệt  đôì 
(183 trong tổng sô" 192 nước th à n h  viên Liên hỢp quốc), 
trong khi đó chỉ cần ít n h ấ t  2/3 sô' phiếu (128 phiếu) tán  
thành. Sự kiện này đánh dấu  quá t r ình  hội nhập quốc tế  
của Việt Nam trở nên sâu rộng hơn trước rất  nhiều.

Nếu việc tham gia WTO đ ánh  dấu việc mở đầu cho sự 
hội nhập đẩy đủ vào nền kinh t ế  t h ế  giới, thì trỏ thành  Uỷ 
viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hỢp quốc. 
Việt Nam đã tham gia sâu rộng hơn vào đòi sống chính trị 
quôc tế. Với vị thế  và trọng t rách này, Việt Nam không chỉ 
vươn lên tầm cao trong quan  hệ đôi ngoại, mà còn sẽ có 
tiếng nói quan trọng tại Liên hỢp quô’c - diễn đàii quốc tế  
đa phương lỏn nhất  hành tinh. Thông qua đó, Việt Nam có 
điều kiện thuận  lợi tham  gia giải quyết những vấn đề 
chính trị - xã hội, an ninh quốíc t ế  có liên quan trực tiếp 
hoặc gián tiếp, đóng góp tích cực hơn, nhiều hơn vào việc 
duy trì hòa bình và ổn định trôn t h ế  giỏi, đồng thòi cũng có 
ý nghĩa lớn đõi với việc tạo dựng và giữ vững môi trường 
quốc tẽ thuận  lợi cho chúng ta phnt  tr iển kinh tế. Việt Nam 
trở thành  thành  viên Hội đồng Bảo an  Liên hỢp quôc vừa 
là vinh dự, vừa là trách nhiệm, thách thức đối với chúng ta. 
Từ năm 2007 đến 2010, vỏi quan  điểm ủng hộ tăng  cường 
chủ nghĩa đa phương để thúc đẩy những  giải pháp  hiệu
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quá, lâu dài dôl với các vấn đề chung, tại  phiên thảo luận 
cấp cao Dại Hội đồng Liên hỢp quốc khóa 62 (9/2007), Thủ 
tưống Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục khẳng định sự ủng hộ 
của Việt Nam đôi VỚI vai trò t rung tâm của Liên hợp quỗc 
trong việc giải quyết các thách  thức của thê kỷ XXI, đồng 
thòi n hấn  mạnh Việt Nam sẽ luôn là thành  viên tích cực, 
xây dựng, hợp tác và có t rách  nhiệm trong đòi sống quốc tế, 
xứng đáng với sự tin cậy của các nước, nhãt  là cương vị ủy 
viên không thường trực Hội đồng Báo an Liên hỢp quốc.

Trong 10 tháng  (9/2007-7/2008), Việt Nam đã tham gia 
đầy đủ, chủ động, bắ t  kịp n h a n h  với cưòng độ làm việc của 
Hội đồng Báo an Liên hỢp quốc, cụ thể  tham gia tích cực 
tại  hơn 500 cuộc họp câ'p cao, đóng góp xây dựng gần 100 
tài liệu văn kiện của Hội đồng Báo an

Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan điểm coi uy tín của 
Hội đồng Bảo an và sự ủng hộ của các thành viên Liên hỢp 
quô'c, đặc biệt là các nước liên quan, là những yếu tô" có vai 
trò quyết định hiệu quả hoạt  động của Hội đồng Bảo an. Do 
đó, Việt Nam luôn nỗ lực đề cao các nguyên tắc của Hiến 
chương Liên hỢp quốc và luậ t  pháp quốc tế, đồng thời thúc 
đẩy tăng  cường hợp tác, giải quyết hòa bình các t ranh  chấp 
quốc tế, bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

ChươriỊỊ III. Hội nhập quôc té sáu rộiìỊỊ rì sư nghiệp CNH-HDH...

Phạm Gia Khiêm, "Việt N a m  đỏnịĩ  góp  tích cực váo các hoạt  động của 
Liên hỢp quỏc vi mục tiêu hoà bình vá ph á t  triên", Tạp chí Cộng sán,  
SỐ792/200S, tr.4.
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Việt Nam đóng góp tích cực, với t inh thần  trách nhiệm 
cao làm  giảm  căng  thắng và hỗ trỢ giải quyết các vấn đê 
hòa bình, an ninh tại  nhiều khu vực trôn thế  giới. Với thái 
độ tích cực, Việt Nam đã ủng hộ việc gia hạn các phái bộ 
Liên hỢp quô"c, giúp duy trì  ốn định tại Apganistan, Nôpan, 
Đông Timo. Chúng ta cũng bày tỏ sẵn sàng hỢp tác, đóng 
góp vào tiến tr ình hòa bình tại Trung Đông, Apganistan, 
góp phần  ôn định và phát t n ê n  của khu vực. Đối với châu 
Phi, khu vực có nhiều xung đột nha t  hiộn nay, Viột Nam 
đã có những đóng góp tích cực, nêu bột vai trò và mối quan 
hệ giữa Liên hỢp quôc và Liên minh châu Phi trong việc 
ngăn ngừa khủng  hoảng. Việt Nam cũng tham gia đồng 
th u ận  chung thông qua nhiêu nghị quyết, tuyên bô’ của 
Chủ tịch Hội đồng Báo an vê' t ình hình các nước châu Phi, 
về việc gia hạn, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các lực 
lượng gìn giữ hòa bình của Liôn hỢp quốc tại khu vực này...

Lần đầu tiôn đám nhiộm vai trò Chủ tịch Hội dồng Bảo 
an Liên hỢp quôc trong tháng  7/2008, tháng có chương 
t r ình dày đặc và nội dung phức tạp nhưng Việt Nam đã 
hoàn th àn h  tốt các chức năng của Chủ tịch Hội đồng Báo 
an, đồng thời có nhiều đóng góp thực chất về nội dung. Việt 
Nam dã thúc đây tố chức và chủ trì cuộc thao luận mỏ về 
“trẻ  om và Xung đột vũ t ra ng” tại Hội dồng Báo an vào 
ngày 17/7/2008. Sáng kiến này của Việt Nam được cộng 
dồng hương ứng tích cực, với sự tham gia của hơn 40 nước 
th àn h  viên Liên hỢp quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam thúc đẩy
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tổ chức cuộc tháo luận mơ về tình hình Trung  Đông sau 
gần một nám gián đoạn và lần dắu tiên tổ chức cuộc họp 
giữa Hội dồng Báo an với các nước th àn h  viên Liôn hợp 
quốc lấy ý kiến vê chuấn bị dự tháo báo cáo năm của Hội 
đồng Báo an. Các nước Trung Đông, châu Phi và các khu 
vực khác, đánh giá cao, ghi nhận sự quan tâm của Việt 
Nam tỏi lợi ích chính đáng của các thành  viên Liên hỢp 
quôc và đóng góp vào việc cái tiôn phương thức hoạt động 
của Hội dồng Báo an.

Sự tham gia của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên 
hỢp quốc đã góp phần tích cực triến khai đưòng lô’i đôi 
ngoại của Đáng được xác định tại Đại hội X, nâng  cao vỊ the 
của đất  nước trôn trường quôc tế  nói chung và tại diễn đàn 
Liên hỢp quốc nói riêng, dồng thòi góp phần  giữ vững môi 
trưòng hòa bình, tạo các điều kiện thuận lợi đê phát triển  
dất nước, thúc dáy quan hộ chính trị, kinh tế, thương mại 
vói các nước khác.

Tại Hội nghị Diễn dàn kinh tế  t h ế  giới năm 2010 
(WP2F), tố chức tại Davourt (Thụy Sĩ) vào tháng  01/2010, 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết hỢ]) thăm  làm việc với 
các quan chức của Liôn hỢp quốc. Tại Geneva, Thủ tướng 
Nguyẽn Tấn Dũng tiến hành làm việc VỚI Phó Tống Thư ký 
kiêm Giám lìỏc Liên liỢp quôc, Tỏng (>iám dõc Tỏ chức Lao 
dộng quôc tê (ILO), Tông (ỉiám đổc Tô chức Di cư quốc tê 
(lOM), Tống Giám dôc Tô chức Y tế  thê giới (WHO), nhằm  
táng cường hỢp tác VỚI các tô chức chuyên môn của Liên

Chương III. Hội nháp qtiổc té xâu ròn^ vi sư nghiệp CNIl-IỈĐIl...
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hỢp quôc, thể hiện rõ tính chủ động tích cực của Việt Nam 
trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Như vậy, với tư cách là thành  viên chính thức của Liên 
hỢp quốc, Việt Nam đã th am  gia tích cực vào việc phát  huy 
vai trò và vị trí  của tố chức này t rên  t h ế  giới và đồng thời 
nhận  được sự giúp đỡ đáng kể từ  Liên hỢp quôc thông qua 
các tổ chức như-UNDP, UNESCO, UNICEF, W H O ..ĨTuy  
nhiên, Việt Nam vẫn cẩn phối hỢp chặt  chẽ hơn nữa với 
các tổ chức của Liên hỢp quô'c đê t r a n h  thủ  sự trỢ giúp tích 
cực của các tổ chức này cho sự p h át triển  kinh tê - xã hội 
đất nước, theo kịp trào lưu phát  t r iển  của nhân  loại trong 
thòi gian tới.

+ Việt Nam luôn coi trọng vai trò và các nguyên tắc cơ 
bản của Phong trào Không liên kết và các nước thành  viên. 
Thông qua diễn đàn này, Việt Nam nêu bật  chính sách đối 
ngoại đổi mới, rộng mỏ của Nhà nưóc Việt Nam và đã có 
quan hệ ngoại giao, hỢp tác kinh tẽ - thương mại với hơn 
170 quốc gia và vùng lãnh thô trên  t h ế  giơi.

+ Với Diễn đàn Hợp tác kinh tẽ châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC); ngày 14/11/1998, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao và Thương mại APEC tuyên bõ* kết nạp Việt Nam, 
Nga và Pêru. Việt Nam trở th àn h  th à n h  viên chính thức 
trong điêu kiện một nền kinh tẽ đang p h á t  triỏn. Việt Nam 
đă tích cực tham gia và có nhiều đóng góp thiết thực vào 
các chương trình hành  động của APEC như Chương trình 
hỢp tác kinh tế, thương mại, đầu tư  và quá tr ình tự do hóa
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của APEC. Việt Nam có nhiổu đôì tác lớn trong APEC như 
các nước ASEAN, N h ậ t  Bán, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, 
Liên bang Nga...  Tuy là một thành  viên mới, nhưng Việt 
Nam đã tích cực, chủ động đưa ra nhiểu đề xuất,  sáng kiến. 
Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại APEC 
tô’ chức tại  Lốt Ca Bô't (Môhicô) tháng 10/2002, Việt Nam 
đã để xuất  đăng cai Hội nghị cấp cao APEC năm 2006 và 
được tất  cả các th àn h  viên ủng hộ. Tại Hội nghị APEC lần 
thứ 11 tại  Băngkõc (Thái Lan), hai sáng kiến của Việt Nam 
là “Tăng cường hỢp tác nội khôV’ và “Quỹ hỗ trỢ các doanh 
nghiệp siêu nhỏ" được Hội nghị đánh giá cao. Việt Nam đã 
tham  gia mạnh mẽ vào một sô'kê hoạch hành  động tập thể 
(CAPS) trong hai lĩnh vực hợp tác chủ yếu là: Tiêu chuẩn 
và hỢp tác (SCSC); Thủ  tục hái quan (SCCCP).

Việt Nam tham gia Hội nghị cấp cao lần thứ 12 APEC 
tại Chile với t inh th ầ n  tích cực, chủ động và quảng bá 
nhữ ng thành  tựu mà chúng ta đã đạt đưỢc ỏ các diễn đàn  
quô’c t ế  khác như ASCM, ASEAN nhằm nâng cao vị th ế  của 
Việt Nam trên th ế  giói. Đoàn Việt Nam đã tích cực tham 
gia thảo luận và p h á t  biêu ở tấ t  cả các phiôn họp, đóng góp 
những ý kiến th iết thực về tăng cường hỢp tác km h t ế  - 
thương mại và đầu tư, chống khủng bô, an ninh và cải cách 
APEC. Việt Nam n hấn  mạnh quyết tâm gia nhập WTO, 
yôu cầu các thành  viôn ủng hộ sớm kết thúc đàm phán 
song phương vói Việt Nam.

Việt Nam được vinh dự chọn là quôc gia đăng cai và tổ
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chức thành công Hội nghị cíYp cao APEC n c ă m  2006. APEC
- 2006 đã giúp tăng cưcíng vị th ế  ngoại giao và quốc tế  của 
Việt Nam, thổ hiện một Việt Nam năng động và hội nhập 
hiệu quả, xứng đáng là một đôì tác tin cậy của bạn bè trong 
khu vực và trên thê giới. Việt Nam tiếp tục tham gia đầy 
đủ các chương trình hỢp tác APEC, các hội thao và diễn  
đàn khu vực cũng như th ế  giới.

+ Việt Nam tham gia sáng lập diễn đàn hỢp tác Á - Àu 
(ASEM), tham gia tích cực vào tổ chức này, góp phần củng 
cố vững chắc chiếc cầu nôi liền hai châu lục đổ cùng phát  
trien. Diễn đàn ASEM góp phần không nhỏ vào sự phát  
triển của Việt Nam, đồng thòi nâng cao vị th ế  của Việt 
Nam trôn trường quốc tế.

Tại các cuộc gặp cấp cao ASEM II, III. IV và V, Việt 
Nam tiếp tục khắng dịnh vai trò của mình bang những 
dóng góp thiết thực vào tiến trình hoạt động của Diễn dàn. 
tiếp tục triển khai đường lôi đổi mới, phát triển kinh tê- xã 
hội, công nghiệp hóa và hiện dại hóa, mơ rộng quan hộ hữu 
nghị và hỢp tác với các nước trong khu vực và trên thô" giới, 
dồng thòi ủng hộ mọi nỗ lực nhằm  tăng cường hợp tác và 
hiếu biết giữa các nước châu A và châu Au.

Cùng với các hành tlộng trôn, Việt Nam còn tích cực 
tham gia các hội nghị từ câp bộ trưổng dên thứ trưỏng cùng 
các cuộc hội tháo trong khuôn khô ASEM thời gian nàv và 
đã hoàn thành tốt vai trò Điều phôi viôn của mình, được 
các nước dánh giá cao. Đó là cơ sơ cho tiếng nói của Việt
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Nam tiếp tục dược khang định tại Hội nghị ASEM V tại Hà 
Nội, th án g  10/2001.

Hội nghị cấp cao ASEM - 5 dược tô’ chức thành  công tại 
Hà Nội là một sự kiện trọng dại có ý nghĩa chính trị lớn lao 
trong quan hộ đôi tác và phát  t r i e n  giữa hai châu lục Á - 
Au và cũng là một sự kiện đôi ngoại quan trọng nhất  trong 
năm 2004 của Việt Nam. Với chủ dề hội nghị “tiến tới quan 
hộ đôì tác Á • Âu sỗng động và thực chất hơn”, ASEM - õ là 
nơi hội tụ  của các nguyên thủ  quốc gia. các vỊ đứng đầu nhà 
nước ở hai châu lục có vị trí  trọng yếu trong tiến trình hội 
nhập  và hợp tác quốc tế. Hội nghị góp phần quáng bá hình 
ánh đất  nước, con ngưòi Viột Xam và góp phần đưa nước ta 
hội nhập  nhanh  hơn vào cộng dồng quôc tế.

Thành  công của ASEM V tạo diếu kiộn thuận  lợi cho 
Việt Nam tiếp tục tô chức hàng loạt hoạt dộng quan trọng 
như: Diễn đàn chính sách an ninh năng lượng (4/2008), 
Diễn đàn Du lịch ASEM (9/2008)... Việt Nam dăng cai tô’ 
chức Hội nghị Bộ trương Ngoại giao ASEM lần 9 (25
26/5/2009), Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEM (5/2009), 
cuộc họp các quan chức cao câp về phôi hỢp các hoạt động 
văn hoá nhàm tăng cường quang bá hình ánh ASEM 
(2009), Diễn dàn cấp Tổng Vụ trướng về aii ninh kídng 
thực (2009), Hội thao cấp Tông Vụ trưỏn^ĩ vổ Trao (lỏi kinh 
nghiệm sẳn sàng ứng phó vỏi biô’n dối khí hậu và các bệnh 
mới nôì (2009) và tiên tới Hội nghị Bộ trướng Văii hoá 
ASEM (2012).
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Việt Nam đã tham gia tích cực và góp phần củng cố 
chiếc cầu nối giữa hai châu lục A - Au thông qua diễn đàn 
này. Đồng thòi, ASEM cũng dóng vai trò không nhỏ trong 
sự phát  triển đất  nước của Việt N am  góp phần nâng cao vị 
thế  của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc tham gia 
ASEM đã mở ra cơ hội hỢp tác giữa Việt Nam với nhiều 
quốc gia và khu vực trên th ế  giỏi. Nói cách khác, VỚI tiến  
trình ASEM, Việt Nam đã tiếp cận được hầu  hết các đôi tấ\c 
thương mại chủ chô't như EU, ASEAN, Trung Quốc, Nhật  
Bản, Hàn Quốc...

+ Với các tổ chức quô’c t ế  khác, Việt Nam tích cực tham  
gia các hội nghị quốc t ế  về các vấn đề toàn cầu như phát  
triển, môi trường, dân số, phụ nữ.. . Với tư cách là thành  
viên của các tổ chức quôc tế, Việt N am  không những đóng 
góp đầy đủ nghĩa vụ của một thành  viên mà còn tích cực đề 
ra sáng kiến, được bạn bè đánh giá cao như  Chương tr ình 
xây dựng “Hành lang Đông - Tây”, chuyển hướng nội dung 
hoạt động của cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp  từ 
hợp tác văn hóa, chính trị sang hỢp tác cả về kinh tế...

Từ năm 1993, Việt Nam chính  thức khai  thông được 
quan hệ với các tổ chức tài  ch ính - t iền tệ quôc tế, tạo điều 
kiện t ra nh  thủ  vôVi vay ưu đãi của Ngân  hàng  thê  giới 
(WB), Ngân hàng phá t  tr iển  châu  Á (ADB), Quỹ tiền tộ 
quốc tê (IMF)... để phá t  t r iển  k inh  tế. Các tổ chức tài 
chính - t iền tệ th ế  giới thông qua các dự án  và chương 
t r ình  giúp Việt Nam. Riêng với WB, t ính  đến cuôi tháng
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2/2010, WB đã tài  trỢ 93 dự án và chương t r ình  cho Việt 
Nam với tổng sô' vốn cam kết đạt gắn 10,4 tỷ USD (kể cả 
dự án Thuỷ  lợi Dầu t iếng vay vốn WB tháng  8/1978 và 
khoản bảo lãnh  dự án điộn BOT Phú Mỹ 2-2). Tổng số vốn 
giải ngân t ính đến th á n g  2/2010 dạt  hơn 6,7 tỷ USD, 
chiếm khoảng gần 65% tổng số vôn cam kết. Các dự án và 
chương t r ình  mà WB tài trỢ cho Việt Nam tập t rung  chủ 
yếu vào các lĩnh vực ưu tiên cao của Nhà nước như: nông 
nghiệp, th u ỷ  lợi, n ăng  lượng, cơ sỏ hạ tầng  đô thị và nông 
thôn, giao thông,  y tế, giáo dục, tài  chính ngân hàng. Các 
chương t r ìn h  và dự án  nàv clã đóng góp tích cực và có hiệu 
quá vào việc n âng  cấp cơ sơ hạ tầng kinh tê’, phá t  triển 
các dịch vụ xã hội, t ăn g  cường thể chê và phá t  triên 
nguồn n h ân  lực, quản  lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
xoá đói giảm nghèo.

Trải qua quá tr ình đàm phán lâu dài, ngày 11/01/2007, 
Việt Nam chính thức trỏ thành  thành viên thứ 150 của Tổ 
chức Thương mại T h ế  giới (WTO). Đây là một dâu môc quan 
trọng trong tiến t r ình  hội nhập kinh tế  quốc tể  của nước ta.

Thực hiện nghĩa vụ th àn h  viên WTO, Việt Nam tiến 
h ành  điểu chỉnh chính sách thương mại theo hướng minh 
bạch và thông  th oán g  hơn, ban hành luật Vcà các văn bản  
dưới luật  để thực hiện các cam kết da phương, mỏ cửa thị 
trường hàng hóa, dịch vụ. cũng như các biện pháp cải cách 
đồng bộ trong nước n h ằm  tận dụng tốt các cơ hội và vượt 
qua thách thức trong quá tr ình hội nhập.
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Mặc đù thòi gian hơn 3 năm chưa đủ đê có thổ đánh giá 
toàn diện n hữ ng tác động kinh tố - xã hội của việc gia nhập  
WTO, nhưng chúng ta cũng có thè thấy một sô kết quả tích 
cực như sau:

Tìxứ nhất, việc gia nhập  WTO đã góp phần nâng cao vị 
thê của nước ta  trên trường quôc tô về kinh tế, chính trị, 
ngoíỊÌ giao... Các đõi tác kinh tế, thương mại đánh giá Việt 
Nani như là một đôì tác quan trọng Víà giàu tiềm năng của 
khu vực Đônơ Nam A. Vai trò của nước ta trong các hoạt 
động của WTO, ASP]AN, APEC, ASEM và các tổ chức quo’c 
tê ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, việc trở thành ủy 
viên Không Thường trực Hội đồng Bno an Liôn hỢp quỗc 
nhiệm kỳ 2008 - 2009 chứng tỏ uy tín quốc tế  nghy càng cao 
của Việt Nam.

Thứ hai, việc điều chính thô chế kinh tê*, hoàn thiện 
từng bước khung pháp lý, xóa bỏ các rào cán và nâng cao 
tính minh bạch trong chính sách kinh tế, thương mại, cải 
thiện môi trường kinh doanh làm tăng hiệu quả và thúc đẩy 
kinh tê phát  triổn bến vững hơn. Mặc dù chịu ánh hưởng 
của khủng hoáng tài chính, tiên tộ toàn cáu, nhưng GDP 
năm 2008 của nước ta vẫn tăng trưởng ở mức 6,23%, xuất 
khnu vẫn bíìn đám nhịp (ỉộ tàng triíỏng khá: năm 2007, 
tòng kim ngạch xuất  khâu dạt 18,06 tỷ USD. tăng 21,9% so 
với năm 2006. Năm 2008, dù đa sô các thị trường lỏn rơi Víào 
suy thoái nhưng kim ngạch xuất  khẩu của Việt Nam vẫn 
rất đáng khích lộ, đạt khoáng 63 tỷ USD. tăng 29,5% so với
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năm 2007. Thị trường xuất khẩu của Việt Nam đa dạng hơn 
và hàng hóa của Việt Nam (iã thâm nhập  tổt hơn, đứng 
vững hơn trong các thị trường lớn như Mỹ, Eư.. .

Thứ  ba, do việc điếu chỉnh chính sách kinh tế  thoo các 
cam kết quốc tế, rnôi trường kinh doanh và đẩu  tư trơ nôn 
thông thoáng và minh bạch hơn, dẫn đến việc gia tăng 
luồng vôn FDI vào Việt Nam. Năm 2007, Việt Nam đã thu 
h ú t  trôn 20,3 tỷ USD, tăng 69,2'ỈO so với năm  2006. Sang 
nám 2008, đù tình hình kinh tế  thê giới xấu đi, nhưng vốn 
FDI cam kết đã đạt hơn 64 tỷ USD, gấp gắn ba lán năm
2007. Điều này phán ánh niêm tin của các n hà  đáu tư nước 
ngoài vào tiến trình hội nhậ]), mỏ cứa thị trường, cũng như 
vào triổn vọng và tiềm năng ị)hát triển kinh tẽ’ của Viột 
Xam, tin tướng vào sự ổn dinh chính trị, xã hội và những 
quyết sách tích cực và hiệu qua của Chính phủ Việt Nam 
trong việc đôi phó VỚI cơn khủng hoáng tài chính hiện nay.

T h ứ  tư, việc mỏ cửa thị trường dịch vụ theo cam kết 
WTO góp phần phát  triên cơ sỏ hạ tầng kỹ thuậ t ,  nâng cao 
tr ình độ công nghệ cho các nhà sán xuất,  dẫn tới việc tăng 
cưòng thu hú t  đầu tư nước ngoài. Mặt khác, thông qua việc 
liên doanh, hỢp tác VỚI nước ngoài, các doanh nghiội) Việt 
Nam củng được tăng cưòng thêm vê' vốn, t r ình  độ quán lý, 
nhân  sự và phát  triến công nghệ.

T h ứ  'lăm. ngành công nghiệp Việt Nam đã p h á t  triôn 
theo hưcng tích cực, S í ìn  lượng công nghiệp tương đối cao: 
Năm 2007 giá trị sản xuất  công nghiệp đạt  trôn 574 nghìn
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tỷ VNĐ, tăng 17,1% so với 2006, năm 2008 ước đạt  650 
nghìn tỷ VNĐ tăng 14,6% so với năm 2007. Các ngành sản 
xuất sử dụng nhiều lao động như  thủy sản, may mặc, giày 
dép, đồ nội thất,  thủ  công cũng có tốc độ tăng  trương cao.

T hứ  sáu, với việc gia n hập  WTO, Việt Nam có quan hộ 
bình đang với các đôì tác thương mại, t ăng  cường hoạt động 
xuất, nhập khẩu vào các thị trường lớn và t ránh  dược hàng 
rào th u ế  quan cản trở của các nước.

Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục phát  huy vai trò thành  
viên tích cực của WTO. nhằm  tham  gia một “sán chơi” quốc 
tê bình đấng vì lợi ích của chính mình và quõc tế, Trên tinh 
thần chủ động hội nhập, cùng với việc tham  gia Khu vực 
Thương mại Tự do ASEAN (AF'TA), Thỏa thuận  ASP]AN - 
Trung Quô'c, ASEAN - Hàn Quốc... thực hiện các thỏa 
thuận  song phương như Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Mỹ, Hiệp định đôi tác Kinh tê toàn diện với Nhật  Bản, tham 
gia các diễn đàn hỢp tác kinh tê liên khu vực ASEM, APEC, 
Việt Nam đã thật  sự hội nhập  vào nền kinh tế  thê giới.

Tháng 01/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu 
Đoàn Đại biểu Chính phú Việt Nam th a m  dự Hội nghị 
hàng năm Diễn đàn kinh t ế  t h ế  giới năm  2010 (WEF), kết 
hỢp làm việc với Tổng Giám đôr Tố rhức Thương mại thế  
giới (WTO), Giám đôc điều h à n h  Ngân hàng  th ế  giới (WB). 
Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2010 và là chủ nhà WEF 
về Đông A 2010, Thủ tưống Nguyễn Tấn Dũng tham dự và 
phát biểu ý kiến tại  4 phiên toàn thể quan  trọng của Hội
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nghị; chủ trì  2 hoạt  dộng r iêng dành cho Việt Nam, bao 
gồm cuộc đôi thoại với hdn 40 CEO hàng đầu thế  giới và 
buôi h ọ Ị )  báo vế Việt Nam. Bôn lổ Hội nghị náy, Thủ tướng 
Nguyễn Tán Dũng có những cuộc ticp xúc các nhà lãnh đạo 
Thái Lan, Indonesia,  Singapore, Nhật Bán, Hàn Quốc 
(trong Phiên họp Đcặc biệt vế Cộng đồng Đông Á); tiếp 
nhiều chủ tịch và tông giám đôc các tập đoàn kinh tê - tài 
chính hàng  đáu thê giới

Như vậy, Việt Nam đã tích cực phát triển ngoại giao đa 
phương t rên  cơ sở quan  hộ với các tô chức quôc tế  ngày càng 
mở rộng và tăng  cường nhiều mcặt. Chính các tổ chức quôc 
tế  đã đóng vai trò là cầu nôì giữa Việt Nam với cộng đồng 
thê giới không phân  biệt thè chô chính trị trong thời kỳ 
Việt Nam chịu sức ép nặng  nể từ chính sách bao vãy cấm 
vận của Mỹ và các thê lực thù  dịch. Khi quan hộ quôc tê 
của Việt Nam ngày càng mỏ rộng thì các tổ chức quô*c tê lại 
đóng vai trò thúc đây môi quan  hộ nhiều lĩnh vực của Việt 
Nam VỚI các nước và các khu vực trên t h ế  giới. Việt Nam 
nỗ lực hoàn th à n h  t rách nh iệm của mình với các tổ chức 
quốc tê, đồng thòi tích cực nêu ra sáng kiến nhằm phát  huy 
vai trò của các tổ chức quôb tế, phấn đấu về việc hình thành 
một mỏi triicJng quôc tê th u ậ n  lợi cho sự phát  triển của 
chính Việt Nam và thố  giới.
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2. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

2.1. Q u an  hệ thư ơng  m a i

Đại hội Đảng toàn quôc lần  thứ  X (2006) đề ra nhiệm 
vụ phát  triển kinh tê’ đôi ngoại theo t inh thần  chủ động và 
tích cực hội nhập kinh t ế  quốc tế. Đảng và Nhà nưốc ta 
nhận  định về hội nhập kinh t ế  quốc tế, thực hiện th u ận  lợi 
hóa và tự do hóa thương mại, đầu tư  vào các hoạt  động 
kinh tẽ đôi ngoại.

Trong 5 năm từ 2005 -2010, Việt Nam đây mạnh hội 
nhập kinh tế  quô'c tế, có q uan  hộ thương mại VỚI thị trường 
các nước và vùng lãnh thổ, với nhiểu đõì tác và các t rung  
tâm kinh tế  trên thế  giới. T h à n h  tựu quan trọng trên  con 
đường hội nhập kinh t ế  quổc t ế  của Việt Nam được thể hiện 
trong những bước đi và lộ t r ình  hỢp lý t rên cơ sơ nền tảng 
những kết quả thu được ỏ giai đoạn trước, ký các hiệp định 
thương mại song phương và đa phương. Năm 2007, Việt 
Nam được WTO công n hận  là th à n h  viên chính thức mở ra 
nhiều cơ hội cho việc chủ động hội n hập  ngày càng sâu rộng 
và bình đẳng trong quan hệ thương mại vỏi thê giới.

Với ASEAN : hỢp tác trong lĩnh vực kinh tế- thương mại 
giữa Việt Nam và các nước ASEAN không ngừng phát triển. 
Việt Nam tham gia đầy đủ các định chê kinh tê tài chính của 
ASEAN như Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (APTA), Khu 
vực đầu tư ASEAN (AIA), Hiệp định ưu đãi thuê quan 
ASEAN (CEPT) và các chương tr ình hỢp tác tiểu vùng, liên
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vùng của khu vực. Những nỗ lực hội nhập khu vực của Việt 
Nam dã mang lại két quá lớn là tăng cưòng sự liên kết nội 
khối và hỢp tcác VỚI nhiỂu đôì tcác ngoại khôi của ASIÍ A N  trên 
tấ t  cả các lĩnh vực, nhâ t  là kinh tế- thương mại.

Việt Nam thúc đẩy quan  hệ thương mại với tất  cá các 
thành  viên của ASEAN, trong đó Singapore luôn là dô’i tác 
kinh tô’ - thương mại hàng  đầu của Việt Nam. Việt Nam 
chủ yếu xuất khẩu  dầu thô, hái sán, gạo, dột may, giày dép, 
cà phê, rau  quả.. . nhập  khâu  xăng dầu, máy móc thiết bị, 
chất dẻo, kim loại, hoá chất . . .  Tông kim ngạch thương mại 
Việt Nam - Singapore không ngừng tăng  lên: năm 2005 đạt
6,4 tỷ USD, năm 2006 con sô' đó là 7,7 tỷ USD, năm 2007 
đạt 9,8 tỷ USD, năm  2008 đạ t  hơn 12 tỷ USD. Trong 10 
tháng  đầu năm 2009, do tác động cúa khủng hoảng kinh tế, 
thương mại hai chiều chỉ đạ t  khoáng 5 tỷ USD"’.

Quan hộ thương mại Việt Nam - Campuchia: năm 2006 
kim ngạch xuất  k hẩu  của hai  nước Việt Nam - Campuchia 
(lạt 940 triệu USD, đến 8/2008 kim ngạch thương mại hai 
chiều đạt gần 1,3 tý USD và hướng tới 2 tỷ USD vào năm 
2010 ' - ’ .

Vũ Tuyết Loan, “lia mươi lãm năm quan hộ Viộl Nam - Singapore”, 
Tạp chí CộnK sản, sò’ 790/2008, tr. 104.

Nguyễn Hoàng Giáp, “Quá Irình hội nhập quốc lê của nước la  trong 
giai doạn hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, sô 11/2008, tr.45.
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Việt Nam và Lào tiến h àn h  nhiều biện pháp khuyên 
khích phát  triển quan hộ thương mại như  giám th u ế  xuất  
nhập khấu, xây dựng các khu kinh t ế  tại cửa khẩu. . .  Tuy 
nhiên, do thị trường Lào nhỏ, thói quen sử dụng hàng Thái 
Lan.. . làm cho quan hộ thương mại hai nước chưa phát  
triển. Việt Nam xuất  k hẩu  sang Lào hàng dệt may, than  
đá, sản phẩm nhựa, dây cáp điện, giày dép... và nhập về 
gỗ, kim loại, ô tô nguyên chiếc...  Tổng kim ngạch thương 
mại Việt - Lào năm 2006 đạ t  khoáng 262 triệu USD, 2007 
đạt hơn 312 triệu USD, dự kiến 2015 đạt  trên 2 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại hai nước Việt Nam - M yanmar 
năm 2007 đạt 97,2 triệu USD, tăng  19,9% so với năm 2006, 
trong đó xuất  khẩu của Việt N am  là 21,8 triệu USD (tăng 
32,1%) nhập 75,4 triệu USD (tăng 16,7“ó). Tuv nhiên, 
khủng hoảng tài chính - kinh t ế  toàn cầu tác động đến 
quan hộ kinh tê - thương mại hai nước, tông kim ngạch 
thương mại hai chiều 9 th á n g  dầu năm 2009 đạt  56 triệu 
USD, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm 2008 (trong đó Việt 
Nam xuất khẩu 16 tr iệu USD, nhập  k hẩu  40 triệu USD).

Hợp tác thương mại Việt Nam - Đông Timor còn ỏ mức 
khiêm tôn, nhưng có nhiều tr iển  vọng. Năm 2008 kim 
ngạch thương mại hai chiểu đạ t  48 tr iệu  USD (Việt Nam 
xuất sang Đông Timor 112.000 tấn  gạo). Đến năm 2009, 
kim ngạch thương mại hai nưỏc 11 tháng  đầu năm đạt  96 
triệu USD (chủ yếu là Việt Nam xuấ t  kháu  gạo sang Đông 
Timor). Hai bên còn có tiềm n ăng  hỢp tác trong lĩnh vực

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dôi mói VÀ hói nhập quốc té
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dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, thuỷ sán và xây dựng.

Quan hộ kinh t ế  - thưởng m.ại Viột Nam - Thái Lan 
phát triến khá m ạnh  mẽ. Nhưng do tác động của cuộc 
khủng hoảng kinh tô* tài chính toàn cầu và những biến 
động chính trị của Thái  Lan mà kim ngạch thương mại hai 
nước đến tháng 8/2009 chỉ dạt gần 3,4 tỷ USD, giám 22,7% 
so với cùng kỳ năm trước, trong dó Việt Nam xuất  sang 
Thái Lan 808 triệu USD và nhập  gần 2,6 tý USD. Việt 
Nam xuất khẩu các mặt  hàng  chủ yếu là máy vi t ính và 
linh kiện, dầu thô. hái sán. xe đạp và phụ tùng, than  đá. 
hàng dệt may... nhậ]) khâu  xáng dầu, linh kiện và phụ 
tùiig xe máy, chất  dẻo nguyên liộu. máy móc thiết bị văn 
phòng, sát thép, linh kiện ô tô...

Kim Iigạch thương mại Việt Xam - Philippines tăng lên 
nhanh chóng, dạt khoáng 2,2 tỷ USD năm 2008, trong dó 
Việt Nam xuất khẩu  1,8 tỷ USD (1,17 tỷ USD là xuất  khấu 
gạo) và nhập khẩu 400 tr iệu  USD. vượt trước mục tiôu đạt 
2 tý USD cho năm 2010. Mặt  hàng  xuât  khẩu chủ yếu của 
Việt Nam sang Phil ippincs  là gạo, linh kiện điộn tử và 
hàng nông sán và nhập  của Philippinos chủ yếu là phân 
bóii, máy móc thiết bị phụ  tùng, khoáng chất, khí hóa lổng, 
xăiig dẳu. dược phấm, vật liộu xây dựng...

Với Trung Quốc, quan  hộ kinh tô' - thương mại Việt - 
Trung tùng bước phá t  tr iển  tương xứng với quan hộ chính 
trị cũng :ihư tiềm năng  của mỗi nưỏc. Lãnh đạo cấp cao hai 
nước luctì quan tâm và đ ặ t  ra mục tiôu phấn đấu cho

Chương / / / .  Ilội nhập qiiổc té sáu rộíiỊ’ vi sự nghiệp CNỈỈ-IỈDỈỈ...
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Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ doi mới và hội nhập quốc tẻ

thương mại Việt - Trung phát triển. Trong chuyên thăm  
Trung Quôc vào năm 2004, Thủ tướng Phan  Văn Khải và 
các nhà lãnh dạo cấp cao Trung  Quôc tập t rung  thỉio luận 
phương hướng tâng cường quan hộ kinh tế  giữa hai nước, 
tìm biện pháp cụ thể để đẩy n h an h  hỢp tác kinh tê, thương 
mại và cam kết nàng kim ngạch thương mại song phương 
lên 10 tý USD vào năm 2010. Năm 2005 và 2006, lãnh đạo 
hai nưóc đặt ra mục tiôu mới và đưa ra nhĩểu biện pháp 
nhằm thúc đẩy quan hộ song phương p h á t  t r iển  lành 
mạnh. Hai bên nhấ t  trí  phấn  đấu thực hiện trước thời hạn  
mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạ t  10 tỷ 
USD vào năm 2010

Tính đến tháng 8/2006, hai nước đã ký 51 Hiệp định và 
gần 30 văn kiện cấp Nhà nước, t rong đó hơn một nửa liên 
quan trực tiếp đến hỢp tác kinh tê - thương mại, tạo cơ sở 
pháp lý thúc đẩy quan hệ buôn bán giữa hai nước phá t  
triển. Năm 2006, kim ngạch buôn bán hai chiều đạ t  10,421 
tỷ USD (Việt Nam xuất  khẩu  đạt  3,2 tỷ USD, n hập  khẩu 
6,8 tỷ USD), “ngưởng” 10 tỷ USD như  lãnh đạo hai nưóc 
cam kết thực hiện cũng dã vượt qua

Nguyẽii Phưuiig Hoa. “Bưiic phát tricn của quan hệ Việt - TrunịỊ Qua 
các chuyến thăm cấp cao", T ạ p  c h í  N g h iỏ n  cứ u  q u ô c  lố ,  sô  6  (7 0 ) /2 0 0 6 ,  

tr .4 6 .

■ N g u y ễ n  Bảo, “Quan hệ Việt N a m  ■ T rung  Quốc: m ột chặng  đường  
nhìn lại", T ạ p  c h í  C ộ n g  s ả n ,  s ố  7 8 9 /2 0 0 8 ,  t r . l 0 4 ,  105 ,
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Năm 2007, kim ngạch mậu dịch hai nước đạt gẩn 16 tỷ 
USD, hoàn th à n h  trước 3 năm mục tiêu Lãnh đạo cấp cao 
hai nước đã đề ra là đưa kim ngạch thương mại hai nước 
đạt 15 tý USD vào năm 2010, trong đó nhập siêu của Việt 
Nam ỏ mức cao là 6,8 tỷ USD

Trung Quốc là bạn hàng  nhập khẩu sô một vổ cao su, 
hạ t  điểu, là nước nhập khẩu  thủy sản thứ 3, là nước nhập 
khẩu trên 50% giá trị  rau  quá tươi của Việt Nam. Nhìn 
chung cơ cấu hàng hóa xuất  khẩu của Việt Nam sang thị 
trường Trung  Quốc đã không ngừng được mở rộng. Việt 
Nam nhcập  khau  từ Trung  Quốc các mặt hàng như xăng 
dầu, máy móc, thiết  bị phụ  tùng, phân bón, sắt thép, vải 
các loại, hóa chất,  điện.. . Đây thực sự là một ký lục xét trôn 
nhiều phương diện: tăng cao 1,64 lần nhịp độ tăng trưởng 
nhập khẩu chung từ  thị trường thế  giới; tăng cao kỷ lục so 
với nhịp độ tăng nhập khấu  từ 9 thị trường chủ yếu của 
nước ta trong giai đoạn này.

Với Mỹ: Quan hộ ngoại giao Viột Nam- Mỹ được đẩy 
mạnh tạo ra những th u ận  lợi cơ bản cho Việt Nam mỏ rộng 
kinh tê* đỗi ngoại và hội nhập  quốc tế. Việt Nam t ranh  thủ 
nguồn vôn đầu tư, kinh nghiệm quản lý và hàng hóa của 
Mỹ. Hơn thê nữa, hàng  hóa của Việt Nam có thêm một thị 
trường rộng lớn, đầy triển vọng và là một bưóc đột phá cho

Chương III. Hội nhập quốc té sáu rộng vi sư nghiệp CNIỈ-tỉĐỈI...

N g u y ễ n  Bảo, "Quan hệ Việt N a m  - Trung Quôc: một chặng đường  
nhìn lại", T ạp  c h í  C ộ n g  s ả n ,  s ô ' 7 8 9 /2 0 0 8 ,  t r . l 0 4 ,  105.
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nến kinh tế  Việt Nam hội nhập nền kinh tế  the giới. Có thố 
nói lĩnh vực thành công nhâ't trong quan hộ Việt- Mỹ là 
kinh tế- thương mại. Điểu này nằm trong chủ trương, 
chính sách của Việt Nam là lâV nội dung hỢp tác kinh tế  - 
thương mại làm trọng tâm của các môì quan hộ Việt - Mỹ.

Việt Nam trở thành  thành  viên chính thức của WTO 
đã tạo điểu kiện quan trọng trong đàm phán thương mại 
với các đôi tác trong đó có Mỹ trên  cơ sỏ các nguyên tác của 
Tổ chức Thương mại th ế  giới (WTO). Mỹ dành cho Việt 
Nam Quy chê Thương mại bình thường vĩnh viễn (năm
2006) và Hiệp định khung vể thương mại và đầu tư (năm
2007). Kim ngạch buôn bán hai chiêu piữa Việt Nam và Mỹ 
liên tục tăng; năm 2006 là 9,7 tỷ USD, năm 2007 là 12,2 tỷ 
USD (trong đó Việt Nam xuâ't khẩu  10,3 tỷ USD, nhập 
khẩu là 1,9 tỷ USD), năm 2009 đạt  14,364 tỷ USD và
18,004 tỷ USD năm 2010. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất  
khẩu lớn nhất  của Việt Nam

Cơ cấu hàng xuất  nhập  khâu của Việt Nam vào Mỹ 
cũng không ngừng biến đổi. Các mặt hàng  Việt Nam xuất 
khẩu vào thị trường Mỹ chủ yếu là hàng  nông sản như cà 
phê, gạo; thủy hải san; dầu thô; than; hàng dệt may; giày 
dép... Các mặt  hàng Việt Nam nhập  khẩu  từ Mỹ là máy 
bay, phân bón, thiết bị phụ tùng, xe hơi, nguyên liệu bông,

Ngoại giao Việt Nam tronỊỊ thời kỳ dổi mói và hội nhập quóc tể

Xuân Nguyễn, “Quan hệ Viẽt N am  - Hoa Kỳ, con đườiig đã  qua và 
triến vọng", Tạp chí Lý lu.ận chính trị, số 1/2009, tr.55.
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thiôt bị và vật  liệu xây dựng...  Mỹ trỏ thành một trong 
những đôi tác thương mại lớn nhất  của Viột Nam, tạo cơ sỏ 
thúc đẩy quan  hộ hai nước tró thành quan hộ dôì tác xây 
dựng, hỢp tác hữu nghị trôn cơ sớ bình đáng, tôn trọng lẫn 
nhau, hai bôn cùng có lợi.

Quan hộ thương mại Việt Nam - Mỹ tuy phát  triển 
nhanh  và đạ t  qưy mô tương đôi kín từ 9,7 tý USD năm
2006 lên hơn 18 tv USD năm 2010 Iihưng chùa tương xứng 
với t iềm năng  và mong muôn của hai bên. Tông giá trị 
hàng hóa xuấ t  khau  cúa Việt Nam mới chỉ chiếm khoáng 
1,5% và mặt hàng lớn nhấ t  là giày dép cũng chí dừng lại (i 
con số 4%

VỚI việc Mỹ trao cho Việt Xam hương Qiiy chế Líu (lãi 
thuê" quan phố cộp (GSP) dù chưa clẩy đủ (clược Mỹ áp dụng 
nhằm giúp dcì các nưỏc dang phát trien tăng xuất khẩu dô 
xóa đói, giám nghèo, có thế bán sang Mỹ khoáng 3100 mạt 
hàng mà không phai trá  thuê quan), sức cạnh tranh các mặt 
hàng xuất khấu của Việt Nam tăng cao và khuyến khích dầu 
tư để tập trung xuá't khấu, tạo thôm công ăn VIỘC làm... Hiện 
Iiay, Mỹ là thị trường thương mại lỏn nhất của Việt Nam.

Với N hật Bản, kể từ khi Việt Xam và Nhật Bán phấn dấu 
thực hiện Ị)hiíơng châm “(lôì tác tin cáv, ôn dịnh và lâu dài”,

Chương III. Hội nhập quốc íe sáu rọnỊ’ rì sự nghiệp CNỈl-ỈỈDỈỈ...

Xuân Ntĩuyỗn, "Quan hộ ViỌt N a m  - Hoa Kỳ, con dưdng đã qua vá 
trien vọng". Tạp chi Lý luận chinh trị, 1/201)9, tr.53.
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Sáng kiến chung Việt- Nhật,  ký kết Hiệp định tự do, xúc 
tiến và báo hộ đầu tư Việt Nam - Nhật  Bán từ năm 2003, 
quan hộ thương mại Việt Nam - Nhật  Bản phá t  triển với 
tôc độ cao. bình quân tăng trôn 19%/năm. N h ậ t  Bản là một 
trong các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. 
Trong Tuyên bô' chung Việt - Nhậ t  năm 2006, hai nước đã 
nhất  trí phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 
tỷ USD vào năm 2010.

Tổng kim ngạch xuất,  nhập khẩu hàng năm giữa hai 
nước trong thòi gian từ 2006 - 2010 luôn ớ mức trên 10 tỷ 
USD, chiếm tỷ trọng khoảng 14 -16% tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu của Việt Nam VỚI tất  cá các nước khác trôn thế  
giới. Đáng lưu ý, kim ngạch xuâ't khâu của Việt Nam sang 
Nhật  Bán luôn tăng trướng với tô’c dộ cao, t rung  bình từ 15
20% và Việt Nam luôn là nước xuất  siêu sang Nhật  Bản. 
Cho đến năm 2007, tổng kim ngạch xuất  nhập  khẩu của 
hai nưỏc đã tăng vượt bộc dạt tới 12,5 tỷ USD.

Trong quan hộ thương mại với Nhật  Bán năm 2007, 
Việt Nam vẫn đạt thíặng dư thưởng mại với hơn 500 triệu 
USD. Việt Nam có khả năng xuất  khẩu  khá nhiều mặt 
hàng như dầu thô, nông sản, thủy sán. đồ gỗ, may mặc, dày 
dép, thủ công mỹ nghệ . .. Ngược lại, N hậ t  Bán cung cấp cho 
Việt Nam máy móc. lắp ráp ỏ tù, thiốl bị (.liộii, sắ t  tliép, hóa 
chất. ..  phục vụ tốt cho kế  hoạch công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của Việt Nam.

Từ năm 2005 - 2006, Việt Nam nhập siêu trên 300 triệu

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ ddi mới và hội nhập quốc té

234



USD/nàm và đến năm 2007 nhập siêu khoảng 108 triệu USD. 
Năm 2007, kim ngạch xuâ't khẩu của Việt Nam sang Nhật 
Bán đạt 6,069 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2006 và Nhật 
Bản tiếp tục là thị trường xuất  khẩu lớn thứ hai của Việt Nam 
sau Mỹ. Bước sang năm 2008, với sự nỗ lực của các doanh 
nghiệp hai nưởc, kim ngạch thương mại hai chiều tãng trưởng 
tốt, tính đến hết tháng 7/2008 đạt 10 tỷ USD, tăng 59,8% so 
VỎI cùng kỳ 2007, trong đó, Việt Nam xuất siêu trôn 180 triệu 
USD. Tính cả năm 2008, đạt 16.78 tỷ USD (vượt mục tiêu đạt 
15 tỷ vào năm 2010 nêu trong Tuyên bố chung Việt - Nhật 
(10/2006), năm 2009 giảm xuông mức 13,76 tỷ USD (do chịu 
tác động của khủng hoảng kinh tê thê giới). Quý 1/2010, kim 
ngạch thương mại hai nước đạt 3,52 tỷ USD"’.

VỚI EU: E ư  trơ th àn h  một trong những thị trường hàng 
đầu của Việt Nam và đang là đôi tác để Việt Nam tận dụng 
khai thác. Đồng thòi, nhu cầu nhập khẩu của E ư  đôì với 
các mặt  hàng chủ lực của Việt Nam là rấ t  lớn và chính sách 
thương mại của EU đôi VỚI Việt Nam cũng đang dần dần 
được hoàn thiện.

Kim ngạch buõn bán hai chiếu Việt Nam - líU tăng 
dần theo thời gian, năm 2004 đạt gần 11 tỷ USD, năm

Chương / / / .  Hội nhập quốc tê sáu rộng vi sự nghiệp CNII-IIĐII...

Nguyễn Vàn Tận, N guyễn  Hoàng Huế, "Quan hệ kinh t ế  Việt N am
■ N h ậ t  Bàn từ  sau khi Việt N am  trở  thành thành viên chinh thức của  
W TO đến nay", Tạp chí Nghiên cứu Dông Bác Á, sô' l l (93)/2008 ,  
Ir .12-13.
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2007 đạt 12 tỷ USD. KU dã trỏ th àn h  thị trường xuất  khẩu 
lớn n h ấ t  của Việt Nam, vào năm 2006 đạ t  7,1 tý USD tăng  
20,7% so VỚI năm 2005 (xuất khâu  là 5,45 tý USD, nhập 
khâu  là 3,1 tỷ USD)

Tháng  11/2007, Chủ tịch EU Jose Manuon Barroso 
thăm  chính thức Việt Xam và hội đàm vói Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng, hai bên thoíi th u ận  tăng cường hỢp tác, 
nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ Euro vào 
nám 2010 nhưng đôn năm 2009, kim ngạch thương mại hai 
chiều dã đạt 15,2 tỷ USD, tăng  l A  lần so với 1995

KU là dổi tác thương mại lớn nhấ t  của Việt Nam, 
chiếm 17"o tổng giao dịch thương mại (sau đó là Mỹ: 14S'Í), 
Xhật  Bán; 13'ỉo, và Trunịĩ  Quôc: 1 r)o). EU cũng là thị 
trường xuất  kháu lớii thứ 2 của Việt Nam (sau Mỹ). Các 
nhóm hàng xuất  kháu tăng trưỏnịĩ cao gồm; thuỷ sản, đồ 
gỗ, san phắm nhựa, sán phẩm cao su, dột may, thủ  công 
mỹ nghệ, đồ chrti tro em...

Tính rièng một số nước trong E ư  như Pháp và Anh. 
Kim ngạch thương mại hai chiổu giữa Viột Nam và Pháp 
tăng  khoáng 20%. Pháp trỏ th àn h  bạn  hàng quan trọng

Ngoại ỊỊÌao Việt yarn trotiỊỉ í hòi kỳ (¡di mói vá hội nhập quóc té

Dinti Côiiị’ 'r\]án, "Qỉinn /?(' kinh lò Virt N am  - FAỈ năm 2006", 1’ạ|) 
chí Iitĩhiẽn cứu Cháu Ảu, sô 1 (7(i)/:^0()7. tr.;')().

■' Doàn Tất Tliaiig, "NánịỊ cat) môi quan hệ hỢp tác đối tác Việt N am  - 
K U  lén tám  can mi'fi'', 1'ạ|) chí HKhiôn (’ửu {'hãu Au. sô 7(91)/2008,
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thứ hai của Việt Nam trong khôi EU. Năm 2005. tống kim 
ngạch thương mại đạt 1,25 tý Euro, năm 2006 là 1,5 tỷ Euro, 
nãm 2007, tăng 17,G8"Ó so VỚI năm 2006 (1,7 tỷ p^uro)"’.

Trong dó xuất khẩu  của Việt Xam sang Pháp tcăng 1,14% 
với các inặt hàng xuất  khẩu chính là dày dép, dột may, đồ 
gỗ. nông sản, thủy Síin ... Việt Xam nhập khâu từ Pháp các 
mặt hàng như máy móc. thiết l)ị, hóa chất, phân bón...

l íim ngạch xuất  khấu  giửa Viột Nam và Anh không 
ngừng tãng lôn, năm 2007 Việt Xam xuât khấu sang Anh 
khoáng L9 tý USD. Những mặt hàng của Việt Nam xuất  
khấu chủ yêu sang Anh là dày dép, nông sán, thủy sán.. .  
Mặc dù Anh là nước chịu linh hưỏng lớn về cuộc khung 
hoàng tài chính, nền kinh tô" đang gặp nhiổu khó khăn 
nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và 
Anh năm 2008 vẫn đạt mức tăng trưởng khá quan. Tính 
dên tháng 11/2008, tống kim ngạch thương mại đạt  
1096,647 triệu GBP, tăng  20% cùng kỳ năm 2007, trong 
đó, Anh nhập khẩu từ Việt Nam 933 triệu GBP, xucVt khẩu  
sang Viột Nam 163 triệu GBP.

Với Liõn bang N ga, quan hộ kinh tế, thương mại Việt - 
Nga có những Cííi thiện dáng kế. Trong 6 tháng đầu năm
2008, khô'i liMng lưu rhuyon hàng hóa giữa hai nước ('ó

ChươtĩỊ’ / / /.  I lộ i  nháp (¡íinc lé sâu rỏtiỊ’ vi S I Í  nghiệp C N Ỉ Ỉ - Ỉ Ỉ Đ Ỉ I ...

"Nguyên Thu Phương, "Ba mươi năm quan hệ Việt N am  ■ Cộnịị hon 
Phap'\  Tạ[) clií (’ông sán, sô' 78(i/2008. Ir. 1 Hi.
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mức gia tăng  lớn, tông kim ngạch thương mại đạt 960 triệu 
USD. trong đó Việt Nam xuất  khâu đạt 307 tr.ệu USD, 
tăng 46% và nhập  khâu đạt  653 triệu USD tăng 314% so 
VỚI cùng kỳ năm 2007. Nhiều mặt hàng xuất k h â t  của Việt 
Nam đạt  mức tăng  trương cao về giá trị như thủy hải sần, 
rau  quá, h ạ t  điều, cà phô, gạo, thủ công mỹ nghệ .. Cơ cấu 
hàng nhập  khẩu  của Việt Nam cùng có sự thay đổi đáng 
kể: sán phẩm  dầu mỏ giám 3 lần, trong khi đó sắt thép 
tăng 7 lần, cao su tổng hỢp tăng 200 lần, linh kiện ô tô tăng  
4 lần so VỚI năm 2007"’.

Kim ngạch buôn bán giữa hai nưóc và đầu tu của Nga 
vào Việt Nam có chiểu hướng gia tăng, năm 200) đã vượt 
1,5 ty USD.

Với H àn Quốc, mặc đù quan hộ thương mại ?iữa Việt 
Nam và Hàn Quô’c bát đầu muộn hơn so với các đôl tác 
khác (từ 1992) nhưng Hàn Quốc là nước có tổng kim ngạch 
buôn bán hai chiều VỚI Việt Nam khá lớn, năm 2005 đứng 
thứ tư. Năm 2008, phát  triển kinh tế  cúa Hàn Quôc gặp 
nhiều khó khăn  do ánh hương suy thoái t rầm  trọng của 
kinh t ế  tài  chính toàn cẩu. Tuy vậy, quan hộ kinh tê 
thương mại giữa hai nước vẫn phát  triển tốt. Kêt quả xuất  
khẩu các nhóm hàng chính của Việt Nam sang Hàn Quốc

Ngoại giao Việt Nam íronỊỊ íhòi kỳ íỉdi mói và hội nhập quốc tè

Lô Danh Vĩnh, "Dấy mạnh quan hệ đỗi tác chiến lược Việt Nam  - Liên 
hang N ga trong lĩnh vực kinh t ế  - thương m ại vá khoa học kỹ thuật", 
Tạp chí Cộng sán, sô' 792/2008, tr.l02.
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vẫn giữ được đà tăng trương khá cao so với năm 2007. Tính 
đến 10/2008, tổng kim ngạch thương mại Việt - Hàn đã đạt 
đưỢc 8,72 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 
1,77 tý USD tâng 55% và nhậ]) khẩu đạ t  6,95 tỷ USD tăng 
52,7% so với cùng kỳ năm 2007.

2.2. Q u a n  hệ đ ầ u  tư

Quan hệ đầu tư của Việt Nam chủ yếu diễn ra một 
chiều VỚI chính sách thu hút và kêu gọi đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. Đê' thúc đẩy hội nhập 
kinh tê quô’c tế, thu hút vốn đầu tư từ nhiếu quốc gia, vùng 
lãnh thô, các tô chức, cá nhân  trôn thê giới, nhiều nghị 
định, thông tư hướng dẫn được ban hành.

Các nhà đầu tư  A S E A N  triển khai các dự án  t rên  khắp 
các lĩnh vực và các địa phương ớ Viột Nam. N hững nước 
đầu tư vượt trội vào Việt Nam trên t â t  cả các m ặt  như 
Singapore, Thái Lan, Malaysia,  Brunei.

Singapore luôn là nước dẫn đầu ASEAN, Thái  Lan 
đứng thứ 9 trong tổng số 88 quôc gia và vùng lãnh thổ có 
đầu tư tại Việt Nam. Tính đến tháng 9/2009, Thái  Lan có 
208 dự án còn hiệu lực với tống vôn đăng ký là 5,7 tỷ USD. 
Quan hệ đầu tư Việt - Lào có những tiến bộ đáng ke nhưng 
chủ yếu từ Việt Nam, tính dến tháng 12/2008, Việt Nam 
đầu tư vào Lào 759 triệu USD với 142 dự án. Tính đến 
tháng 10/2009, Brunei có 96 dự án đầu tư tại  Việt Nam với 
tổng sô' vô'n 4,693 tỷ USD, đứng thứ 4 trong ASEAN và thứ

Chương m .  Hội nhập quốc tẻ sáu rộníỊ vi sự nghiệp CNII-HDH...
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12 trong tống sô'89 nước và vùng lãnh thố  đầu tư vào Việt 
Nam, trong dó riêng dự án khu du lịch liên hỢp cao cấp 
New City - Thành phố xanh bên bò cát trắng tại Phú Yên 
lôn tỏi 4,3 tv USD (thông qua nhà  đầu tư thứ ba).

VỚI Trung Quốc, Tiiyên bó'chung năm 2005 nhấn mạnh 
đến việc đẩu tư hai chiếu. Lãnh dạo hai nước nhấ t  trí tích 
cực khuyên khích và ủng hộ doanh nghiệp hai bôn triển 
khai hợp tác lâu dài trong các dự án hạ tầng  và công 
nghiệp quan trọng, không ngừng nâng  cao trình độ và chất 
lượng hỢp tác. Nhiều văn kiện liên quan  đến lĩnh vực đầu 
tư được ký kết như dự án “Hai h ành  lang, một vành đai 
kinh tê" và các dự án liên quan  giữa Ngân hàng phát  triển 
Viột Nam và Ngân hàng phát  t r ien  Nhà nước Trung Quô’c, 
Bán ghi nhớ về việc xây dựng nhà  máy Nhiệt điện than  
miền Nam giai đoạn 1... Những văn kiện này chính là sự 
cụ thể hóa quyôt tâm phát  tr ien  quan hộ hai nưỏc theo 
chiếu sâu, tin Ccậy. bền vững của lãnh đạo cấp cao hai nước. 
Tính đến cuôl tháng 6/2006, Trung  Quốc có 339 dự án vỏi 
tổng sõ vốn 834,7 triệu USD'".

Quan hệ đầu tư của Mỹ đô'i VỚI Việt Nam ngày càng 
phát  triển quy mõ và tôc độ. Sau chuvên thăm Mỹ của Thủ 
tướng Phan Văn Khái (6/2005), các Hiệp định vé hợp tác và

Ngoại giao Việt Num trong thời kỳ dài mói va hoi nhập quốc lé

Nguyễn Plníờng Hoa, "Bước p h á t  triõh cãa  quan hê Viêt - TrunịỊ qua  
các churên thăm cấp cao". l'ạp chí N ghiên cứu quốc lố. s6 6 (70)/2006. 
irA7.
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đầu tư  giữa hai nước được ký kết làm cơ sỏ cho nhiều công 
ty Mỹ đầu tư vào Việt Nam. Tính đến tháng 10/2005, tổng 
sô" (lự án còn hiệu lực của Mỹ à  Việt Nam là 245 với tổng sô 
vốn cam kết dạt 1,4 tỷ USD, trong cló vô’n thực hiện đạt 739 
triệu USD

Chuyến thăm chính thức Mỹ (6/2007) của Chủ tịch 
nước Nguyễn Mmh Triết, Việt Nam và Mỹ đã ký Hiệp định 
khung về thương mại  và đầu tư (TIFA). Hiệp định nảy là 
sự mở rộng Hiệp định thương mại Việt - Mỹ năm 2000, 
dược đánh giá là một cột móc song phương mới, tạo thuận  
lợi hơn cho các nhà đầu  tư Mỹ ỏ Viột Nam và cho việc tăng 
cường quan hộ Việt - Mỹ. Còn trong chuyến thăm Mỹ của 
Thủ tướng Nguyễn Tấn  Dũng (2008), Thủ tướng Việt Nam 
và Tổng thống Mỹ dã nhíYt trí “quan hệ kinh tế  là quan 
trọng trong quan hộ song phương Viột - Mỹ”, “Hoa Kỳ và 
Viột Num sẽ khỏi động đàm phán Hiộp định dầu tư song 
phương, thể hiện sự cam kết của hai bên về đối xử cõng 
bàng không phân biệt và minh bạch đõ'i VỚI đầu tư nước 
ngoài. Tông thống Mỹ cũng kháng định Mỹ đang tích cực 
xem xét đề nghị của Việt Nam đưực tham gia vào Chương; 
trình ưu đãi thuô quan phô cập (GSP) và việc công nhận  cơ 
chế thị trường ỏ Việt Nam. Tổng số vôn đầu tư của các

Chương / / / .  ỉỉộ i nhập quốc té sáu rộiiỊ' VI sư nghiệp CNII-IIĐII...

' Hộ Kê hoạch và dau tư ■ Trung lâm Thông lin và đự báo kinh tế  ■ Xcã 
hội quốc gia, Các quỏc g ia  và vùng lánh th ổ  có quan hệ kinh tê với Viêt 
Nam ,  NXH Thông Un, l ỉà  Nội, 2006. Lryl62.
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doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam tính đến cuôi năm 2008 đã 
đạt  xấp xỉ 7 tỷ USD với 430 dự án, đứng hàng thứ 6 t rên  
tổng sõ 81 quốc gia và vùng lãnh thố’ có vốn đầu tư trực tiếp 
vào Việt Nam"’.

Tính đến ngày 20/12/2010, Mỹ đứng thứ 7/92 quo’c gia 
và vùng lãnh thổ có vôn đầu tư tại Việt Nam với 556 dự án 
còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư là 13,075 tỷ USD.

Các tập đoàn lớn của Mỹ đầu tư vào Việt Nam như 
Intel, Unocal, porter and Gamble, New - York Life, ACE 
Ina Internat ional  Holdings... Nhiều đánh giá cho rằng 
cùng với việc tham gia WTO, được hưởng quy chế thương 
mại bình thường vĩnh viễn (PNTR), dầu tư của Mỹ vào Việt 
Nam sẽ tăng nhanh  và khá năng Mỹ trỏ thành  nhà đầu tư 
hàng đầu vào Việt Nam là hoàn toàn có thổ. Tuy nhiên, vế 
phía mình Việt Nam cần tiếp tục cai thiện môi trường đầu 
tư, hoàn thiện hệ thông pháp luật  và đơn gián thủ  tục 
hành chính đê trở thành  địa điểm hấp dẫn thực sự đối với 
các công ty Mỹ.

Viện trỢ phát triển chính thức ODA: Nhật  Bản là nước 
cung cấp viện trỢ phát  trien nhiều nhâ t  cho Việt Nam. 
Quan hộ Việt Nam - Nhật  Bản tiến vững chắc trôn đường 
hướng tỏi đôl tác chiến lược vì hoà bình và phồn vinh ở

Ngoại giao Việt Nam trong thìri kỳ doi mới và hội nhập quóc tẻ

Xuán Nguyền, ‘Quan hệ Việt N am  ■ Hoa Kỳ, con đường đá  qua và 
triên vọng". Tạp chí Lý luận chính trị, sô 1/2009. tr.56.
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Chương / / / .  Hội nhập quốc tế sáu rộiìỊỊ vi sự nghiệp CNỈi-IiĐIỈ...

châu Á. Từ năm 1992 đên nay, N hật  Bản đã cam kết 
khoảng 16 tỷ USD ODA cho Việt Nam, trong đó tài khóa
2009 (khoản vay Yên) đạt 145,613 tỷ Yôn, cao nhấ t  từ 
trước đôn nay (tỷ lộ giải ngân là 13,8%).

Đầu tư trực tiếp của N h ậ t  Bản không ngừng tảng  lên, 
ngay từ năm 2002, N hật  Bản đã ở vị t r í  số  1 tại Việt Nam 
và đã có nhiều đóng góp trực tiếp cho sự p h á t  tr iển  kinh 
tê - xã hội của Việt Nam và của cả hai nước. Tuy nhiôn 
cũng giỗng như hoạt  động kinh tế  - thương mại so với các 
nước châu á khác, đầu tư trực tiếp của N h ậ t  Bán ỏ Việt 
Nam vẫn chưa tương xứng với t iềm năng  và nhu cầu của 
cả hai bên. Ngoài ra, đầu tư  mới của Nhcật Bản vào Việt 
Nam lại gặp phải  sự cạnh t ra nh  mạnh mẽ của Trung 
Quốc và các nước trong khu  vực. Chính vì thê', để đẩy 
m ạnh  hơn nữa dòng đầu tư của N hậ t  Bản vào Việt Nam, 
đòi hỏi cả hai bôn đều phải  nỗ lực tháo gỡ những  khó 
khăn, ách tắc tồn đọng trong cơ chế, ch ính  sách hỢp tác 
đầu tư. Tính đôn tháng  8/2006, N hậ t  Bản có 677 dự án 
đầu  tư trực tiêp còn hiệu lực tại Việt Nam với tống số vốn 
đăng ký là 6,8 tỷ USD, đứng thứ  3 trong các nước và 
vùng lãnh thổ vào Việt Nam. Đến ngày 31/12/2007, Nhật  
Bản đã đầu tư vào Việt Nam 928 dự án với tổng sô' vôVi 
dăng ký lôn tới 9,03 tỷ USD chiếm 10,8% tổng số vốn FDI 
của t â t  cá các đối tác đã đầu tư vào Việt Nam, đứng thứ
4 trong sô’ các nước và vùng lãnh thổ có vôn đầu tư vào 
Việt Nam (sau Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore) nhưng
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lại là nước đứng đầu vổ vốn dầu tư đã thực hiện, vối gần
5 tỷ USD'".

Đến tháng 9/2008. X hật  Bán là nước dứng thứ 3 trong 
tống sô’81 quốc gia và vùng lãnh thô dầu tư vào v̂ îệt Nam 
vói 1019 dự án còn hiệu lực có tổng sô vôn đăng ký là 16,9 
tý USD. Đặc biột, Xhật  Ban dẫn đầu về sô' vôn thực hiện 
tại Việt Nam, Trong cuộc gặp mặt các doanh nghiệp Việt 
Nam- Nhật Ban, tô chức tại thủ đô Tokyo, chiều ngày 
17/3/2008, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã khẳng 
định Nhật  Bán là một trong những đốì tác quan  trọng hàng 
đầu và là quô*c gia dầu tư nhiều nhất  tại Viột Nam. Trong 
tương lai, Nhật líán sẽ là đôì tác dầu tư lớn nhất  của Việt 
Nam và Viột Nam sẽ là thị trường hấp dản của các nhà đẩu 
tư Nhcật Bán. Tính dèVi 20/4/2010, Nhật  Bản có 1.211 dự án 
dầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại V iệt N am  VỎI tổng vôVi đầu  
tư đăng ký 19,34 tỷ USD, đứng thứ 3/84 quôc gia và vùng 
lãnh thô đẩu tư tại Việt Nam, sau Đài Loan, Hàn Quốc. 
Tính clcn ngày 20/5/2010, Nhcật Bán có 34 dự án mói với 
tổng S(V vốn 1,1 tỷ USD, dứng thứ 3 sau Hà Lan, Hàn Quốc 
trong số 36 quốc ^ia.

Các tập đoàn kinh tê và thương mại hùng  mạnh nhất  
của Nhật  Bán có mặt tại Việt Nam như Mitsubishi,  Toyota, 
Honda, Suzuki, Sony... Th(H) dánh giá chung của các

A'ĵ 'Oflí Ịiiuo Việt ^’am trong thòi kỳ dổi mói và hội nhập quốc tê

Ti nn Anh l ’hương. "Quan hệ Việl Nnm  - N h ậ t Bản: chặnfí đường ha 
mươi lăm năm ph á t  trién". Tạj) rhí ('ộng sán, sô 791/2008, tr.99.
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doanh nghiệp Nhật  Bán ớ châu Á, Viột Nam đang hội đủ 
các yêu tô ' thuận lợi nhất:  lao động khéo tay, chăm chỉ, tiếp 
thu nhanh các kỹ thuậ t  mà tiền lương chỉ bằng một nửa 
Thái Lan, thấỊ) hơn Trung Quôc rát nhiều.. .  Hơn nữa, Việt 
Nam đang triệt  để thực hiện Sáng kiến chung Việt - Nhật,  
Hiệp định bảo hộ đáu tư Viột- Xhật, Hiệp định thương mại 
song phương Việt - Nhật,  vì vậy, các nhà  đầu tư Nhật  Bán 
clánh giá cao những nỗ lực của Viột Nam trong việc cái 
thiện môi trường đầu tư thông qua củng cô" và hoàn thiện 
hộ thống pháp lý, đặc biệt là luật đầu tư mới thông nhất  
đang được thực thi, tạo ra một sân chơi chung cho các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với EU: Năm 2005, Việt Nam chủ động đưa ra “Đề án 
tông thê về quan hộ Việt Nam - EU đến năm 2010 và định 
hướng 2015” với mục đích nâng cao môi quan hệ hai bên 
lên tầm cao mối trên cơ sỏ của mối quan hệ bình đang, hỢp 
tác lâu dài, vì hòa bình và phát  triển. Ngoài ra, EU củng 
là nhà đầu tư quan trọng và tiềm năng (đến tháng 
12/2009, EU có 947 dự án với tổng số von đăng ký khoảng 
13,3 tỷ USD).

Từ năm 1995 đến hết năm 2007, tổng cam kết ODA 
của EU và EC đạt  8,3 tỷ USD, giải ngân khoảng 5 tỷ USD. 
Hiện nay nôu xét vê viện trỢ khõng hoàn lại, E ư  là nhà tài 
trỢ lốn nhất  cho Việt Nam (tổng mức cam kết cho năm 
2010 của toàn bộ E ư  đạt  1.082 triệu USD, tăng 21% so với 
cam kết  cho năm 2009). Ngày 15/7/2010, EU đã dỡ bỏ luật

Chương III. Hội nhập qiidc te sáu rộììỊỊ vi sự ìiỊỊhiệp CNỈỈ-ỈỈĐIỈ...
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bán phá  giá đối với xe đạp sản xuất  tại Việt Nam.

Năm 2006, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động 
đầu tư của EU vào Việt Nam vỏi tổng sô vốn đăng ký mới của 
EU đạt  1,6 tỷ USD, đứng thứ 2 sau Hàn Quô'c 2,4 tỷ USD và 
cao hơn Hồng Kõng 1,14 tỷ USD, Nhật  Bản 938 triệu USD 
và Hoa Kỳ 638,5 triệu USD. Các quốc gia và vùng lãnh thố 
có dự án lớn là Hà Lan 100,9 triệu USD, Ba Lan 65,6 triệu 
USD, Thụy Sĩ 51 triệu USD, Pháp 36,1 triệu USD. Tính đến 
hết  năm 2006, EU có trên 500 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt 
Nam với sõ vốn đăng ký khoảng trên 7 tỷ USD"’.

Kết quả này tuy còn nhỏ so vỏi t iềm năng của 27 nước 
EU chiếm gần 30% GDP của toàn thế  giới nhưng lại khá 
lỏn so với Việt Nam. Các dự án của EU không nhiều, vốn 
khôiig lớn như các dự án của Hàn Quôc, Mỹ, Hồng Kông 
nhưng lại tập t rung  vào các lĩnh vực công nghiệp dầu khí, 
điện nước, xây dựng kết cấu hạ tầng, chế biến nõng sản, 
thực phẩm  công nghệ cao như  sữa, đồ uông, viễn thông. Đó 
là những  ngành  thuộc công nghệ cao, tận  dụng ưu th ế  vể 
khoa học kỹ th u ậ t  hàm lượng chất  xám lớn, có sức cạnh 
t r a n h  cao t rên thị trường và rấ t  cần cho Việt Nam.

Tính đến tháng 9/2007, EU có 640 dự án, với tổng sô dăng 
ký là 8,35 tỷ USD và vốn dầu tư thực hiện là 4,8 tỷ USD.

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quác tê

" Dinh Công Tuấn, "Quan hệ kinh tè'Việt N am  ■ E U  năm 2 0 0 6  , Tạp 
chí nghiên cứu châu Âu, sô’ l(76)/2007, tr.51.

246



ChươrtỊỉ ni. I lộ i nhập quốc tế sáu rộnỊỉ vì sư nghiệp CNU-UĐH...

Các nhà  đầu tư EU đã có mặt tại hầu  hế t  các ngành 
kinh tế  quan  trọng của Việt Nam, tập  t ru n g  nhiều nhâ't 
vào ngành công nghiệp và xây dựng (280 dự án với tổng sô’ 
vôn là 4,18 tỷ USD chiếm 54,8% tống sô dự án  và 59,8% 
tổng sô vốn đầu tư), trong đó công nghiệp nặng  có 118 dự 
án  VỚI tổng sô vốn đầu tư gần 4,97 tỷ USD, tiếp theo là 
khai thác dầu khí 6 dự án với 1,32 tý USD. Trong lĩnh vực 
dịch vụ, EU có 181 dự án với tống số  vốn là 2,43 tỷ USD 
(chiếm 35,4% số  dự án và 34,6% tông sô" vốn đầu tư), còn lại 
là nông- lâm nghiệp với 50 dự án với tổng sô" vốn đầu tư 
475,6 triệu USD. EU tiếp tục là một t rong những  nhà  tài 
trỢ song phương lớn nhất  cho Việt Nam, với tổng giá trị  
cam kêt tài  trỢ năm 2008 đạt  962,8 triệu USD, tập  t rung  
chủ yê"u vào 3 lĩnh vực chính là xóa đói giám nghèo, y t ế  - 
giáo dục và quản trị.

Nếu tính riêng một sô" nước có sô" vôn đầu tư lớn thì vào 
thời điểm năm  2008, Anh là nhà đầu tư lớn thứ  3 ỏ Việt 
Nam VỚI 105 dự án, tổng giá trị đầu tư khoảng 1,9 tỷ USD.

Năm 2007, Pháp đứng đầu trong các quốc gia châu Âu và 
đứng thứ 9 trong tổng sô 77 quôc gia và vùng lãnh thổ đầu tư 
vào Việt Nam với 179 dự án, giá trị gần 2,25 tỷ USD“’.

Các nhà đầu tư Pháp có mạt  ở hiiu khắp  rác tỉnh, thành

Nguvễr. Thu 1’hưdng, “Ba mươi năm quan hệ Việt N a m  - Cộng hoà 
P h á p ”, Tap chí Cộng sản, số 786/2008, tr, 117
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của Việt Nam, tập t rung chủ yếu ỏ một sô* vùng trọng điểm 
kinh tế, đặc biệt là ỏ phía Nam như TP. Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Tây Ninh..,  vào các lĩnh vực chính như sán xuất  hàng 
tiêu dùng, công nghiệp nhẹ và gia công chế biến.

Đầu tư của Đức trái đểu trên nhiổu lĩnh vực như công 
nghiệp nặng, dầu khí, xây dựng, giao thông vận tải, bưu 
điện... trong đó, công nghiệp nặng  là lĩnh vực đầu tư  chủ 
yếu ở các tỉnh như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.. .

Quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Italia cũng được đẩy 
mạnh và theo các nhà nghiên cứu đầu tư Ita lia  thì Việt 
Nam là một đối tác phù hỢp với năng lực của họ. Italia là 
nước đứng thứ 29 trong sô' các nước đầu tư vào Việt Nam 
vói 12 dự án được cấp giấy phép có tổng sô" vôVi đầu tư là 
61,45 triệu USD.

Hàn Quốic là một nhà đầu tư lớn cho Việt Nam. Tính 
đến ngày 31/10/2008, Hàn Quôc có t rên  2005 dự án còn 
hiệu lực vói tổng số vốn đầu tư đăng ký đạ t  t rên 16 tỷ USD, 
đứng thứ 4 trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ có mặt* 
tại Việt Nam (sau Đài Loan, Malaysia và N hậ t  Bản). Đầu 
tư của Hàn Quốc tại Việt Nam luôn nằm  trong tô'p 5 nhà 
đầu tư lớn nhất  vào Việt Nam, riêng hai năm  2006, 2007 
Hàn Quô'c đều đứng đầu trong sõ' các quốc gia, vùng lãnh 
thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư năm  2006 là 
3,19 tỷ USD, tăng hơn 4 lần so vói năm 2005, năm  2007 đạt
5,4 tỷ USD, tăng 69,3% so vói năm  2006.

Nịịoọì giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói và hội nhập quốc té
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2.3. Viện t rơ  và  các môi  qu a n  h ê  k in h  t ế  k h á c

E ư  có tiềm lực lớn dế hỢp tác })hát triển, EU đã có mặt 
sớm ỏ Việt Nam giúp dỡ rất nhiều dịa phương, kê cá những 
vùng miến núi xa xôi VỚI diều kiộn sinh hoạt rất  khó khăn. 
Nguồn vốn ODA của EU giúp thực hiện xóa đói giảm 
nghèo, đẩy lùi tệ nạn  xã hội, phát triển con người... EU 
luôn là nhà cun g cấp viện  trỢ không hoàn lại lỏn nhất cho 
Việt Nam, duy trì cam kết ODA ỏ mức cao ở Việt Nam. 
Thực hiện thôn g  qua nhiều kênh, gồm các chương trình trỢ 
giúp của Uy ban  châu Au và các chương t r ình hợp tác song 
phương của các nước thành viên.

EU tiếp tục là nhà  viện trỢ không hoàn lại cho vav ưu 
đãi hàng  đầu cho Việt Nam, tập t rung vào các lĩnh vực xóa 
đói giảm nghèo, phá t  triển nguồn nhân lực, nông - lâm - 
ngư nghiệp, y tế, vận tải.. . Trong chuyên thăm và hội đàm 
với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng  11/2007, Chủ 
tịch E ư  khẳng định tiếp tục hỗ trỢ Việt Nam để vượt qua 
những khó khăn  thách thức, phát  triển kinh tẽ - xã hội, 
cam kết  giúp Việt Nam 304 triệu Euro đến năm 2013. Năm
2007, tổng viện trợ của EU dành cho Việt Nam là 940 triệu 
USD, năm 2008, khoảng 645 triệu Euro (cam kết là 950 
triệu USD), trong đó có 500 triệu Euro viện trợ không hoàn 
lại, tập  t rung vào 3 lình vực chính là xóa đói giảm nghèo, 
y t ế  giáo dục, quản  trị.

Nhật  Bản là nhà đầu tư lớn nhất  cho Việt Nam, chiêm 
khoảng 40% tổng nguồn ODA của các nước và các tổ chức

ChươĩiỊỊ III. Hội nháp qiioc tế  sâu róiiỊ' vi sU nghiệp CNH-IIf)H...
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quôc tê cung cấp cho Việt Nam. Tại các hội nghị nhóm tư 
vấn các nhà tài trỢ cho Việt Nam (CG), Nhật  Bản đều tiếp 
tục khẳng định vị trí là nh à  tài trỢ đứng đầu ở Việt Nam. 
Vị the ODA của Nhật  Bản trong năm 2006 cho nưốc ta đã 
đạt mức cao trị giá 835,6 tr iệu  USD. Năm 2007, ODA của 
Nhật  Ban dành cho Việt N am  vẫn tiếp tục gia tăng, đạt đến 
890 triệu USD và năm 2008 đã tăng  mạnh tới 1,1 tỷ ƯSD.

Điều cần lưu ý, sự liôn tục gia tăng  ODA dành cho Việt 
Nam của Nhật Bản như  đã nêu diễn ra trong bôi cảnh kinh 
tế  - xã hội Nhật Bản những  năm  gần đây gặp rấ t  nhiều khó 
khăn, càng chứng tỏ Chính phủ và nhân  dân Nhật  Bản vẫn 
đặc biệt quan tâm đến sự p h á t  trien của Việt Nam. Qua đó, 
càng khắng định rằng, quan  hộ hỢp tác phát  triển Việt - 
Nhật nói chung đã và đang diễn ra  râ't tốt đẹp. ODA của 
Nhật Bán dành cho Việt Nam nhàm  vào định hưống phát  
triển 5 lĩnh vực ưu tiên sau: phá t  triển nguồn nhân  lực và 
xây cỉựng thể chế, trong đó chú trọng hỗ trỢ chuyển đổi sang  
nền kinh t ế  thị trường; hỗ trỢ cải tạo và xây dựng các công  
trình điện và giao thông; hỗ trỢ phát triển nông nghiệp nhất  
là phát triển cơ sở hạ tầng  ở nông thôn và chuyển giao công  
nghệ mới tại các vùng nông thôn; hỗ trợ phát triển giáo dục 
và V tế; hỗ trợ bảo vệ môi trường. Thông qua các nguồn 
ODA, Nhật Bản giúp Việt N am  xây dựng nhiều công trình 
hạ tầng kinh tẽ - xã hội như: khôi phục Bệnh viện Chợ Rẫy, 
nâng cap Bệnh viện Bạch Mai, xây dựng mơ rộng và nâng 
cấp nhiều công trình như: quốc lộ 5, 18, 10, nhà  máy thủy

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mới và hội nhập quốc té
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điện H àm  Thuận - Đa Ml, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, 
đưòng hầm xuyôn đèo Hái Vân, cầu cần Thơ...

Việt Nam đã t ra n h  th ủ  được nguồn viện trỢ phát  triển 
chính thức ODA mà cộng đồng quôc t ế  dành cho ngàv càng 
lỏn. Nguồn vốn ODA đã được sử dụng trong việc hỗ trỢ thực 
hiện các mục tiêu phá t  tr iển  ưu tiôn của nước ta, trước hết 
là cơ sơ hạ tầng (điện, giao thông vận tải, cầu công, đường 
sá...); phá t  triển nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm 
nghèo (thủy lợi, t rồng rừng, thủy sản, điện nưốc ở nông 
thôn.. .);  y tế, giáo dục và đào tạo; tảng cưòng năng lực và 
thể c h ế  trong lĩnh vực cái cách hành chính, quản lý kinh tế; 
nghiên cứu cơ bán và hỗ trợ một số lĩnh vực sản xuăt  như 
chê biến thủv sản, nông sản.

Ngoài các đôi tác thương mại  lớn nêu trên, Việt Nam 
cũng đ ạ t  được những  bước tiến quan trọng trong quan hệ 
thương mại, dầu tư vối các đô'i tác khác như Australia (thứ 
7), New Zealand (33), Ân Độ... Điểu đó chứng tỏ rằng Việt 
Nam hội nhập ngày càng sâu  rộng với th ế  giới.

3. Thúc đấy quan hệ đối ngoại trèn íĩnh vực vòn hóa

Các cơ quan điếu h ành  và quán lý ngoại giao văn hóa 
của Việt Nam là Vụ Đố\ ngoni Nhnn dân của Ban Đôi ngoại 
Trung ương Đáng, Bộ Ngoại giao và Liôn hiệp các tổ chức 
hữu nghị Việt Nam (The Vietnam Union of Friendship 
Oganizations - viết tắ t  là VUFO) - còn gọi là ú y  ban Việt 
Nam đoàn kôt, hữu nghị với n hân  dân các nước (thành lập

Chương III. lỉộ i nhập quốc té sáu rộnf> vi sự nghiệp CNIỈ-IIĐỊI...
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ngày 29/01/1977). VUFO quản  lý 39 hội hữu nghị vối các 
nước, 31 liên hiệp hữu nghị t ĩnh, th à n h  phô" trực thuộc 
Trung ương, hỢp tác với hơn 500 tổ chức phi chính phủ 
quốc tế. Hàng năm VUFO đón hơn 3.000 lượt khách quô’c 
tế. Với cơ cấu điều hành như  vậy, ngoại giao nhân dân phát  
huy vai trò tích cực trong hoạt  động ngoại giao của Việt 
Nam và thúc đẩy ngoại giao văn hóa, góp phần thực hiện 
tháng lợi đưòng lôl đôi ngoại của Đảng và Nhà nước. Ngoài 
ra còn có các cơ quan của các bộ, các ngành,  các viện nghiên 
cứu, các trường đại học cũng đẩy m ạn h  các hoạt động trao 
đối văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuậ t . . .  với các đối tác 
song phương và đa phương. Ngay từ cuôl thế  kỷ XX, Việt 
Nam tham gia Thập kỷ Vãn hóa (1990 - 2000) do Tổ chức 
UNESCO tô’ chức và trên thực tế  đã tr iển  khai ngoại giao 
văn hóa. Việt Nam tiến h à n h  tổ chức nhiều cuộc hội thảo 
về vãn hóa ở trong nước và th a m  dự nhiều hội nghị quốc tế, 
đóng góp tích cực trong việc xây dựng các quan niệm mới 
vê văn hóa trên tinh th ầ n  t ruyền  thõng và hiện đại. vừa 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vừa tiếp thu  t inh hoa văn 
hóa nhân loại.

Đảng và Nhà nước ta  chủ trương mở rộng ngoại giao 
văn hóa nhàm góp phần  thực hiện đường lôi đối ngoại độc 
lập tự chủ, rộng mỏ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 
quôc tế, tăng cưòng và nâng  cao vị t h ế  quốc tế  của đất  nước. 
Ngoại giao văn hóa Việt N am  góp p h ầ n  củng cô quan hệ 
chính trị với các đối tác, quảng  bá h ình  ảnh  về đấ t  nước và
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con người Việt Nam th ân  thiộii và mến khách, thu hút 
người Việt Nam ờ nưỏc ngoài vào khôi đoàn kết dân tộc vì 
một Việt Nam giàu m ạnh . . .  Thông qua việc phát triển 
ngoại giao văn hóa, Việt Nam thu hú t  mạnh mẽ các nguồn 
đẩu tư nước ngoài, xúc tiên  du lịch, khoa học công nghệ...

Thành tựu về đõi ngoại t rên  lĩnh vực đõi ngoại kinh tẽ
- thương mại tạo t h ế  và lực cho Việt Nam thúc đẩv quá 
tr ình hội nhập toàn diện trôn tíYt cá các lĩnh vực, trong đó 
có văn hóa. Hội nghị lần thứ  25 của ngành Ngoại giao năm 
2006 thông nhâ't triên khai  hoạt động ngoại giao trên ba 
trự cột Icà ngoại giao chính trị. ngoại giao kinh tế  và ngoại 
giao văn hóa. Năm 2008, Bộ Ngoại giao phôi hỢp với các bộ, 
ban, ngành V'à nhiều  dịa phương trong cá nước triển khai  
nhiều hoạt động văn hóa đôi ngoại đa dạng, phong phú 
mnng lại những kết  quá to lốn. Tại Hội thảo với chủ đề: 
'‘Ngoại giao văn hóa vi m ột bản sắc Việt N am  trôn trường 
quốc tế, phục vụ hòa binh, hội nhập và phá triển bển vững" 
diễn ra tại Hà Nội vào 02 ngày lõ  và 16 tháng 10 năm
2008, Phó Thủ tướng kiôm Bộ trướng Ngoại giao Phạm Gia 
Khiêm phát động toàn ngành  lấy năm 2009 là năm ngoại 
giao văn hóa. Tháng  12/2008, tại  Hội nghị Ngoại giao lần 
thứ 26 ơ Hà Nội, Chính phủ Việt Nam quyết dịnh chọn 
năm 2009 là Nảm Ngoại giao Ván hóa. Nội dung cơ bán 
gồm: 1) Nâng cao giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam 
thông qua các hoạt  động cụ thê như vận dộng các tố' chức 
quô’c tê, đặc biột là UNESCO công nhận các di sản văn hóa
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vật thể  và phi vật thổ của Việt Nam. Cụ thổ năm 2009 -
2010 vận động UNESCO công n h ậ n  Hoàng thành  Thăng 
Long là công trình văn hóa vật  thể  của n hân  loại. 2) Giáo 
dục tiếng Việt trong cộng đồng ngưòi Việt Nam ỏ nước 
ngoài (khoảng hơn 3,5 tr iệu  người đang  cư t rú  ỏ gần 100 
nước) nhằm đáp ứng nhu cầu của th ế  hộ trẻ  Việt Nam ở 
nước ngoài đang hướng ve đấ t  nước. 3) Tăng cường tuyên 
truyền,  giáo dục nhân dcân học tập  và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, 40 năm  thực hiện Di chúc và 120 
năm ngày sinh của Ngưòi. 4) Thông qua các cơ quan đại 
diện của Việt Nam ỏ nước ngoài tăng  cường giao lưu văn 
hóa, trong dó có việc tô chức các tuần  lễ văn hóa Việt Nam 
dô nâng cao hình ánh văn hóa Việt X am "’.

Vói việc triển khai mạnh mõ ngoại giao văn hóa, nhiều 
di sản văn hóa của Việt Nam được th ế  giới công nhận. Thành 
công lớn của Việt Nam trôn lĩnh vực văn hóa đôi ngoại là 
t ính đến năm 2010, UNESCO đã công nhận  14 di sản văn 
hóa của nước ta là di sán văn hóa th ế  giới. Cũng trong năm 
2010, cả thê giới hướng vổ thủ  đô Hà Nội chứng kiến lễ hội 
1000 năm Thăng Ivong - Hà Nội của Việt Nam, một trong 
những thủ đô lâu dòi nhấ t  của nhân  loại. Nhiểu chương 
trình giao lưu trao đổi văn hóa mang tôn Thăng Ix)ng 
diễn ra liên tục trong suốt 6 tuần  lỗ với các buổi hòa nhạc,

Ngoại giao Việt Nam tronỊỊ thòi kỳ dổi mỏi và hội nhập quốc lé
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hội thảo khoa học ờ Việt N am  và nhieu nước trẽn thế  giới 
do Đại sứ quán Việt Nam tại các nưóc, Đại sứ quán các 
nước tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao các nước, Học viện Am 
nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhạc viện 
Thành  phô’ Hồ Chí Minh phôi hợp tổ chức. Việt Nam tiên 
hành  tô chức lỗ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Danh 
nhân  văn hóa, Anh hùng giẫi phóng dân tộc Hồ Chí Mmh 
và 65 năm Quôc khánh  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.. .  Sự công nhộn và tôn vinh của th ế  giới đối với 
các di sản văn hóa vật thô và phi vật thể đó của Việt Nam 
tạo điều kiện cho việc giữ gìn và phát  huy bản sắc văn hóa 
dân tộc trong quá trình hội nhập  thõ  ̂giói.

Thông qua các chương trình,  hoạt  động trao dối văn 
hóa, giáo dục, giao lưu biểu diẽn nghệ thuật,  triển lãm 
nghệ thuật ,  giới thiệu phim ảnh,  lễ hội văn hóa, gặp gỡ giao 
lưu quốc tế, không gian văn hóa Việt... ngoại giao văn hóa 
góp phần to lớn trong việc mang những giá trị văn hóa 
truyền thõng giàu bản sắc dân tộc ra  thê giới.

Tiêu kết: năm 2006, đánh  dấu cột môic quan trọng của 
nước ta, Việt Nam tiến hành  Đại hội Đại biếu toàn quô'c lần 
thứ X n h ằm  tiêp tục đưa đâ't nước vững bước trên con 
dường đối mới. Đường lôì, chính sách dôi ngoại đôi mói của 
Dảng và N hà  nước ta t iếp tục dưỢc hoìiM thiện phục vụ chơ 
yêu cầu hội nhập  quổc tế  và phát  triên dất nước. Đại hội 
lần này dã có những  bổ sung rõ ràng phù hỢp với t ình hình 
the giới và yêu cẩu phá t  triển của đất  nước: sẵn sàng là bạn
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và đôì tác tin cậy của các nirôc trong cộng đồng thế  giới, 
phấn đấu vì hòa bình và phá t  triển.

Trong 5 năm (2005 - 2010), dộc lộp dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội dược giữ vững, vị thế  quôc tế  của Việt Nam 
không ngừng dược nâng lên. Việt Nam có quan hộ ngoại 
giao với háu hết các quôc gia và vùng lãnh thô’ trôn thế  giới, 
có quan hộ kinh tố - thương mại với hàng trăm thị trường 
trôn thếịỊÌỎi và thực sự đã có những bước di vững chắc trên 
con dường hội nhập quôc tế. Việt Nam tích cực, chủ động 
hội  nhỘỊ) k i n h  t ế  quôc  t ế  t h e o  h ư ớ n g  da  p h ư ơ n g  hóa ,  đ a  

dạiig hóa quan hộ quổc tế, ưu tiôn cho quan hộ đôi tác láng 
giênỊĩ, nùốc lớn và bạn bè truyổn thông.

Đáng và Nhà nước ta coi hội nhập kinh tô quốc tê là 
một trong những xu thế  ¡Dhát triên khách quan của thòi 
dại, là quá trình thực hiện mô hình kinh tô mỏ, tự nguyện 
tham gia vào các dịnh chế kinh lê̂  - tài chính quốc tế, thực 
hiện thuận  lợi hoá và tự do hoá thương mại, đầu tư và các 
hoạt dộng kinh tế  đôì ngoại. Trong 5 năm (2005 - 2010), 
Việt Nam tích cực và chủ động hội nhập kinh tô quôc tê, có 
quan hộ thương mại với hàng trãm thị trường của các nưỏc 
và vùng lãnh thố, với nhiỂu dôì tác và các t rung tâm kinh 
tô trôn thế  giới. Thành tựu quan trọng trôn con dường hội 
nhập quóc tó của Việt Nam từ năm 2005 clượo thỏ hiện 
trong những bước đi và lộ t r ình  hỢp lý, không chi' hội nhập 
về kinh tế  mà còn mỏ rộng trôn nhiều lĩnh vực khác, nhấ t  
là văn hóa, thê thao và du lịch.

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hòi nhập quốc té
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CHƯƠNG IV

THÀNH Tựu VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
CỦA NGOAI GIAO VIÊT NAM TRONG THỜI 
KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TỂ

I. NHỮNG THÀNH Tựu co  BẢN

Đại hội lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đề ra 
đưòng lôì đối mói toàn diện, trong đó có đưòng lôi đôi ngoại 
và được hoàn thiện qua các kỳ Đại hội VII, VIII, IX, X. 
Đưòng lõi đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đôì ngoại 
đã bảo đảm ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế, 
giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Hoạt động đõì ngoại của Việt Nam trong thòi kỳ Đổi 
mới và hội nhập quốc tế  đã đạ t  được ba mục tiêu cơ bản là 
an ninh, phát  triến và liợi ỉihập.

+ M ục tiêu an ninh'. Trong thời kỳ đổi mối và hội nhập 
quốc tế, Đảng và Nhà nước ta khẳng định đây là mục tiêu 
chủ yếu quyết định thắng  lợi của sự nghiệp đổi mói. Và vì
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vậy, đưòng lôì chính sách và hoạt  động đôi ngoại luôn chủ 
động, l inh hoạt để hoá giải các nguy cơ đe doạ độc lập, chủ 
quyền, thông nhất,  toàn vẹn lãnh  thổ  và định hướng xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đê giải quyết vấn đê Cam puchia  và nguy cơ xung đột 
vũ trang vối Trung Quốc, Đảng và Nhà nước ta đã chủ 
động tìm kiếm giải pháp  ngoại giao, tăng  cưòng đối thoại 
với các nưóc ASEAN, các tổ chức quốc tế, Liên hỢp quốc, và 
quan trọng nhất  là rú t  q uân  khỏi Campuchia  trưốc thòi 
hạn  vào năm 1989. Đồng thòi với việc giải quyết dứt điểm 
vấn đê Campuchia, Việt N am  đẩy m ạnh  hoạt động đối 
ngoại tiến tới bình thường hoá quan  hệ Việt - Trung theo 
một lộ trình hỢp lý từ  n ăm  1989 đến năm  1991;

Nhằm giải quyết vấn đê Campuchia  và nguy cơ xung 
đột giữa Việt Nam vói các nước trong khô'i ASEAN, Việt 
Nam chủ động phối hỢp vói Lào và Campuchia  tổ chức các 
cuộc đối thoại vói các nước ASEAN tìm kiếm các giải pháp 
ngoại giao cho vấn đề Campuchia.  Việt N am  thực hiện việc 
rút  quân từng đợt và tiến tới rú t  hết  quân  t ình  nguyện khỏi 
Campuchia. Trong quá t r ình  đó, N hà  nước ta  cải thiện 
quan hệ vói các nước ASEAN từ  chỗ đối đầu căng thẳng  
chuyển thành  quan hệ hữu  nghị và hợp tác như  tham  gia 
Hiệp ước Bali, trỏ th àn h  quan  sá t  viên của ASEAN (1992), 
chính thức gia nhập ASEAN (1995) và hỢp tác trong Diễn 
đàn an ninh khu vực (ARF);

Hoá giải nguy cơ từ  phía  Mỹ, “diễn biến hoà bình” và

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới vá hội nhập quốc tế
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'hương IV. Thành tựii và bài học kỉnh ngtìiệm của ngoại giao Việt Nam..

)ạo loạn lậ t  đổ, Đảng và Nhà nưóc ta  đề ra  chủ trương sẵn 
;àng cải th iện  quan  hệ với Mỹ vì lợi ích hoà bình, ổn định 
i Đông N am  Á và chủ động mở cuộc đấu t ranh  ngoại giao 
iến tới bình thường hoá quan hệ với Mỹ vào tháng  7 năm 
.995. Tuy nhiên,  nguy cd “diễn biến hoà bình” và bạo loạn 
ật đổ vẫn tiếp  tục tồn tại n gày một phức tạp, trở thành  
hách thức lớn đối với Việt N am  trong tiến tr ình đổi mới, 
nở cửa và hội nhập  quốc tế. Nghị quyết 13 của Bộ Chính 
rị khoá VI (5/1988) đề ra  phương châm vừa hỢp tác, vừa 
ỉấu t r a n h  và Hội nghị lần  th ứ  8 Ban Châp hành Trung 
íơng khoá IX ( tháng 7/2003) xác định đôl tác và đối tượng 
rong quan  hệ quốc tê để làm th ấ t  bại âm mưu của các thê 
ực th ù  địch;

Vấn đề Biển Đông, hoạch định đưòng biên giới trên 
)iển, t rên  đấ t  liền giữa Việt N am  vối các nước láng giềng 
fặp nhiều khó khàn,  thậm  chí dẫn  đến xung đột ảnh hưởng 
lến hoà bình và an ninh trong khu vực. Vấn đề chủ quyền 
[Uần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và phân định Biên giới 
[iữa Việt N am  - T rung  Quốc tồn tại  từ năm 1974 đến năm 
¡010 luốn đe doạ trực tiếp đến an  ninh và toàn vẹn lãnh 
hổ của nước ta. Việt Nam chủ động hợp tác với Trung 
ìuốc giải quyết  các vấn để t rên  theo nguyên tắc: ''láng 
'iềng h ữ u  nghị, hỢp tác toàn d iện , ôn đ ịn h  lâu  dài, hướng  
ới tương la i”, ký Hiệp ước về Biên giới trên đất  liền ngày 
¡5/12/2000, Hiệp định về phân  định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp 
tịnh giải quyết vấn để lãnh hải, vùng đặc quyền kinh t ế  và
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thềm lục địa giữa hai nưóc trong Vịnh Bắc Bộ.

Việt Nam cùng VỚI các nước ASEAN và Trung Quô*c đạ' 
được những thỏa thuận quan trọng tiến tói giải quyết vấn đ( 
t ranh  chấp ỏ Biển Đông. Ngày 9/8/1997, Việt Nam và Thá 
Lan ký Hiệp định phân định vùng chồng lấn giữa hai nướ( 
trong Vịnh Thái Lan (khoảng 6.õ00km'“); Việt Nam vì 
Philippines cùng soạn tháo Bộ Quy tắc ứng xử ỏ Biển Đônị 
tháng 7/1999, được các nước hữu quan nhấ t  trí thông qua tạ 
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ  VIII (Pnômpênh, thánị  
11/2002) nhằm tiến tới hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử ỏ Biểr 
Đông là cơ sơ đê xây dựng lòng tin, bảo đảm lợi ích của cá< 
nước và duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở Đông Nam Á;

Trong quan hệ với Campuchia,  những v;Vn để lịch SI 
giữa hai nước vê' biên giới lãnh  thô bị các thẽ lực thù dich 
lợi dụng tác động vào nội bộ Campuchia  theo hướng chia ré 
hai nước. Đê giải quyết vấn đê' này, Việt Nam kiên tr  
ch ính  sách không can th iệp  vào công việc nội b( 
(^ampuchia, khôi phục hoạt động của Uỷ ban liên hỢp V( 
biôn giới và thoả thuận  được việc Campuchia  cam kết cônị 
nhận  và tôn trọng các Hiệp ước, Hiệp định biên giới đã k\ 
t rong những năm 80 của th ế  kỷ XX. Năm 2005, Việt Nan 
và Campuchia ký kết Hiệp định bổ sung cho Hiệp địni- 
biên giới quỗc gia liai nước ký năm 1985, tạo cơ sơ pháp 
vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới hữu nghị Việ 
Nam - Campuchia. Năm 1990, Việt Nam và Lào ký kê 
Hiệp định về Quy chẽ biên giới, phôi hỢp chặt chẽ tronị

Nịịoợì ỊỊÌao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mới và hội nhập quốc li
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iệc giữ gìn an ninh biên giới hai nước. Đến năm 2010, Việt 
lam. Lào và Campuchia  hoàn thành việc cắm mổc và ken 
ày cột mốc biên giới, tạo sự ổn định vững chắc cho quan 
ộ 3 nước Đông Dương.

Chủ nghĩa khủng bô, xung đột sắc tộc và tôn giấio đe doạ 
ển hoà bình, an ninh th ế  giới cũng như khu vực đã đặt ra 
10 các nước Đông Nam Á phai chủ động phô'i hỢp tiến hành 
\c giải pháp vê' ngoại giao và an ninh. Bắt đẩu từ Hội nghị 
ấp cao ASEAN lần thứ  VIII (tháng 11/2002), Việt Nam 
ìng  các nước ASEAN đã đưa Vcào chương trình nghị sự của 
k  hội nghị chương trình chông chủ nghĩa khủng bố, báo vệ 
òa bình và an ninh khu vực. Đồng thòi, Đáng và Nhà nước 
1 chủ động thực hiện đại đoàn kêt dân tộc, đại đoàn kết tôn 
iáo, nghiêm cấm mọi h ành  vi kỳ thị dân tộc và kỳ thị tôn 
láo. Vì thê, an ninh chính trị của nước ta đvíỢc ổn định và 
há tan mọi âm mưu kích động hằn thù dân tộc và chia rõ, 
íi dụng tôn giáo của các th ế  lực phán động.

Nhví vậy, trong thòi kỳ đổi mối và hội nhập quôc tế, 
iột Nam đã đề ra và thực hiện thắng lợi đưòng lối và 
TÍnh sách đôi ngoại n hằm  giải quyết hau  hết  các nguy cơ 
e dọa đên nền độc lập, chủ quvỂn, thông nhâ"t và toàn vẹn 
inh thổ. Những thành  tựu của nền ngoại giao Việt Nani 
'ong thòi kỳ đổi mới góp phần  dưa nước ta  bước vào thời 
ỳ ôn định, phát  triển kinh tế, nhanh  chóng hội nhập khu 
Ịc và thẽ  giới hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
ậi công bầng, dân chủ, văn minh, đồng thòi duy trì hòa
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bình và an ninh khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bìnl 
Dương và thê giói.

+ M ục tiêu phá t triển: hoạt  động đối ngoại của Đảng 
Nhà nưóc và nhân  dân Việt Nam đã góp phần quan trọnị 
trong việc ''giữ vững môi trường hoà binh, p h á t triển kin} 
tế  - xã hội, năng cao uy tín  của Việt N a m  trong khu  vực vc 
trên thếgiới"^^'.

Việt Nam tiến hành  sự nghiệp đổi mối toàn diện đ( 
phát  triển đất nưóc với nhiều thuận  lợi và thách thức to lới 
nhưng chúng ta đã vượt qua tấ t  cả. Xu thê hòa hoãn quổí 
tê nhấ t  là sự tan  rã của t rậ t  tự thê giới hai cực Yalta đi 
thúc đẩy các cường quốic đôi thoại và thỏa hiệp theo hướnị 
vừa hợp tác vừa đấu t ra n h  để kiềm chê lẫn nhau. Tu'  
nhiên, t rậ t  tự thẽ giói mới đang hình thành  cũng đặt rỉ 
những thách thức lớn đối với tấ t  cả các nưóc. Các nước lói 
t iến hành  điều chỉnh chiến lược hướng vào mục tiêu phá 
triển kinh tê và gia táng ảnh  hưởng ở các khu vực trên th( 
giói. Các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam T ấ t  C( 
khả năng trở thành  mục tiêu lôi kéo của từng nưóc lón. Vó 
chính sách đối ngoại đổi mói đúng đắn, Việt Nam từni 
bước thoát ra khỏi xu t h ế  ràng buộc của các nước lón, câi 
bằng được lợi ích quôc gia với lợi ích của các nước lớn, xái 
lập được quan hệ ổn định vói Trung Quốc, EU, Nga, Mỹ vi

Ngoại giao Việt Nam trong thỏi kỳ đổi mới và hội nhập quốc u

Đ ảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đ ại biểu toán quốc lầì
th ứ X ,  Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2006, tr.59.
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N hật  Bản. Ngoại giao Việt Nam đã góp phần quan trọng 
tạo ra mối trường quốc t ế  hoà bình, đưa đất nước ra khỏi 
khủng  hoảng và bước vào thòi kỳ phá t  triển bền vững. Đến 
năm 2010, Việt N am  được th ế  giói công nhận  là quôc gia 
đang p h á t  triển có mức thu  nhập GDP bình quân đầu 
ngưòi ở mức t rung bình.

Đảng ta  nhận định về sự phát  triển mạnh mẽ của khoa 
học - kỹ th u ậ t  cùng với xu th ế  toàn cầu hóa kinh tê là 
những điều kiện th u ậ n  lợi để chúng ta  có “Cơ hội thê hiện 
khả  năng tận dụng  những thành  tựu của cách m ạng khoa 
học - kỹ th u ậ t và công nghệ, tham  gia vào sự  phân  công lao 
động quốc tế  đ ể  rú t ngắn thời gian p h á t triến ”̂ ".

Đồng thòi để khắc phục nguy cơ tụ t  hậu về kinh tê so 
vói các nước trong khu  vực và lệ thuộc vê kinh tê vào các 
nước lón cũng như các t rung  tâm kinh t ế  thẽ giới, Đảng ta 
chủ trương tăng cưòng công tác tuyên truyền văn hoá 
thông tin đỔì ngoại, tạo  điều kiện để bạn bè, đối tác quốc tê 
có được các thông tin cần th iết đế hiếu biết vê Việt Nam nói 
chung và môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam nói 
riêng. Bằng việc mỏ rộng quan hệ với các nước công nghiệp 
phá t  triển, các nưóc bạn bè truyền thống, các nưóc láng 
giềng, các tổ chức quôc tế, ngoại giao góp phần thu h ú t  đầu

Vũ Khoan, “An ninh, p h á t  triển và ảnh hưởng trong hoạt động đối 
ngoại", Hội nhập quốc t ế  và giữ vững bản sác, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, tr.210.
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tư nưốc ngoài, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xi-ất nhập  
khẩu, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế. V] thế, tốc 
độ tăng trưởng kinh tê của Việt Nam luôn đứng \ào hàng 
các nưóc cao nhất  th ế  giới (trên dưối 7%/năm) kể C£ khi t h ế  
giối lâm vào khủng hoảng kéo dài từ  2007 đến 2(10. Việt 
Nam trở thành  đối tác tin cậy của các nước, các tập đoàn 
kinh tế, các tô chức quốc t ế  và ngày càng khảng ìịnh vai 
trò. vỊ thê của mình là thành  viên có trách nhiệm CIO trong 
khu vực và trên thê giói.

Như vậy, mục tiêu phá t  triển trong đường lôi và hoạt  
động đôi ngoại đổi mới của Đảng và Nhà nưỏc ta lược đặt 
ra và thực hiện thắng  lợi, khẳng  định khả  năng thích nghi 
với xu th ế  quôc tế  và tận dụng lợi th ế  so sánh  để phát triển 
th ế  và lực của quốc gia trong quá tr ình cạnh t ra rh  về đôi 
tác và thị trường thê giới.

+ Mục tiêu hội nhập-. Đại hội VI của Đảnf: (tháng 
12/1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện, kết hỢp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, thực hitn chính 
sách đốì ngoại hoà bình và hữu nghị với tấ t  cả (ác nưỏc 
trên th ế  giới để hội nhập  quốc tế: "Muốn kết hỢp sưc m ạnh  
của dân tộc với sức m ạnh của thời đại, nước ta phải tham  
gia sự  phân  công lao động quốc

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mói và hội nhcp quốc té

"* Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đ ại biểu toàr. quốc lần
th ứ  VI, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr.81.
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Hội nhập  quốc tê là mục tiêu lớn trong sự nghiệp đổi 
mới của Việt Nam và từng bước dược hoàn thiện. Bước đầu 
tiên của quá  trình hội nhập quốc tê là phá vỡ th ế  bao vây 
cấm vận quốc tế  đôì với Việt Nam. VỚI đường lối đôi ngoại 
độc lập tự chủ, phương châm đối ngoại khôn khéo, mềm 
dẻo, linh hoạt, Đảng và Nhà nước ta xác định giải quyết 
vấn đổ Campuchia  là mấu chôt đè phá vỡ th ế  bao vây câm 
vận quốc tế  đôi với nước ta. Với việc tích cực chủ động tham 
gia giải quyết vấn đề Campuchia, Việt Nam đã bình 
thường hóa và phát  triển quan hộ với Trung Quôc. bình 
thường hóa và phát  triển quan hệ với Mỹ, gia nhập 
ASEAN, củng cô'và phát  triển quan hộ với tấ t  cá các nưóc, 
các tô chức quốc tế, xóa bỏ đưỢc thê bị bao vâv cấm vận và 
mở rộng cánh cửa hội nhập quô'c tế.

Trên cơ sỏ đó, Đảng ta lãnh đạo công tác đô'i ngoại cụ 
thê hoá mục tiêu hội nhập quôc tế, thiết lập quan hộ ngoại 
giao với 179 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có tấ t  cả 
các t rung  tâm kinh tế  - chính trị thế  giới; có quan hộ 
thương mại với gần 255 thị trường của các nước và vùng 
lãnh thổ; là thành  viên chính thức của Liên hỢp quôc và 
các tổ chức quốc t ế  như ASE:AN, APEC, ASEM, WTO... 
Việt Nam tổ chức thành công nhiểu hội nghị quốc tê lón 
như: Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ VII, Hội nghị cấp 
cao ASEAN lần thứ VI, Hội nghị cấp cao ASEM lẩn thứ V, 
Hội nghị câp cao AI^EC lần thứ  XIV... Quá trình hội nhập 
của Việt Nam ngày càng mạnh mẽ khi là thành  viên tích 
cực, được thế  giới công nhận: là ú y  viên Không thường trực

Chương IV. Tiiành tim và hm học kinh nỊỊhiệni của ngoại ỊỊÌao Việt ¡\/ani...
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của Hội đồng Bảo an Liên hỢp quõc, Chủ tịch Nghị viện 
ASEAN, Chủ tịch ASEAN... ở cương vỊ nào, Việt Nam đều 
phát  huy vai trò trách nhiệm cao và đóng góp tích cực vì lợi 
ích của tổ chức và các th àn h  viên.

Thành công của đường lôi đôi ngoại trong sự nghiệp đổi 
mới đã đưa nưốc ta thoát khỏi t ình t rạng  khủng hoảng 
kinh tế, phá vỡ thê bao vây cấm vận quốc tế, tiến vào thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn  đấu cho mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Với chính sách đối ngoại đúng đắn, Việt Nam đã kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thòi đại để phát  triển 
kinh tế, củng cô an ninh quõc phòng và ổn định đòi sông 
nhân  dân làm cơ sở đê hội nhập  quốc t ế  ngày càng sâu rộng 
trên tấ t  cả các lĩnh vực.

Đại hội lần thứ XI của Đảng th án g  01 năm 2011 tiến 
hành tổng kết năm năm thực hiện đường lối của Đảng vạch 
ra từ Đại hội X và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng 
đất  nước trong thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng 
thòi triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đôi ngoại, chủ 
động và tích cực hội nhập  quốc tế. Đại hội nhấn mạnh, 
quan hệ đôi ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiểu 
sâu, góp phần tạo ra th ế  và lực mói của đất nước, phát  
t riển quan hệ với các nưóc láng giềng; thiết  lập và nâng cấp 
quan hệ vối nhiều đõi tác quan trọng, hoàn thành  phân giới 
cắm mốc trên đất  liền với Trung  Quổc; tăng  dày hệ thông 
môc biên giối vói Lào, hoàn thành  một bưốc phân giói cắm

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc té
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mốc trên  đất  liền với Campuchia; bưóc đầu đàm phán phân 
định vùng biên ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốic và 
thúc đẩy phân định vùng biển phía tây nam với các nước 
liên quan. Tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn 
đàn khu vực và quô'c tế; đảm nhiệm tôt vai trò ủ y  viên 
Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hỢp quốc; đóng  
góp quan trọng vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN và 
Hiến chương ASEAN, đảm nhiệm thành  công vai trò Chủ 
tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA. Quan hệ vói các đảng cộng 
sản và công nhân,  đảng cánh tả, đảng cầm quyền; hoạt 
động đối ngoại nhân  dân tiếp tục được mở rộng. Công tác 
về người Việt N am  ở nước ngoài đạt  kết quả tích cực. Thực 
hiện đầy đủ các cam kết quốc tế; đối thoại cởi mở, thẳng 
thắn  về tự do, dân  chủ, nhân  quyền.

Nước ta gia nhập  Tổ chức thương mại thế  giới (WTO), 
ký kết hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương với một số  đối tác quan trọng; mở rộng và tăng 
cường quan hệ hỢp tác với các đôi tác; góp phần quan trọng  
vào việc tạo dựng và mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ 
và đầu tư của Việt Nam, thu hú t  đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, tranh thủ ODA và các nguồn tài trỢ quốc tế  khác.

Tuy nhiên, còn một sô" hạn  chê như: công tác nghiên 
cứu, dự báo chiến lược vê đối ngoại còn có mặt hạn chế; sự 
phôi hợp giữa ảối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đõì 
ngoại nhân  dân, giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tẽ và văn 
hóa đỗi ngoại chưa thậ t  đồng bộ.
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- Đạt được những thành  tựu to lớn t rên  mặt  trận ngoại 
giao ở trên là do những nguyên nhân  chủ yếu sau đây:

+ Về khách quan:

Bôì cảnh quốc tế  có nhiều biến chuyển to lỏn: Chiến 
t ranh  lạnh và t rậ t  tự th ế  giới hai cực Yal ta kết thúc, các 
nưóc lớn tiến hành điêu chỉnh chiến lược ngoại giao lấy 
phát  triển kinh tế  làm trọng tâm, dẫn tới xu th ế  đôl thoại 
thay cho đôi đầu và hội nhập quốc tế. Cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuậ t  diễn ra như vũ bão, tạo ra  sự thay đổi to lớn 
trong phân công lao động quôc tế  và vỊ t h ế  của các nước 
trên thế  giới. Các nước đang phát tr iển  phải tiến hành  
chính sách mỏ cửa để t ranh  thủ  những th àn h  tựu khoa học 
kỹ thuật ,  tham gia sự phân công lao động quốc tê nhằm 
phát  huy nội lực và t ranh  thủ  ngoại lực mới thoát ra khỏi 
t ình trạng tụ t  hậu, kém phát  triển và hoà nhập vào xu th ế  
phát  triển của thòi đại. Các nước xã hội chủ nghĩa đồng 
loạt tiến hành cải cách, mơ đầu là Trung  Quôc (1978), Liên 
Xô và Đông Âu (1985) là động lực thúc đẩy Đíing và Nhà 
nước ta đề ra và thực hiện đưòng lôì đổi mới. Công cuộc đổi 
mới của nước ta vì th ế  không gặp phải sự phản ứng của 
quốc tế  xã hội chủ nghĩa mà trái lại được các nước xã hội 
chủ nghĩa và th ế  giới đồng tình ủng hộ. Trong quá tr ình 
thực hiện đưòng lôì đổi mới, t ình hình t h ế  giói tiếp tục thay 
đổi có lởi cho cách mạng Việt Nam. Mặc dù các vấn để toàn 
Gầu xuất hiện như sự khủng hoảng và sụp đô của chủ nghĩa  
xã hội ở Đông Âu và Liên Xô; ô nhiễm môi trường, bệnh

Ngoai giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mới và hội nhập quốc tế
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Chưong IV. Thành nni và hài hoc kinh nịỉhiéin của HỊỊoai gừio Việt Nam...

dịch hoành hành, bùng nố dân số, chủ nghĩa khủng bô, 
khủng hoảng kinh té - tài chính.. . nhưng xu th ế  hòa bình, 
hỢp tác để phát  triổn vẫn là chủ đạo.

+ Về nguyên nhản  chủ quan:

Một là, đứng trước sự chuyên biên to lớn của tình hình 
thê giới, thực trạng khủng hoang kinh tế  - xã hội trong 
nước và trong thẽ bị bao vây cấm vận, Đáng Cộng sán Việt 
Nam đã lựa chọn con đưòng đúng đắn là khơi xướng đưòng 
lôl đổi mới theo t inh thần: ''Nhìn thẳng vào sự  thật, nói rõ 
sự  thật, đánh  giá đún g  sự  thật", kiên quyết khắc phục sai 
lầm khuyết  điểm, đưa sự nghiệp đổi mới đất nước đi từ 
thắng lợi này đến thắng  lợi khác.

Đảng và Nhà nước ta từng bước hoàn thiện đổi mới 
nhận thức về thời đại, vể tình hình thê giới để hoạch định 
đường lốì, chính sách và triển khai các hoạt động đối ngoại 
rộng mỏ, đa phương hoá, đa d<ạng hoá quan hệ quốc tế. Dưới 
sự lãnh đạo của Đáng, toàn thê dân tộc đoàn kết một lòng, 
vượt qua mọi khó khăn gian khổ thực hiện thắng lợi công 
cuộc đôi mói, đưa nước ta thoát ra khỏi t ình trạng khủng 
hoảng kéo dài, hội nhập  quôc tê đê phát triển. Ngoại giao 
Việt Nam tích cực, chủ động, linh hoạt tìm kiếm và tận 
dụng mọi cơ hội, hoá giái các nguy cơ đo doạ sự nghiệp đổi 
mới, phá tan  thê cô lập vổ chính trị, bao vâv cấm vận vê 
kinh tê, đưa nước ta hội nhập trào lưu phát  triển thê giới.

Hai là, hoạt động đối ngoại của Việt N am  đã kê thừa và
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phá t huy truyền thống ngoại giao của dân tộc.

Đưòng lô'i và chính sách đốì ngoại đổi mối của Việt Nam 
nhằm tạo môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự k ế  thừa  truyền  thống yêu 
chuộng hoà bình của nhân dân  Việt Nam. Trong lịch sử 
dựng nưốc và giữ nước, nhân  dân  Việt Nam  phải t iến hành  
hàng chục cuộc chiến t ranh  bảo vệ Tổ quổc và giải phóng 
dân tộc nên hiểu rấ t  rõ giá t rị  của nền hoà bình đối vối chủ 
q u v ề n ,  an ninh và phát triển đấ t  nước. Các triều đại phong 
kiến Việt Nam luôn coi trọng quan  hệ vối các nước láng 
giềng nhằm tạo môi trường hoà bình để xây dựng và phát  
triển đất nước để bảo đảm hoà bình, độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ; "'Xưa nay, truyền thống ngoại giao Việt 
N am  là hòa hiếu, ''Đem đại nghĩa th ắ n g  hung  tàn. Lấy chí 
nhăn thay cường bạo". Mỗi lần buộc phải kháng  chiến 
chống ngoại xâm thì sau chiến t r a n h  lại vượt qua đau 
thương, khoan dung, mềm mỏng khôi phục bang  giao đê 
“tắt muôn đời chiến tranh ”̂ ''.

Mối trường hoà bình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc của chúng ta ngày nay không chỉ bó hẹp trong 
phạm vi các nước láng giềng cùng khu  vực mà bao gồm 
toàn th ể  giói. Truyền thống yêu chuộng hoà bình của dân 
tộc là lợi thê của nước ta trong xu th ế  cùng tồn tại  hoà bình

Ngoại giao Việt Nam trong tỉìời kỳ dổi mới và hội nhập quốc tế

' Nguyễn Đình Bin (Chủ biên), N goạ i g ia o  Việt N a m  1945 - 2000,  Sđd, 
tr.17-18.
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và phát tr iển  của thòi đại. Đây là cờ sỏ để Đảng và Nhà 
nưóc ta đê ra đưòng lôi đỗi ngoại rộng mở, đa phương hoá, 
đa dạng hoá quan hộ quốc t ế  vì lợi ích hoà bình, độc lập chủ 
quyền và phá t  triển. Trong thòi kỳ đổi mối, Việt Nam cùng 
các nưóc láng giếng khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc 
thiết lập quan  hệ hữu nghị, hoà bình, hợp tác trên nguyên 
tắc bình đẳng cùng có lợi. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan 
tổng kết: ''trên lá cờ của nền ngoại giao Việt N am  hiện nay 
đang in đậm  khẩu  hiệu: g iữ  vững độc lập, chủ quyển, bảo 
đảm  hoà binh, m ở rộng hỢp tác đ ể  p h á t triên'^''.

Đối ngoại Việt Nam thòi kỳ đổi mói kê thừa truyền 
thõng trọng đạo lý, nghĩa  tình , giàu tính  nhân văn và CỞI 
mỏ của dân tộc: củng cô" và phát  triển quan hệ vói bạn bè 
quốc tê đã từng đoàn kết và ủng hộ Việt Nam trong sự 
nghiệp đâu t r a n h  chống chủ nghĩa đê quô’c xâm lược; bình 
thường hoá và ph á t  triển quan  hệ vói các nước đã từng xâm 
phạm chủ quyền nước ta n h ư  Pháp, Mỹ, Nhật  Bản, Trung 
Quốc... Vì thế, các nưóc này trở thành  đôi tác quan trọng 
của nước ta  trong quá tr ình hội nhập quốc tê vì hoà bình 
và phá t  triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện 
Đảng ta,  khai  sinh ra  Nhà nước Việt Nam dân chủ và xã 
hội chủ nghĩa, xây dựiig liên ngoại giuũ Việt Nam hiện dại.

Chương IV. Thành tựii và hài học kinh nghiệm của ngoại gÙỊo Việt Nam...

Vũ Khoan, "Trường p h á i  ngoại g ia o  Việt Nam", Hội nhập quốc tế  và 
giữ vững bản sắc, Sđd, tr.429.
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Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là sản phẩm kết hỢp 
phương pháp luận Mác xít với chủ nghĩa yêu nưốc và 
truyền thông ngoại giao Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kế t  hỢp những giá trị văn hoá và 
truyền thôVig ngoại giao Việt Nam  với t inh hoa văn hoá và 
ngoại giao th ế  giỏi. Người k hẳng  định: "hòa hiếu'\"thêm  
bạn bớt thù", "Làm bạn với tấ t cả mọi nước dán chủ và 
không gảy thù oán với một ai""' là phương châm của nền 
ngoại giao Việt Nam hiện đại n hằm  t ranh  thủ  sự ủng hộ 
của quốc tê đôi với sự nghiệp cách mạng nước ta. Đại hội 
Đảng lần thứ IX khẳng định sự vận dụng tư tưởng ngoại 
giao Hồ Chí Minh trong tình h ình  mới: "Việt N am  sẵn sàng  
là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc 
tê, phấn đấu vi hoà binh, độc lập và p h á t triển"

Ba là, hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kỳ đổi mới 
luôn kiên định mục tiêu độc lập, tự chủ và chủ nghĩa xã hội 
với phưdng châm đa phương hoá, đa dạng hoá, mở rộng 
quan hệ quôc tế, từng bước hội nhập  kinh tê khu vực và 
thê giới.

Sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta vận động theo con 
đưòng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân  dân ta đã

Ngoại giao Việt Nam trong thììi kỳ dôi mới và hội nhập quốc té

Hô C hi Minh, Toàn tập, tập 5, Sdd, ir.220.

Dáng ('ông sán Việt Nam, Văn kiện D ại hội Đ ạ i biêu toàn quốc lần
thứ  IX, Sđd, Ir. 119.

272



Chương IV. Thành tmi và hài h(K' kinh nghiéni cỉia ngoại gũto Việt Nam...

lựa chọn là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn bám sát t ình hình quôc tê và 
yêu cầu p h á t  triển kinh tê - xã hội của đất  nước đê đê ra 
sách lược phù hỢp. Với chủ trương tự lực cánh sinh, đồng 
thời phải hết  sức t r a n h  thủ  sự đồng tình, ủng hộ của quôc 
tế  đối với cuộc kháng  chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã l)ày tỏ quan  điểm muôn làm bạn với tấ t  cả các 
nước dân chủ, không gây th ù  oán với một ai. Nhưng khi hệ 
thõng xã hội chủ nghĩa ra đời và phát  triển, chiến t ranh  
lạnh căng thẳng  trong khuôn khổ của t rậ t  tự thế  giới hai 
cực Yalta, chúng ta xác định đưòng lôi đổi mới về đôì ngoại 
đứng h ẳn  về phe xã hội chủ nghĩa (1950) và đoàn kết vói 
các lực lượng dân chủ, làm th a t  bại âm mưu xâm lược của 
chủ nghĩa đế  quỗíc. Đưòng lối quốc tê ấy được duy trì cho tói 
năm 1986 mới đổi mới, và phải  đến Đại hội Đảng lần thứ 
VII (tháng 6/1991) mới tái  khẳng  định: “Việt N am  m uốn là 
hạn với tấ t cả các nước trong cộng đồng th ế  giới, phấn  đấu  
vi hoà binh, độc lập và p h á t triển"', Đại hội lần thứ IX của 
Đảng (tháng 4/2001) làm rõ hơn: "Việt N am  sẵn sàng là 
bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc 
tế, phấ n  đấu vi hoà bình, độc lập'và phá t triển"^''.

Đại hội X, XI tiếp tục phá t  triển là thành  viên có trách 
nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Dảng Cộng sán Việt Nam,  Văn kiện Đại hội D ại biếu toán quốc lần
thứ  VII và  IX, Sđd, t r . l 4 7  và 119.
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Khi Liên Xô sụp đổ (1991), Đảng và N hà  nước ta  đã đẩy 
mạnh đổi mói tư duy đôl ngoại, từ  bỏ những  điểm lỗi thòi, 
lạc hậu  và không còn phù hỢp trong công tác đôi ngoại, chú 
trọng cống tác dự báo, n hận  định t ình  h ình  the giới và mâu 
th u ẫn  thòi đại để xác định rõ hơn về  bạn - thù, quyển lợi 
giai cấp và dân tộc, không lấy hệ tư  tưởng làm chuẩn mực 
trong quan hệ quốc tế  mà thực hiện phương châm đối ngoại 
đa dạng hoá và đa phương hoá. Trong chính sách đôl ngoại, 
thứ tự ưu tiên khu vực và đôì tác hế t  sức linh hoạt, mềm 
dẻo: ưu tiên hàng đầu cho việc p h á t  t r iển  kinh tế, mở rộng 
quan hệ thương mại và đầu tư, th u  h ú t  được nguồn vốn 
viện trỢ, tài  trợ của các nước và các tổ chức quốc tế; ưu tiên 
cho quan hệ vói các nưóc láng giềng, khu  vực, các nước bạn 
bè truyền thông và khôn khéo xử lý mối quan  hệ với các 
nước lốn. Đồng thòi, để xác định rõ hơn quan  điểm hỢp tác 
và đấu t ranh  trong quan hệ quốic tế, Đảng  và Nhà nước ta 
nêu rõ khái niệm đối tác và đôl tượng, phân  biệt rõ đối 
tượng và đối tác, trong mỗi đốì tượng có thể  có mặt cần 
t ranh  thủ, hỢp tác và trong một sô" đốì tác vẫn có thể có mặt 
khác biệt, mâu thuẫn vói lợi ích dân tộc ta. Trong quan hệ 
quốc tế, Việt Nam mở rộng quan hệ từ ưu tiên đối ngoại 
kinh tê t iến tối mở rộng trên  t ấ t  cả các lĩnh vực, cả về an 
ninh, quóc phòng, văn hóa (năm 2009 là năm ngoại giao 
văn hóa của Việt Nam).. .

Ngoại giao n hân  dân được p h á t  huy  ngay từ thòi kỳ 
kháng  chiến chống Pháp và đặc biệt p h á t  huy  tác dụng

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc té
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trong thòi kỳ kháng  chiến chông Mỹ, góp phần  quan trọng 
vào thắng  lợi chung của dân tộc. Trong thòi kỳ đổi mới, 
ngoại giao nhân dân lại được phát huy vói nội dung và 
phương thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, linh 
hoạt và m ang tính quần chúng hơn: huy động sức mạnh 
tổng hỢp của cả hệ thõng chính trị, hoạt động đôl ngoại của 
Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các đoàn thể chính trị - xã hội, 
các hiệp hội ngành nghề, các cơ quan quốc phòng - an ninh, 
các địa phương, các doanh nghiệp, ngưòi Việt Nam ở nước 
ngoài: ''góp p h ầ n  g ia  tăng sự  hiểu biết lẫn nhau, đồng thời 
tác động tới tính  toán của các chính phủ, cuối cùng có th ể  
góp phần  chuyên hóa quan hệ giữa các quốc g ia ” "̂

Thực hiện  phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá 
quan hệ quôc tế  vì hoà bình, hỢp tác và phát triển, từ năm  
1995 Việt N am  đã có quan  hệ ngoại giao vối hầu hết  các 
nưóc trên th ế  giới: khôi phục và phát triển quan hệ vối 
Nga, SNG và các nưóc Đông Âu; bình thường hoá và phát  
triển quan  hệ với T rung  Quốc; bình thường hoá và mở rộng 
quan hệ vói Mỹ; gia nhập  và khẳng định vai trò trong 
ASEAN; ký hiệp định khung  và mở rộng quan hệ thương 
mại vói EU...  và đẩy m ạnh  quan hệ với nhiểu tổ chức quổc 
t ế  lớn, tạo ra bước đột phá mới trong hoạt động ngoại giao.

Chương IV. Tỉìành tựu và hài học kinh nghiệm của ngoại giao Việt Nam...

V ũ  K h o a n ,  "Trường p h á i  ngoại g iao  Việt Nam", H ộ i n h ậ p  q u ốc  t ế  và  

g iữ  v ữ n g  b ả n  sắ c ,  S đ d ,  t r .4 3 1 .
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II. NHŨNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

T hứ  nhất, trong hất kỳ hoàn cảnh nào, việc triển khai 
chính sách đối nội củng n h ư  đối ngoại củng phả i giương  
cao ngọn cờ độc lập tự  chủ, dựa vào sức m inh là chính và 
đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu.

Độc lập, tự chủ, không dựa vào bên này đê chống bên 
kia, không "nhất biên đảo” với một nước lớn này chông một 
nước lớn khác làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia dân tộc. 
Chính sách đõ'i ngoại của Việt Nam thời kỳ 1986 - 2010 có 
sự chuyển hướng hết sức mạnh mẽ thể  hiện đường lôì đôi 
ngoại độc lập: chủ động bình thường hoá và phát  triển 
quan hệ với Trung Quô'c, tích cực tham  gia giải quyết vấn 
đề Campuchia và gia nhập  ASEAN, ký Hiệp định khung 
hỢp tác với EU, bình thường hoá và phát triển quan hệ với 
Mỹ...; không bị đẩy hoặc lôi kéo vào các cuộc chiến t ranh  
khu vực, các cuộc xung đột giữa các nước lớn; phá đưỢc thế  
cô lập về chính trị, bao vây cấm vận về kinh tế.

Trong quá t r ình  đổi mới về đối ngoại, Đảng và Nhà 
nước ta luôn đặt  lợi ích dân  tộc lên h à n g  đầu, đồng thòi 
tôn trọng lợi ích các dân tộc khác. T inh  thần  độc lập tự 
chủ là nền tảng  cho Việt Nam tự quyết  về đưòng lôi, 
chính sách và hoạt động đối ngoại đa phương hoá, đa 
dạng hoá quan hộ quốc tế. Trước năm  1991, chúng  ta đã 
có thòi kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội theo “mô h ình  Liên  
Xô" và giường cao ngọn cờ quốc tê xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng từ sau năm 1991, chủ nghĩa  xã hội ở Đông Àu và

Ngoại ^iao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc té
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Liên Xô sụp đổ làm cho ta  không thô' theo “mô h inh  Liên  
Xô" được, m à để cao đưòng lô’i đôì ngoại độc lập tự chủ, 
chính sách đối ngoại rộng mỏ, cla dạng hóa, đa phương 
hóa quan  hệ quốc tế. Trong quá tr ình đối mới, Đảng và 
Nhà  nước ta  chủ động tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm 
cải cách, mở cửa hội n hập  quốc tê của các nước đế đề ra 
đưòng lõi đôi ngoại thích hợp.

T h ứ  hai, chính sách và hoạt động đối ngoại là sự  th ế  
hiện tiếp tục của chính sách đôi nội, do chính sách đôì nội 
quyết định, vi vậy p h ả i luôn COI trọng trước hết việc xây 
dựng, củng cố  và p h á t huy yếu tố  nội lực đ ế  làm  nền tảng  
sức m ạnh  cho chính  sách đôi ngoại.

Trong lịch sử, đã có những  thòi kỳ nội lực của ta còn 
yếu, nhưng  chính sách và hoạt dộng đôl ngoại vẫn phát 
huy được vai trò của mình và tác động trở lại rất  to lón tỏi 
việc giải quyết các vấn đề nóng bỏng, gay gắt  của đất  nước 
như thòi kỳ 1945 - 1946. Nhưng từ năm 1975 đến đẩu thập 
niên 90, đấ t  nước chưa ra khỏi khủng hoảng kinh t ế  - xã 
hội, nội lực của ta  còn yếu kém, do đó đôi ngoại cũng bị ảnh 
hưởng, không phá t  huy được khá năng của mình.

Từ 1995 trở đi, đấ t  nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế
- xã hội để bước vào thòi kỳ đấy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá, nội lực của ta không ngừng dược nâng lên, 
dối ngoại có nhiều điều kiện phát huy khả năng của mình 
hơn (không chỉ N hà  nước, mà các công ty, doanh nhân,  cá 
n hân  cũng có thể  đi nước ngoài làm ăn, du lịch, giảng dạy

Chương rv. Tỉiành tim và hài h(K' lãnh nỊỊỈiiém ciia ĩiỊỊoại giao Việt Nam...
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và học tập  một  cách dễ dàng). Nội lực chính là sức m ạn h  
quốc gia, bao gồm kinh  tế, quốc phòng và an n inh  mà k inh  
tê giữ vai trò  q uan  trọng nhất ,  là nền  tảng  vật  chất  tạo 
nên  sức m ạn h  quân  sự và ngoại giao. Sự kết hỢp giũa các 
quan  hệ đôi ngoại một cách chặt  chẽ là sự p h á t  huy  sức 
m ạn h  nội lực t rong quan  hệ quốc tế, t rong đó nội lực luôn 
là n h â n  tô" quyết  đ ịnh đối vói sự p h á t  triển, là điều kiện 
quan  t rọng để th u  h ú t  nguồn ngoại lực và p h á t  huy hdn 
nữa sức m ạnh  nội lực.

T h ứ  ba, luôn linh  hoạt, nhạy bén, đầu tư  nghiên cứu, 
d ự  háo tinh  h ình  quốc tể  m ột cách khách quan và chính  
xác, không đ ể  bị động, lú n g  túng trước các biến động của 
tinh  h ìn h  quốc tế.

Trong một số' sự kiến lớn liên q uan  đến ngoại giao có 
lúc chúng  ta  chưa lưòng hế t  phản  ứng quổc tê hoặc không 
dự báo được sự sụp đổ n h a n h  chóng của chủ nghĩa xã hội 
ở Đông Âu và Liên Xô (1989 - 1991). N h ận  thức sâu sắc về 
bài học này, từ  năm  1991 trở đi ta  có nghiên cứu, dự báo 
về t ình  h ình  t h ế  giói và k hu  vực tôt  hơn nên hoạt  động đốì 
ngoại ngày càng th ắ n g  lợi: ''Trong ngoại giao việc d ự  báo 
chiều hướng p h á t triển của tinh  h ỉn h  có ý  nghĩa rất quan  
trọng, có th ể  nói d ự  đoán đ ú n g  đã bảo đảm  thành  công 
trên 50% y'.

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc tế

Vũ Khoan, "Tư tưởng Hồ C h í  M inh về hoạt động  quốc tê và công tác 
ngoại g ia o ”, Hội nhập quốc tế  và giữ vững bản s<íc, Sđd, tr.283.
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Trong các kỳ Đại hội và hội nghị  Bộ Chính trị  cũng như 
hội nghị Ban Châp h à n h  T ru n g  ương của Đảng, cống tác 
đánh giá và dự báo t ình  h ình  quốc t ế  và khu  vực luôn được 
chú ý đúng mức.

T hứ  tư, đổi mới nói chung  và đổi mới trong lĩnh  vực đối 
ngoại nói riêng là m ột sự  nghiệp to lớn, khó khăn , phức tạp, 
cần phải tiến hành từng bước, thận  trọng, nhưng  lại p h ả i 
sáng tạo, quyết đoán, kiên quyết đoạn tuyệt với những  g i đã  
lỗi thời, không p hù  hỢp.

Đại hội VI tháng  12/1986 khởi đầu  cho sự nghiệp đổi 
mới về đôl ngoại của Đảng  và N hà  nước: “N h ìn  thắng  vào 
sự  thật, nói rõ sự  thật, đ á n h  giá đ ú n g  sự  th ậ t” thể  h i ệ n  tư 
duy mới về đánh giá t ình  h ình  và đoạn tuyệt  với sự lỗi thòi, 
đồng thòi chủ trương mở rộng quan  hệ với t ấ t  cả các nước 
trên nguyên tắc cùng tồn tạ i  hoà bình vì mục tiêu phá t  
triển kinh tế. Nghị quyết  13/NQ-TVV của Bộ Chính trị  khoá 
VI ngày 20/5/1988 nêu chủ  trương thêm  bạn bớt thù,  đa 
dạng hoá quan hệ quôc t ế  n h ằ m  giữ vững hoà bình và phá t  
triển kinh tế. Hội nghị lần  th ứ  Sáu  Ban Chấp h àn h  Trung  
ương Đảng khoá VI xác định chủ trương chuyển m ạnh  hoạt 
động đôl ngoại sang .phục  vụ kinh tế, kết  hợp ngoại giao 
chính trị với ngoại giao kinh tế.

Đại hội VII th án g  6/1991 k hẳng  định quyết  tâm  đẩy 
mạnh sự nghiệp đổi mói, ra  tuyên  bố về chính sách đôi 
ngoại đa phương hoá, đa dạng  hoá quan  hệ quốc tế: ''Việt

Chương IV. Thành tựii và bài học kỉnh nghiệm của ngoẹũ gũio Việt Nam...
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N am  muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thê 
giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và p h á t triêh"^^\

Đại hội VIII tháng 6/1996 khẳng  định mạnh mẽ chính 
sách đẩy nhanh quá trình hội nhập  kinh t ế  quốc t ế  của Việt 
Nam theo những lộ trình phù hợp. Đại hội IX tháng  4/2001 
hoàn th iện  một bưởc về chính sách đối ngoại rộng mở, hỢp 
tác bình đẳng và cùng có lợi với t â t  cả các nước khống phân 
biệt chê độ chính trị - xã hội khác nhau: “thực hiện nhất 
quán đường lối đôi ngoại độc lập tự  chủ, rộng mở, đa 
phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế. Việt N am  sẵn 
sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng  
quốc tế, phấn đấu vi hoà bình, độc lập và p h á t triểìì"^^\

Đại hội X tháng 4/2006 và Đại hội XI th án g  1/2011 tiếp 
tục khẳng định đường lối và chính sách đố"! ngoại đổi mới 
trên tinh thần  bình đẳng và cùng có lợi, hòa bình và hữu 
nghị với tấ t  cả các nước trong cộng đồng quốc tế.

Rõ ràng là Đảng ta đã không dùng 'ĩiệu  phá p  sốc", 
nhưng cũng khống thể chần chừ, do dự, bảo th ủ  khi t ình 
hình trong nước và quốc tế  đã có những  thay  đổi lớn. Chính 
sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan

Ngoại giao Việt Nam trong thiñ kỳ dổi mói và hội nhập quốc tế

Dảng Cộng sản ViệL Nam, Văn kiện Dại hội D ại biổu toàn quốc lần 
t h ứ  VII,  S đ d ,  t r . i o o .

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đ ại hội Đ ạ i  biểu toàn quốc lần
th ứ  IX, Sđd, tr. l20.
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hộ quõc t ế  của Đảng và Nhà nước ta đã được kiên trì hoạch 
định từng bước, ngày càng hoàn chỉnh vế nội dung và biện 
pháp thực h iện  v ớ i  từng đ ô i  tác, CÎÔ1 tưỢng khác nhau.

T h ứ  năm , sắp xếp thứ  tự  ưu tiên quan hệ với các đối tác 
n h á t là các nước láng giềng ưà các nước lớn có vị trí quan  
trọng trong hoạt động đối ngoại.

Quan hệ với các nước láng giềng chung biên giới và khu 
vực luôn là ưu tiên hàng  đầu trong hoạt  động đối ngoại của 
Việt Nam, vì các nước này liên quan trực tiếp đến an ninh 
và ổn định của Việt Nam. Sự điêu chỉnh về chính sách đõi 
ngoại của Việt Nam  trong thòi kỳ đổi mới với Trung Quô"c, 
Lào, Carnpuchia và các nước Đông Nam Á theo nguyên tắc 
hỢp tác bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng quyền tự quyết  
của các dân tộc, tôn trọng độc lập, chủ quyến, toàn vẹn 
lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau đã 
tạo ra  một môi trường khu vực hoà bình phục vụ cho mục 
tiêu phát  tr iển của đất nước. Với việc gia nhập ASEAN, 
Việt Nam chính thức đặt mình trong mõì quan hệ chung 
của khu vực, đặ t  lợi ích quốc gia và lợi ích của khu vực 
trong mốì quan hệ hữu cơ đê phát  triển đất  nước.

Các nước lớn luôn có vai trò quan trọng trong đòi sông 
chính trị th ế  giói, tác động lỏn đến t ình hình th ế  giới và 
quan hệ quô’c tê, n h ấ t  là xu thê hình thành  t rậ t  tự th ế  giới 
đa cực cuối th ế  kỷ XX đầu thê' kỷ XXI. Xuất phát  từ lợi ích 
quôc gia và tạo thê “cân bằng” với nhau, các nưóc lón luôn 
tìm mọi cách để lôi kéo những nước khác. Nếu các nước vừa
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và nhỏ có đôi sách đúng đắn, khôn khéo thì có thê hạn chế 
được những thoả hiệp bất  lợi, hoặc hình thành  những quan 
hệ đôi tác có lợi cho mình. Từ khi nền ngoại giao Việt Nam 
hiện đại ra đời, quan hệ vối các nước lớn luôn là môl quan 
tâm hàng đầu của Việt Nam. Trong thòi kỳ đổi mới, t rên  
tinh thần  độc lập, tự chủ và bảo đảm lợi ích chính đáng của 
dân tộc, Đảng và Nhà nưốc ta đã từng bước xử lý đúng đắn 
quan hệ vói các nước lốn, n h ấ t  là vói Trung Quốc, Mỹ, N hậ t  
Bản, Nga và Eư,  tạo ra sự hài hoà và cân bằng lợi ích giữa 
các nước lớn trong quan hệ với Việt Nam. Việt Nam đã tạo 
được một vị th ế  thuận  lợi, ổn định, lâu dài trong quan hệ 
với tấ t  cả các nưỏc lớn, không để tình t rạng  quan hệ vối 
nước lốn này làm ảnh hưởng không tốt đến quan hệ vói các 
nưốc lốn khác, không để bị lôi cuốn vào các cuộc t ranh  chãp 
giữa các nước lớn. Nhò xử lý khôn khéo quan hệ có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng này mà Việt Nam đã nâng cao vị th ế  
trên trường quốc tế, giữ vững được môi trường hoà bình và 
an ninh, mổ rộng quan hệ vói các nưóc, tham  gia hiệu quả 
có trách nhiệm cao vào các tổ chức khu vực và quốc tế, 
t ranh  thủ vốn, kinh nghiệm quản lý, thị trường xuất  khẩu, 
đôi tác đầu tư cho sự phát  triển kinh tế.

T hứ  sáu, cần có cơ chế  thúc đẩy và p h á t huy m ạnh mẽ 
hơn nữa ngoại giao nhân dân, tao thành  sức m ạnh tổng 
hỢp trên m ặt trận ngoại giao.

Ngoại giao nhân dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng ta triển khai từ ngày thành  lập nền ngoại giao Việt

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mói và hội nhập quốc tế
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Chương IV. Thành tựii và bài học lành nghiệm của ngoại gùio Việt Nam...

Nam hiện đại và đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần quan trọng vào sự hình 
th àn h  mặt t r ậ n  nhân dân thê giới chống chủ nghĩa đê quổc 
xâm lược. Trong thòi kỳ đổi mới, ngoại giao nhân  dân trở 
th àn h  vốn quý để Đảng và Nhà nưởc ta xây dựng và phát  
triển quan hệ hợp tác quốc tế. Ngoại giao nhân dân được 
đẩy mạnh dưới các hình thức và nội dung mới bao gồm 
ngoại giao của Đảng, của Quô'c hội, của các lực lượng vũ 
t rang  nhân dân, các nhà khoa học, các doanh nhân và các 
tầng  lớp nhân dân. Ngoại giao nhân  dân thu được nhiều 
th à n h  tựu quan trọng như  thúc đẩy giao lưu giữa các dân 
tộc, tăng  cường tình hữu nghị với nhân  dân các nước, làm 
cho thẽ giỏi hiểu rõ hơn về đất  nước và con ngưòi Việt Nam, 
tranh thủ sự đồng tình và hỢp tác rộng rãi của nhân dân  
th ế  giói đối vói sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất 
nước, đồng thòi góp phần thúc đẩy xu th ế  hoà bình ổn định, 
hỢp tác và phát  triển trong khu vực và t rên thẽ giới. Nhưng 
nhiều ngưòi còn hiểu không đúng mà khống biết rằng 
ngoại giao nhân  dân còn góp phần tạo ra trường phái ngoại 
giao Việt Nam. Do đó, cần có cơ chê thúc đẩy việc phát  
triển ngoại giao nhân dân hơn nữa, cần có quan niệm 
đúng, khoa học về ngoại giao nhân dân.
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III. TRIỂN KHAI ĐÓNG BỘ, TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG Đối 
NGOẠI VÀ CHỦ ĐỘNG, TÍCH cực HỘI NHẬP QUÓC TẾ
TRONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

Đại hội lần thứ XI của Đ ảng  ( tháng 01/2011) xác định 
nhiệm vụ cơ bản của ngoại giao trong thời gian tiếp theo là:

“Thực hiện nhát  quán đưòng lôl đỗi ngoại độc lập, tự 
chủ, hòa bình, hợp tác và p h á t  triển; đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; 
là bạn, đối tác tin cậy và th à n h  viên có trách nhiệm trong 
cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quôc gia, dân tộc, vì một nước 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.  Nhiệm vụ của công 
tác đôi ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, th u ận  lợi 
cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững 
chác độc lập, chủ quyền, thống n h ấ t  và toàn vẹn lãnh thổ; 
nâng cao vị thế  của đât nước; góp phần  tích cực vào cuộc 
đấu ti 'anh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội trên thê giới.

Nâng cao hiệu quả các hoạt  động đôi ngoại, tiêp tục đưa 
các mối quan hệ quôc t ể  vào chiều sâu trên  cơ sỏ giữ vững 
độc lập, tự chủ, phát  huy tối đa nội lực, gìn giữ và p h á t  huy 
bản sắc dân tộc; chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác 
động tiêu cực của quá t r ình  hội nhập  quốc tế. Xúc tiến 
thương mại và đầu tư, mơ rộng thị trường, khai  thác hiệu 
quả các cơ c h ế  hỢp tác quốc tê, các nguồn lực về vốn, khoa  
học - công nghệ, trình độ quản  lý tiên tiến. Tham gia các cơ 
chế hợp tác chính trị, an n inh  song phương và đa phương
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vì lợi ích quốc gia trên cơ  sỏ tôn trọng các nguvên tác cơ bản 
của luật  pháp  quôc tế, Hiến chương Liên hỢp quốc, Thực 
hiện tôt công việc tại các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên 
hợp quôc. Tích cực hỢp tác cùng các nước, các tổ chức khu 
vực và quôc tế  trong việc đỗi phó với những thách thức an 
ninh phi t ruyển  thông, và n h ấ t  là t ình trạng biến đôi khí 
hậu; sẵn sàng đôi thoại với các nước, các tổ chức quốc tế  và 
k h u  v ự c  c ó  l i ê n  q u a n  vê'  v â n  đ ê  d â n  c h ủ ,  n h â n  q u y ề n ;  c h ủ  

động, kiên quyết đấu t ranh ,  làm thấ t  bại mọi ám mưu, 
hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh  thổ, an ninh quô’c gia và ổn 
định chính trị của Việt Nam.

Thúc đẩy giải quyết  các vấn dể còn tồn tại vế biên giới, 
lãnh thổ, ranh  giới biển và thêm lục địa VỚI các nước liôn 
quan t rên  cơ sơ những  nguyên tắc cơ bản của luật  pháp 
quôc tẽ và nguyên tắc ứng xử của khu vực; làm tôt công tác 
quản lý biên giới, xây dựng dường biên giới hòa bình, hữu 
nghị, hỢp tác cùng p h á t  triển. Cúng cố, phát  triển quan hộ 
hỢp tác, hữu nghị truvên  th ông  với các nước láng giếng có 
chung biên giới. Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng 
các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng 
cường quan hộ với các đôi tác, tiêp tục giữ vai trò quan 
trọng trong các khuôn khô hợjj tác ờ khu vực châu A - Thái 
Bình Dương. Phá t  triển quan  hệ với các đáng cộng sản, 
công nhân,  đảng cánh tả, các đảng cầm quyên và những 
đảng khác t rên  cơ sỏ bảo đảm lợi ích quôc gia, giữ vững độc

Chương IV. Thành tựu và hài học kinh nỊịhiệm của ngoại giao Việt Nam...
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lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hỢp tác và phát triển; 
mở rộng tham gia các cơ chế, diễn đàn đa phương ở khu vực 
và thê giối. Coi trọng và nâng cao hiệu quả của công tác đối 
ngoại nhân  dân. Tăng cưòng công tác nghiên cứu, dự báo 
chiến lược, tham mưu về đôi ngoại; chăm lo đào tạo, rèn 
luyện đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại; thường xuyên 
bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chô't các cấp.

Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhấ t  của Đảng, sự quản lý 
tập t rung của Nhà nước đôl vối các hoạt động đối ngoại. 
Phôi hỢp chặt  chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao 
Nhà nước và ngoại giao nhân  dân; giữa ngoại giao chính trị 
vối ngoại giao kinh tê và ngoại giao văn hóa, giữa đối ngoại 
vối quôc phòng, an ninh”“’.
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PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC Nước ĐÃ THIỂT LẬP QUAN HỆ 
NGOẠI GIAO VỚI NƯỚC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHlA 
VIỆT NAM

s n TÊN NƯỚC (XẾP THEO THỨ Tư 

THỜI GIAN THIẾT LẬP QUAN HỆ)

NGÀY THIẾT 
LẬP QUAN HỆ

1 CHND Trung Hoa (People's Republic of China) 18 /0 1/19 50

2 Liên bang Nga (Russian Federation) 30/01/19 50

3 CHDCND Triéu Tiên (Democratic People's Republic 

of Korea)

3 1/ 0 1 / 1 9 5 0

4 Cõng hóa Sèc (Czech Republic) 02/02/1950

5 Còng hòa Xlóvakia (Slovak Republic) 02/02/1950

6 Công hòa Hungari (Republic of Hungary) 03/02/1950

7 Rumani (Rumania) 03/02/1950

8 Cộng hóa Balan (Republic of Poland) 04/02/1950

9 Cõng hóa Bungarỉ (Republic of Bulgaria) 08/02/1950

10 Cộng hỏa Anbani (Republic of Albania) 11/0 2 /19 5 0

11 Mông Cổ (Mogolia) 1 7 / 1 1 / 1 9 5 4

1 2 Cống hòa LB Nam Tư (Federal Republic of Yugoslavia) 10 /3/19 57

1 3 Còng hòa Ghinê (Republic of Guinea) 09/10 /19 58

14 Cộng hóa Mali (Republic of Mali) 3 1/ 1 0 /1 9 6 0
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STT TÊN NƯỚC (XẾP THEO THỨ Tự  

THỜI GIAN THIẾT LẬP QUAN HỆ)

NGẢY THIẾT 

LẬP QUAN HỆ

15 Còng hóa Cuba (Republic of Cuba) 02/12/1960

16 Vương quốc Marốc (Kingdom of Morocco) 27/3/1961

17 CHDC Cônggô (Democratic Republic of Congo) 13/4/1961

18 Còng hóa DCND Lào (Lao People,s Democratic 

Republic)

05/9/1962

19 Còng hóa Angiêri Dân chủ và Nhân dán (People,s 

Democratic Republic of Algeria)

28/10/1962

20 Còng hoa Arâp - Ai Cảp (Arab Republic of Egypt) 01/9/1963

21 Cộng hòa Yémen (Republic of Yemen) 16/10/1963

22 Cộng hòa Cõnggò (Republic of the Congo) 16/7/1964

23 Cộng hóa Inđõnẽxia (Republic of Indonesia) 10/8/1964

24 Cộng hòa Thống nhất Tandania (United Republic of 

Tanzania)

14/02/1965

25 Cõng hòa HÓI giáo Môritani (Islamic Republic of 

Mauritania)

15/3/1965

26 Cộng hòa Ghana (Republic of Ghana) 25/3/1965

27 Cộng hỏa Arặp Xyri (Syrian Arab Republic) 21^/1966

28 Vương quốc Campuchia (Kingdom of Cambodia) 24/6/1967

29 Cộng hôa Irắc (Republic o f Iraq) 10^/1968

30 Cộng hòa Xudan (Republic of the Sudan) 26/8/1968
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s n TỂN NƯỚC (XẾP THEO THỨ Tự 

THỜI GIAN THIẾT LẬP QUAN HỆ)

NGÀY THIẾT

lA p  q u a n  HÉ

31 Vương quốc Thụy Điển (Kingdom of Sweden) 11/01/1969

32 Công hóa Xẽnêgan (Republic of Senegal) 29/12/1969

33 Cõng hòa Dân chủ xỏm alia (Somali Democratic 

Republic)

07/6/1970

34 Còng hóa Dân chủ XHCN Xrilanca (Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka)

21/7/1970

35 Lien bang Thuy Sĩ (Confederation of Switzerland) 11/10/1971

36 Vương quốc Đan Mach (Kingdom of Denmark) 25/11/1971

37 Vương quốc Na Uy (Kingdom of Norway) 25/11/1971

38 Ceng hóa An Đò (Republic 0Í India) 07/01/1972

39 Cộng hòa Chile (Republic of Chile) 01/6/1972

40 Cống hòa Camcfrun (Republic of Cameroon) 03/8/1972

41 Công hòa Ghinẽ Xích đao (Republic of Equatorial 

Guinea)

01/9/1972

42 Cống hòa Dãmbia (Republic of Zambia) 13/9/1972

43 Cống hòa Hổi giảo Pakixtan (Islamic Republic of 
Pakistan)

08/11/1972

44 Cõng hòa Áo (Republic of Austria) 11/12/1972

45 Cóng hòa Tuynidi (Republic of Tunisia) 15/12/1972

46 Cóng hòa Madagaxca (Republic of Madagascar) 19/12/1972
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STT TÉNNƯỚC (XẾP THEOTHỨTỰ 

THỜI GIAN THIẾT LẢP QUAN HỆ)

NGAYTHIỂT 

lAp  q u a n  HÉ

47 Cộng hòa Phán Lan (Republic of Finland) 25/01/1973

48 Cộng hóa Uganda (Republic of Uganda) 09/02/1973

49 Công hóa ND Bảnglađét (People,s Republic of 

Bangladesh)

11/02/1973

50 ốxtơrãylia (Australia) 26/02/1973

51 Cộng hóa Bênanh (Republic of Benin) 14/03/1973

52 Vương quốc Bỉ (Kingdom of Belgium) 22/3/1973

53 Cộng hòa Italia (Italian Republic) 23/3/1973

54 Malaixia (Malaysia) 30/3/1973

55 Vương quốc Hà Lan (Kingdom of the Netherlands) 09/4/1973

56 Còng hóa Pháp (French Republic) 12/04/1973

57 Cõng hóa Burundi (Republic of Burundi) 16/4/1973

58 Còng hòa Xingapo (Republic of Singapore) 01/8/1973

59 Công hòa Aixơlen (Republic of Iceland) 03/8/1973

60 Cộng hòa HỔI giào Iran (Islamic Republic of Iran) 04/8/1973

61 Canada (Canada) 21/8/1973

62 Liên hiẽp Vương quốc Anh vã Bắc Alien (United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

01/9/1973

63 Nhật Bản (Japan) 21/9/1973

64 Cộng hòa Ghinê Bítxao (Republic of Ghinea-Bissau) 30/9/1973
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STT TÊN NƯỚC (XẾP THEO THỨ Tự THỜI GIAN 

THIỂT LẬP QUAN HỆ)

NGẢYTHIẾT 

LẬP QUAN HỆ

65 Cộng hóa Achentina (Argentine Republic) 25/10/1973

66 Cộng hòa Gambia (Republic of the Gambia) 30/10/1973

67 Đai Cõng quốc Lúcxembua (Grand Duchy of 

Luxembourg)

15/11/1973

68 Buốckina Phaxò (Burkina Faso) 16/11/1973

69 Cộng hòa Manta (Republic of Malta) 14/01/1974

70 Nha nước HỔI giáo Apganixtan (Islamic State of 

Afghanistan)

16/9/1974

71 Cộng hòa Gabông (Gabonese Republic) 09/01/1975

72 Còng hòa Tògò (Togolese Republic) 08/02/1975

73 Cộng hòa Nigié (Republic Niger) 07/3/1975

74 Hamahiriia Arâp Libi Nhãn dãn XHCN (Great Socialist 

Peoples Libyan Arab Jamahiriya)

15/3/1975

75 Cộng hóa Hy Lap (Hellenic Republic) 15/4/1975

76 Cõng hóa Hơp tàc Guyana (Co-operative Republic of 

Guyana)

19/4/1975

77 Vương quốc Nèpan (Kingdom of Nepal) 15/5/1975

78 Liên bang Mèhicổ (United Mexican States) 19/5/1975

79 Liên bang Mianma (Union of Myanmar) 28/5/1975

80 Cộng hòa Mandivơ (Republic of Maldives) 18/6/1975
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STT TÊN NƯỚC (XẾP THEO THỨTỰ 

THỜI GIAN THiẾT LẬP QUAN HỆ)

NGẢY THIẾT 

U^PQUANHỆ

81 Niu Dilân (New Zealand) 19/6/1975

82 Cộng hòa Mòdãmbích (Republic of Mozambique) 25/6/1975

83 Cộng hóa B6 Đào Nha (Portuguese Republic) 04/7/1975

84 Cộng hòa Cápve (Republic of Cape Verde) 08/7/1975

85 Cộng hòa Panama (Republic of Panama) 28/8/1975

86 Cộng hòa Liên bang Đức (Federal Republic of 

Germany)

23/9/1975

87 Cõng hòa Ruanda (Republic of Rwanda) 30/9/1975

88 Cộng hòa Cốtđivoa (Republic of Côte d,voire) 06/10/1975

89 Cộng hòa Anggòla (Republic of Angola) 12/11/1975

90 Cộng hỏa Síp (Republic of Cyprus) 29/11/1975

91 Hamaica (Jamaica) 05/01/1976

92 Nhà nước Cõóet (State of Kuwait) 10/01/1976

93 Cộng hóa Etiòpìa (Federal Democratic Republic of 

Ethiopia)

23/02/1976

94 Cộng hõa Cốtxta Rica (Republic of Costa Rica) 24/4/1976

95 Cộng hồa Lìẻn bang Nigiẻria (Federal Republic of 

Nigeria)

15/5/1976

96 Cộng hòa Philippin (Republic of the Philippines) 12/7/1976

97 Vương quốc Thái Lan (Kingdom of Thailand) 06/8/1976
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STT TÈN NƯỚC (XẾP THEO THỨTỰ  

THỜI GIAN THIẾT LẠP q u a n  h ệ )

NGÀY THIẾT 

ụ P Q U A N  HỆ

98 Vương quốc Tây Ban Nha (Kingdom of Spain) 23/5/1977

99 Cộng hôa Thổ Nhĩ Kỳ (Republic of Turkey) 07/6/1978

100 Cộng hòa Colombia (Republic of Colombia) 01/01/1979

101 Cộng hòa Arập Xarauy Dãn chủ (Sahrawi Arab 

Democratic Republic)

02/3/1979

102 Grenada (Grenada) 15/7/1979

103 Cõng hỏa Xâysen (Republic of Seychelles) 06/8/1979

104 Công hòa Nicaragoa (Republic of Nicaragua) 03/9/1979

105 Cộng hóa Dân chủ Xao Tòmê & Prinxipè (Democratic 

Republic of Sao Tome and Principe)

06/11/1979

106 Cộng hóa Ecuađo (Republic of Ecuador) 01/01/1980

107 Vương quốc Hasimít Gioócdani (Hashemite Kingdom 

of Jordan)

19/8/1980

108 Cộng hòa Libảng (Libanese Republic) 12/02/1981

109 Cộng hòa Dimbabuè (Republic of Zimbabwe) 24/7/1981

110 Còng hòa Sát (Republic of Chad) 05/10/1981

111 Công hòa Vanuatu (Republic o f Vanuatu) 03/3/1982

112 Cộng hôa Xièra Lèôn (Republic of Sierra Leone) 24/6/1982

113 Cộng hòa Bolivia (Republic of Bolivia) 12/02/1987

114 Nhà nước Palextin (State of Palestine) 19/11/1988
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115 Cộng hòa Liên bang Braxin (Federative Republic of 

Brazil)

08/5/1989

116 Công hòa Papua Niu Ghinẽ (Republic of Papua New 

Guinea)

03/11/1989

117 Cộng hòa Vénẻzuẻla (Republic of Venezuela) 08/12/1989

118 Cộng hòa Namibia (Republic of Namibia) 21/3/1990

119 Cộng hòa Gibuti (Republic of Djibouti) 30/4/1991

120 Công hòa Udơbếchkixtan (Republic of Uzbekistan) 17/01/1992

121 Ucraina (Ukraine) 23/01/1992

122 Cổng hóa Bélarút (Republic of Belarus) 24/01/1992

123 Cộng hỏa Latvia (Republic of Latvia) 12/02/1992

124 Cộng hòa Extònia (Republic of Estonia) 20/02/1992

125 Brunây Darudalem (Brunei Darussalam) 29/02/1992

126 Công hòa Lítva (Republic of Lithuania) 18/3/1992

127 Cộng hỏa Cưrơgưxtan (Republic of Kyrgyzstan) 04/6/1992

128 Vương quốc Oman (Kingdom of Oman) 09/6/1992

129 Cộng hòa Mõnđòva (Republic of Moldova) 11/6/1992

130 Cộng hóa Kadácxtan (Republic of the Kazakstan) 29/6/1992

131 Cộng hồa Grudia (Republic of Georgia) 30/6/1992

132 Cồng hoà Quấn đảo Mácxan (Republic o f the Marshall 

Islands)

01/7/1992
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s n TỂN NƯỚC (XẾP THEOTHỨTỰ 

THỜI GIAN THIẾT LẬP QUAN HỆ)

NGẢY THIẾT 

LẬP QUAN HỆ

133 Công hòa Acmènia (Republic of Armenia) 14/7/1992

134 Cộng hòa Tátgikixtan (Republic of Tajikistan) 14/7/1992

135 Tuốcmènixtan (Turkmenistan) 29/7/1992

136 Ghiné Xích dao (Equatorial Guinea) 01/9/1992

137 Cõng hỏa Adécbaigian (Azerbaijani Republic) 23/9/1992

138 Đai Hán Dãn quốc (Republic of Korea) 22/12/1992

139 Cộng hòa Goatêmala (Republic of Guatemala) 07/01/1993

140 Nhá nước Cata (State of Qatar) 08/02/1993

141 Cóng hòa Phigi (Republic of Fiji) 14/5/1993

142 Nhá nước Ixraen (State of Israel) 12/7/1993

143 Nhá nước Eritơrêơ (State of Eritrea) 20/7/1993

144 Nhá nước càc tiểu vương quốc Arâp thống nhất 

(United Arab Emirates)

01/8/1993

145 Còng hỏa Urugoay (Republic o f Uruguay) 11/08/1993

146 Còng hòa Nam Phi (Republic of South Africa) 22/12/1993

147 Nhá nước đôc lâp Xamoa (Independent State of 

Samoa)

29/3/1994

148 Cộng hoa Mòrixơ (Republic of Mauritius) 04/5/1994

149 Còng hỏa Xlõvenia (Republic of Slovenia) 07/6/1994

150 Còng hóa Maxèđònia (Republic of Macedonia) 10/6/1994
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151 Còng hòa Croatia (Republic of Croatia) 01/7/1994

152 Còng hòa Pẽru (Republic of Peru) 14/11/1994

153 Bèlixê (Belize) 04/01/1995

154 Nhà nước Baren (State of Bahrain) 31/3/1995

155 Cộng hòa Paragoay (Republic of Paraguay) 30/5/1995

156 Hơp chúng quốc Hoa Kỳ (United States of America) 12/7/1995

157 Bácbađốt (Barbados) 28/8/1995

158 Liên bang Micrònéxia (Federated States of 

Micronesia)

22/9/1995

159 Xan Vinxen và Grẽnadin (Saint Vincen and the 

Grenadines)

18/12/1995

160 Công hóa Kẽnia (Republic of Kenya) 21/12/1995

161 Cộng hóa Bõxnia Hécxẽgôvina (Republic of Bosnia 

and Herzegovina)

26/01/1996

162 Công hòa Ai Len (Republic of Ireland) 05/04/1996

163 Quán đảo Xôlổmỏng (Solomon Islands) 30/10/1996

164 Cổng hoâ Haiti (Republic of Haiti) 26/9/1997

165 Cộng hoá Xurinam (Republic of Suriname) 19/12/1997

166 Vương quốc Lẽxôthô (Kingdom of Lesotho) 06/01/1998

167 Vương quốc Arặp Xèút (Kingdom of Saudi Arabia) 21/10/1999
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168 Công hỏa Dân chủ Đóng Timo (Democratic Republic 

of Earthen Timo)

28/7/2002

169 Cộng hổa Ondrát (Republic of Honduras) 17/5/2005

1 7 0 Cộng hôa Đỏminica ((Republic of Dominicana) 7/7/2005

1 7 1 Cộng hôa Nauru (Republic of Nauru) 21/6/2006

1 7 2 Cóng hòa Môngtênẽgrỏ (Republic of Montenegro) 4/8/2006

1 7 3 Cóng quốc Anđòra (Duchy of Andora) 12/6/2007

1 7 4 Còng hóa San Marino (Republic of San Marino) 6/7/2007

1 7 5 Còng quốc Monaco (Duchy o f Monaco) 29/11/2 0 0 7

1 7 6 Còng quốc Líchtenxtan (Duchy of Liechtenstein) 2/7/2008

1 7 7 Còng hòa Palao ((Republic of Palau) 18/8/2008

1 7 8 Cộng hỏa Trung Phi (Republic of Central African) 10/11/2008

1 7 9 Công hóa Bốlxoana (Republic of Botswana) 11/02/2009
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NHỬNG S ự  KIỆN CHÍNH CỦA NGOẠI GIAO VIỆT NAM 
VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ LIÊN QUAN TỪ 1 9 8 6 - 2 0 1 0

Năm 1986

Tháng Giêng, TrỢ lý Ngoại trùỏng và Trợ lý Bộ trưởng 
(ỈLỉôc phong Mỹ thăm Việt Nam tháo luận vỏ vấn đổ ngưcii 
Mỹ mất tích trong chiến t ranh  (MIA). Phía việt Nam đưa 
ra chương trình hành động hai năm 1986 - 1987 về MIA.

Ngày 23 tháng Giêng, Hội nghị ngoại trưởng Việt Nam, 
Lào, Campuchia lần thứ mười hai tại Phnômpônh bàn về 
giái quyêt mặt  quốc tô của vấn dê Campuchia.

Ngày 17 tháng Tám, Hội nghị ngoại trương Việt Nam, 
Lào, Campuchia lần thứ mười i)a tại Hà Nội khắng định lại 
Việt Nam sỏ rút hôt quân tình nguyện vào năm 1990.

Ngày 01 tháng Chín, Phó Chủ tịch Hội dồng N hà  nước 
Nguyễn Hữu Thọ tham dự Hội nghị cấp Cí\o lần th ứ  tám 
các nước Không liôn kôt tại Harare, Dimbabuê.

Ngày 5 tháng Mười ìiai, Đại hội đại biêu toàn quốc lần 
thứ VI của Đáng Cộng sân Viột Nam phát  dộng công cuộc 
dối mới đất nước,

Nãm 1987

Tháng Ba, Tông thông Anggôlíi Joso Eduardo dos 
Snntos thăm Viêt Nam.

PHỤ LỤC 11
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Ngày 18 tháng Năm , Tổng Bí thư  Nguyễn Văn Linh và 
Chủ tịch Hội đồng Hộ trương Đỗ Mưòi thăm  Liên Xô.

Ngày 29 tháng Bảy, Bộ trướng Ngoại giao Việt Nam và 
Bộ trướng Ngoại giao Inđônôxia đại diện cho hai nhóm 
nước Đông Dương và ASEAN gặj) nhau ơ thành  phô  ̂Hồ Chí 
Minh, mơ đẩu dôi thoại giữa hai nhóm nước Đông Nam A.

Ngày 21 tháng Tám, Tướng J. Vessey, đặc phái viên 
cúa Tông thôVig Mỹ thám Việt Nam.

Nãm 1988

Ngày 20 tháng Giêng, Tông thống Mỹ tuyôn bô: trong 
khuôn khô một giái pháp cho vấn đổ Campuchia bao gồm 
Việt Nam rút hoàn toàn quân dội khỏi Campuchia, Mỹ sẵn 
sàng đi vào bình thường hóa quan hộ với Viột Nam.

Ngày 15 tháng N ăm ,  Liôn Xô hắt  đầu rút quân đội khỏi 
Apganixtan.

Ngày 20 tháng Năm , Bộ Chính trị Trung ương Đáng 
Cộng sán Việt Nam ra Nghị quyết Mười ba về dổi mới tư 
(iuy, điểu chinh đưòng lôì đôi ngoại, tập t rung giữ vững môi 
trường quôc tê hòa bình và phát  triển kinh tô'.

Ngày 26 tháng Năm ,  Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng 
Viột Nam ra thông cáo về việc rút dợt bíiy gồm 50.000 quân 
và Bộ Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia 
vê' nước.

Phu ỉuc

Ngày 25 tháng Bảy, Cuộc gặp không chính thức lần thứ
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nhất  tại  J a k a r t a  (JIM-I) giữa sáu nước ASEAN, Việt Nam, 
Lào, Campuchia và ba phái đôi lập Campuchia.

Ngày 3 tháng Mười hai, Việt Nam và HCR thỏa th u ận  
về tổ chức hồi hương tự nguyện người Việt Nam di tản  từ  
các nước tạm trú.

Ngày 19 tháng Mười hai, Thủ tướng An Độ Radip Gandhi 
thăm Việt Nam.

Năm 1989

Ngày 6 tháng Giêng, Tổng Bí thư  Nguyễn Văn Linh 
thăm Campuchia. Tại Phnôm Pênh, Tông Bí thư Đảng 
Nhân dân Campuchia Hong Samrin tuyên bõ: Campuchia 
và Việt Nam thỏa thuận  nôu có giái pháp  chính trị thì Việt 
Nam sẽ rút hết quân tình nguyện khỏi Campuchia, chậm 
nhất  là vào tháng Chín năm 1989.

Ngày 16 tháng Giêng, đàm phán vòng một cấp thứ 
trương ngoại giao Việt Nam - Trung Quô'c về bình thưòng 
hóa quan hệ hai nước.

Ngày 19 tháng Hai, Cuộc gặp không chính thức lần thứ 
hai tại  J a k a r t a  (JIM-II) n h ấ t  trí về việc giái quyết vấn đề 
Campưchia bằng một giải pháp chính trị.

Ngày 5 tháng Tư, ba Chính phủ Việt Nam, Lào, 
Campuchia ra tuyôn bô’vể việc rút hôt quân Việt Nam khỏi 
Campuchia vào cuôl tháng  Chín năm 1989.

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc tẻ
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Ngày 24 tháng Tư, Tổng Bí thư  Nguyễn Văn Linh 
thăm Cuba.

Ngày 2 tháng Năm ,  Gặp gỡ Hunxen - Xihanuc vòng bõn 
tại J a k a r t a  tán th àn h  một hội nghị quốc tế  về Campuchia 
gồm bốn bên Campuchia, Việt Nam, Lào, các nước ASEIAN 
và năm nưốc lớn Hội đồng Bảo an Liên hỢp quôc.

N gày 8 tháng  N ăm ,  Đàm p hán  vòng hai Việt N am  - 
T rung  Quôc về b ình  thường hóa quan  hộ hai nước tại 
Bắc Kinh.

Ngày 15 tháng Năm ,  Tổng Bí thư  Đảng Cộng sản Liên 
Xô Goocbachôp th ăm  Trung Quô*c.

Ngày 30 tháng Bảy, Hội nghị quốc tế  vể Campuchia 
(vòng thứ nhât) khai  mạc tại  Paris theo lòi mời của Chính 
phủ Pháp. Sau một tháng, Hội nghị không đạt được kết 
qua về một giải pháp  toàn bộ, do các bên không nhâ t  tr í  vổ 
phân chia quyền lực ở Campuchia.

Ngày 4 tháng Chín, Chủ tịch Hội đồng Nhà nưóc Võ 
Chí Công tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ chín các nước 
Kliông liên kết tại  Belgrade, Nam Tư.

Ngày 10 tháng Chín, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ 
Chí Công thăm Irắc.

Ngày 17 tháng Chín, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ 
Chí Công thăm Nicaragoa.

Phu lục

Ngày 29 tháng Chín, Chính phú Việt Nam ra tuyên bô:
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đến ngày 26 tháng Chín năm 1989, toàn bộ quân tình 
nguyện Việt Nam cùng với vũ khí đã rút  khỏi Campuchia.

Ngày 6 tháng Mười một, Tông Bí thư Đáng Cộng sán 
Việt Nam Nguyễn Văn Linh gửi thông điệp miệng cho nhà 
lãnh dạo Trung Quổc Đặng Tiếu Bình: phía Việt Nam sẵn 
sàng ĉặ]) lại ị)hía Trung Quôc ớ cấ}) bộ trương hoặc thứ 
trương ngoại giao trong tháng Mười hai 1989 đô trao dổi 
các bước cụ thô vổ bình thường hóa quan hộ hai nước.

Ngày 12 tháng Mười hai, Xhà lãnh dạo Trung Quôc 
Đặng Tiếu Bình trá lòi Tông Bí thư Nguyễn Văn Linh: các 
nhà lãnh dạo Trung Quốc chân thành  mong muốn sớm 
bình thường hóa quan hộ hai nước và nghiên cứu để nghị 
của phía Việt Nam về vòng clàm phán mới.

Năm 1990

Ngày 15 tháng Giêng, Đại diện năm nước ủy viôn 
thường trực Hội dồn^T Bao an Liôn hỢp quốc (Põ) họp phiên 
thứ nhất  tại Paris, nêu 16 nguyên tắc chi đạo cuộc thương 
lượng về giai pháp chính trị cho vấn đề Campuchia.

Ngày 11 tháng Hai, P5 họp phiòn thứ hai tại New York, 
bàn vỂ hai vấn đề chính; giái quyết khía cạnh quân sự, cơ 
rau chính quyền quá dộ của ram purh in .

Ngày 21 tháng Hai, Gặp gỡ Hunxen - Xihanuc lần thứ 
sáu tại Băngcốc, thỏa thuận  về sự có mặt của Liên hỢp 
quốc ở mức độ thích hỢp tại Campuchia, thành  lập một cơ

N^oaỉ ị îao Việí Nam troHỊỊ thòi kỳ dổi inói và hội nhập quốc lẻ
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quan quyển lực tối cao đê tượng t rưng cho chủ quyền quốc 
p a  và thõng nhất  dân tộc Campuchia.

Ngày 12 tháng Ba, P5 họp phiên thứ ba tại Pans ,  thỏa 
::huận những nguyên tắc chính VC ba vấn đổ: tố chức tông  
:uyển cử, lập Hội đồng dân tộc tối cao và chính quyền lâm 
Lhòi của Liên Hợp quốc tại Campuchia.

Ngày 3 tháng Năm, Đàm phán vòng ba Việt Nam - Trung 
líịuốc về bình thường hóa quan hộ hai nước tại Bác Kinh.

Ngày 25 tháng Năm, Põ họp phiôn thứ tư tại Now 
Vork, bàn vấn đế cơ cấu chính quyển ở Campuchia trong 
:hòi kỳ quá độ.

Ngày 4 tháng Sáu, Thủ tướng Hunxen và Hoàng thân  
Kihanuc ký Thống cáo chung Tokyo, thỏa thuận  về việc 
Igừng bắn, theo dõi, giám sát và kiếm chứng quốc tế.

Ngày 13 tháng Sáu, Đàm phán vòng bõn Việt Nam - 
ĩ ru n g  Quôc tại Hà Nội.

Ngày 16 tháng Bảy, Põ họp phiên thứ năm tại Paris bàn 
/iệc sáp xếp quân sự trong thòi kỳ quá độ và sáp xếp chính 
juycn trong thòi kỳ trước tổng tuyển cử ở Campưchia.

Ngày 1 tháng Tám, Đàm phán Việt Nam - Mỹ tại Now York.

Ngày 27 tháng Tám, P5 họp phiên thứ sáu tại Now 
fork, thỏa thuận  khung giải pháp chính trị vể Campuchia.

Ngày 28 tháng Tám, Thủ tướng Trung Quỗc Lý Bằng
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tuyên bõ: Trung  Quốc sẵn  sàng cùng với Việt Nam thảo 
luận  vấn đề bình thường hóa q uan  hệ.

N gày 3 tháng Chín, tạ i  T h à n h  Đô (Trung Quốc), Tổng 
Bí thư  Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ 
Mưòi, Cố vấn Phạm  Văn Đồng gặp gõ Tổng Bí thư  Giang 
Trạch Dân, Thủ  tưống Lý Bằng về vấn để bình thường hóa 
q uan  hệ Việt N am  - T rung  Quốc.

N gày 18 tháng  Chín, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 
khách mòi đặc biệt của Chính  phủ Trung  Quốc dự khai  
mạc á vận hội tại  Bắc Kinh.

N gày 25 tháng  Chín, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Lê 
Q uang  Đạo th ăm  Thái  Lan.

N gày 29 tháng  Chín, tại  New York, Ngoại trưởng Mỹ J. 
Baker  và Phó Thủ  tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam 
Nguyễn Cơ Thạch gặp gở bàn  về quan  hệ hai  nước.

N gày 3 tháng Mười, phá  bỏ bức tưòng Berlin,  nước Đức 
thôVig nhất.

N gày 19 tháng Mười một, T ổng thông Inđônêxia 
Suhar to  th ăm  Việt Nam.

N gày 28 tháng  Mười một, Viột N am  và Liên minh châu 
Âu lập quan  hộ ngoại giao.

Nãm 1991

Ngoại giao Việt Nam  trong thòi kỳ đổi mới và hội nhập quốc tể

N gày 17 tháng Giêng, chiến tranh vùng Vịnh nổ ra.
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Ngày 25 tháng Giêng, Chủ  tịch Quốc hội Lê Q uang  Đạo 
thăm Inđônêxia.

Tháng Ba, Khôi Vacsava giải tán.

Ngày 25 tháng  Ba, T h ủ  tưống T rung  Quốc Lý Bằng 
tuyên bô: quan hệ T rung  Quốc - Việt N am  đã tan  băng.

Ngày 26 tháng  Ba, Khôi thị trường chung Nam Mỹ 
(MERCOSUR) gồm Braxin, Achent ina,  Urugoay, Paragoay 
thành  lập.

Ngày 9 tháng Tư, tại  cuộc gặp gỡ Việt N am  - Mỹ ở New 
York, Mỹ nêu lộ t r ình  bình thường hóa quan  hệ hai nưỏc.

Ngày 24 tháng Tư, Tổng thống An Độ V en k a ta ram an  
thăm Việt Nam.

Ngày 4 tháng N ăm ,  Chủ  tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ 
Mười thăm Liên Xô.

Ngày 10 tháng N ă m ,  Tổng Bí th ư  Nguyễn Văn Linh 
thăm Liên Xô.

Ngày 24 tháng Sáu,  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
VII Đảng Cộng sản  Việt N am  tuyên  bô': “vói chính sách đôTi 
ngoại rộng mở, Việt N am  muôVi là bạn  vói tấ t  cả các nước 
trong cộng đồng thê giới, p h ấn  đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát  tr iển”.

Ngày 19 đến 21 tháng Tám, Vụ chính biến ở Liên Xô 
do Uy ban Nhà nước vê t ình  t rạ n g  k h ẩn  cấp tiến  hành,  
thấ t  bại.

Phụ lục
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Ngày 9 tháng Chín, Bộ trương Ngoại giao Nguyễn 
Mạnh c ẩ m  thăm Trung Quôc chuẩn bị cho cuộc gặp cấp 
cao hai nưúc vế bình thường hóa quan hệ và bàn về thúc 
đẩy quan hệ hai nước.

Ngày 10 tháng Mười, Tổng Bí thư Đảng Nhân  dân 
Cách mạng Lào Cayxỏn Phômvihản thăm Việt Nam.

Ngày 23 tháng Mười, Hội nghị quốc tế  Paris  về 
Campuchia  (vòng thứ hai) có 19 nước tham dự, ký kết  các 
hiộp định về một giải pháp chính trị toàn bộ cho vấn đề 
Campuchia. Trong thời gian Hội nghị, Bộ trương Ngoại 
giao Xguyễn Mạnh cầ m  gặp Ngoại trương Mỹ J. Baker  
bàn về thúc đẩy bình thường hóa quan hộ hai  nưốc.

Ngày 24 tháng Mười, Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng Võ 
Văn Kiệt bát  đầu chuyến thăm  ba nước ASEAN: 
Inđônôxia, Thái Lan, Xingapo.

Ngày 5 tháng Mười một, Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm Trung  Quốc, ký 
Tuyên bõ chính thức bình thường hóa quan hệ hai nưóc.

Ngày 21 tháng Mười một, Đàm phán giữa Thứ trưởng 
Ngoại giao Việt Nam và TrỢ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ vể 
bình thường hóa quan hộ hai nước tại New York.

Ngày 25 tháng Mười hai, Tòng thống Tống Bí thư Đảng 
Cộng sán Liên Xô Goocbachôp tuyôn bô' giải thể  Liên Xõ và 
Đảng Cộng sản Liên Xô. Liên bang Nga ra đời. B. Yeltsin 
làm tổng thống.

Ngoại giao Việt Nam trong thỉri kỳ dổi mới và hội nhập quốc tê
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Nãm 1992

N gày 20 tháng Giêng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ 
Văn Kiệt thăm Malaixia.

Ngày 24 tháng Giêng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn 
M ạnh c ầ m  thăm Campuchia thoo lòi mời của Chủ tịch Hội 
đồng Dân tộc tôì cao Campuchia Xihanuc, ký Thông cáo 
chung về củng cô quan hệ giữa hai nước.

N gày 28 tháng Giêng, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 
(AFTA) thành  lập.

Ngày 13 tháng Hai, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ 
Văn Kiệt thăm Lào.

Ngày 26 tháng Hai, Chủ tịch Hội đồng Bộ trương Võ 
Văn Kiệt bắt đầu chuyến thăm  Philippin và Brunây.

Ngày 28 tháng Hai, Chính quyến Lâm thời của Liên 
hỢp quốc (ƯNTAC) được thành  lập ở Campuchia.

Ngày 29 tháng Hai, Việt Nam và Brunây thiết lập 
quan hệ ngoại giao cấp đại sứ.

N gày 1 tháng Tư, mỏ cửa khẩu Hữu nghị quan giữa 
Việt Nam và Trung Quốc.

Ngày 19 tháng Tư, Chủ tịch (ỉuôc hội Lô Quang Đạo 
thăm N hật  Bản.

Ngày 29 thang Tư, Chính phủ Mỹ tuyên bô nới lỏng 
lệnh cấm vận đôì với Việt Nam.

Phụ lục
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Ngày 3 tháng Năm, Cố vấn Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Nguyễn Văn Linh thăm Trung Quô'c.

Ngày 21 tháng Bảy, Việt Nam tham gia Hiệp ưóc Hợp 
tác thân th iện  Đông Nam A (Hiệp ưởc Bali) và trở th àn h  
quan sát viên của ASEAN.

Ngày 12 tháng Tám, Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm  Lào.

Ngày 1 tháng Chín, Chủ tịch Hội đồng Nhà nưóc Võ 
Chí Công th am  dự Hội nghị cấp cao lần thứ mưòi các nuớc 
Không liên kết  tại Jakar ta .

Ngày 9 tháng Chín, Tổng Bí thư Đỗ Mưòi thăm Ấn Độ.

Ngày 16 tháng Mười một, Thượng nghị sĩ Mỹ J. Kerry 
thăm Việt Nam, chuyên thông điệp miệng của Tổng thống 
đắc cử B. Clinton và thư của Tổng thống mãn nhiệm G. 
Bush gửi Chủ tịch Lê Đức Anh vổ bình thường hóa quan hệ 
Mỹ - Việt Nam

Ngày 19 tháng Mười một, Chủ tịch nước Lê Đức Anh 
gửi thư cho Tổng thống đắc cử B. Clinton về vấn đề MIA và 
bình thường hóa quan hệ hai nưóc.

Ngày 24 tháng Mười một, Mỹ rút  khỏi căn cứ quân sự 
Subic (Philippin).

Ngày 30 tháng Mười một, Thii tưỏng Truiig Quôc Lý 
Bàng thăm  Việt Nam.

Ngày 14 tháng Mười hai, Chính phủ Mỹ cho phép các 
công ty Mỹ được ký hỢp dồng kinh doanh vỏi Việt Nam.

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dói mới vá hội nhập quốc tê
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Nỏm 1993

Ngày 9 tháng Hai, Tổng thôVig Pháp F. Mit terrand  
thăm  Việt Nam.

Ngày 17 tháng Hai, Công chúa Vương quốc Thái  Lan 
Maha Chaekri Sin thon thăm  Việt Nam.

Ngày 24 tháng Ba, Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Nhật Bản.

Ngày 29 tháng Ba, Chủ tịch Quôc hội Nông Đức Mạnh 
thăm  Philippin.

Ngày 11 tháng Tư, Tổng thư ký Liên hỢp quốc Boutros 
Ghali th ăm  Việt Nam.

Ngày 13 tháng Năm ,  Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm 
Hàn Quôc.

Ngày 23 tháng Năm, Tổng tuyển cử ở Campuchin. Đảng 
Nhân dân Cách mạng Campuchia và Mặt t rận  Thông nhất  
dân tộc vì một nưốc Campuchia độc lập, t rung lập, hòa bình 
và hợp tác (FUNCINFEC) đểu giành thắng lợi.

Ngày 24 tháng Năm ,  Thủ tướng Võ Văn Kiệt bắ t  đầu đi 
thăm  Austral ia và New Zealand.

Ngày 24 tháng Sáu, Thủ tưóng Võ Văn Kiệt bắt  đầu 
chuyến thăm Pháp, Đức, Bĩ, Anh, Uy ban châu Au và Cuba.

Ngày 2 tháng Bảy, Chính phủ Mỹ tuyôn bố không 
chống các nước khác giúp Việt Nam trá  nỢ cho IMF.

Ngày 30 tháng Bảy, Tổng thông Palcxtin Arafat  thăm 
Việt Nam.

Phụ lục
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Ngày 23 tháng Tám, Hai đồng chủ tịch Chính phủ Lâm 
thòi Campuchia Ranari t  và Hunxen thăm Việt Nam.

N gày  23 đến 30 tháng Tám,  Đàm phán vòng một Việt 
N am  - Trung  Quốc cấp chính phủ về biên giới lãnh  thổ 
hai nước.

N gày 5 tháng Mười, Tổng Bí thư Đỗ Mười th ăm  
Xingapo.

Ngày 14 tháng Mười, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức 
M ạnh  bắt đầu chuyến thăm Thụy Điển, Đức, Pháp và Anh.

Ngày l tháng Mười một, Chủ tịch nước Lê Đức Anh 
th ăm  Lào. Liên minh châu Au ra đời.

Ngày 9 tháng Mười một, Chủ tịch nước Lê Đức Anh 
th ă m  Trung Quốc.

Nỏm 1994

Ngày 1 tháng Giêng, Khu vực tự do thương mại Bắc Mỹ 
(NAFTA) gồm Mỹ, Canada,  Môhicô được thành lập.

Ngày 20 tháng Giêng, Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VII) khang  định 
th à n h  tựu đối ngoại, đồng thòi đê ra nhiệm vụ ngoại giao 
trong giai đoạn mới.

Ngày 3 tháng Hai, Tổng thông Mỹ n. Clinton tuyên bô 
bãi bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Việt Nam và lập cơ quan 
liên lạc giữa hai nước.

Ngoại ỊỊÌao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói và hội nhập quốc té
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Ngày 25 tháng Hai, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 
Hình bắt dầu chuyến thăm Angiôri, Mali, Cộng hòa Ghinê, 
Cộng hòa Ghinê Bitxao.

Ngày 2 tháng Ba, Thủ tướng Xingapo Gô Chôc Tông 
thăm Viột Nam.

Ngày 30 tháng Ba, Tổng thống Philippin p". Ramos 
thăm Việt Nam.

Ngày 2 tháng Tư, Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm  
Campuchia.

Ngày 6 tháng Tư, Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt 
thăm Việt Nam.

Ngày 10 tháng Tư, Thủ tướiig Australia  Paul Keating 
thăm Việt Nam.

Ngày 30 tháng Tư, Chủ tịch nước Lô Đức Anh thăm Iran.

Ngày 16 tháng Sáu,  Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Liên 
bang Nga.

Tháng Tám, Thủ tướng Cộng hòa Mali I. Boubakar 
Koita thăm Việt Nam.

Ngày 14 tháng Tám, Đàm J)hán vòng hai Việt Nam - 
Trung Quốc câp chính phủ vế biên giới lãnh thô tại Hà Nội.

Ngày 25 tháng Tám, Thủ tướng Nhật  Bíin M urayam a 
thăm Viêt Nam.

Phụ lục
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Ngày 5 tháng Chín, Thủ tướng Ân Độ Narashimha - Rao 
thăm Việt Nam.

Ngày 19 tháng Mười một, Tổng Bí thư  Đảng Cộng sản 
Trung Quô'c, Chủ tịch nưóc Cộng hòa Nhân  dân Trung Hoa 
Giang Trạch Dân thăm Việt Nam.

Năm 1995

Tháng Hai, Việt Nam và Mỹ mơ cơ quan liên lạc tại thủ  
đô hai nưóc.

Ngày 9 tháng Ba, Thống tướng Mianma Than Shwe 
thăm Việt Nam.

Ngày 11 tháng Tư, Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu thăm  
Hàn Quốc và Nhật  Bản.

Ngày 1 tháng Năm, Chủ tịch nước Lô Đức Anh bắt đầu 
thăm Côoét và Xyri.

Ngày 28 tháng Năm,  Thủ tướng Võ Văn Kiệt bắt  dầu 
thăm Lucxămbua, Đan Mạch, Nauy, Phần  Lan, Thụy Điển 
và Aixơlen.

Ngày 10 tháng Bảy, Đàm phán vòng ba Việt Nam - 
Trung Quô’c cấp chính phủ vể biên giới lãnh thố tại Bắc Kinh.

Ngày ỉ 1 tháng Bảy, Tổng thống Mỹ n. Clinton tuyên bố 
quyết định bình thường hóa quan hộ ngoại giao vối Việt Nam.

Ngày 17 tháng Bảy, Việt Nam và Liên minh châu Àu 
(EU) ký Hiệp định khung hỢp tác.

Ngoai giao Việt Nam trong tìùìi kỳ doi mói và hôi nhập quốc té
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Ngày 27 tháng Bảy, Tổng Bí thư  Đỗ Mười bắt đầu 
chuyến thăm  Austra lia  và New Zealand.

Ngày 28 tháng Bảy, Viột Nam gia nhập  ASEAN (thành 
viên thứ bảy).

Ngày 5 tháng Tám, Ngoại trương Mỹ w.  Christopher 
thăm  Việt Nam, ký Hiệp định thiết lập quan hộ ngoại giao 
giữa Mỹ và Việt Nam.

Ngày 8 tháng Tám, Chủ tịch nưóc Lê Đức Anh thăm 
Campuchia.

Ngày 29 tháng Chín, Tổng thõng Cộng hòa Xuđăng 
Basia thám  Việt Nam.

Ngày 5 tháng  Mười, Tổng thống Iran Ali Akbar 
Hashemi Rafsanjani  thăm Việt Nam.

Ngày 8 tháng Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh bắt  đầu 
thăm Braxin, Cuba.

Ngày 18 tháng Mười, Chủ tịch nước Lô Đức Anh tham 
dự Hội nghị cấp cao lần thứ mười một các nưóc Không liên 
kết tại  Car tagena (Colombia).

Ngày 22 tháng Mười, Chủ tịch nưóc Lê Đức Anh dự lễ 
kỷ niệm 50 năm th àn h  lập Liên hợp quôc tại New York.

Ngày 1 tháng Mười một, Tổng thôVig Tôgố Gnassingbe 
Eyadema thăm Việt Nam.

Phụ lục

Ngày 16 tháng Mười một, Thủ tướng Cộng hòa Liên
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bang Đức Helmut Kohl thăm Việt Nam.

Ngày 20 tháng Mười một, Thủ tướng New Zealand 
James  Rolgers thăm Việt Nam.

Ngày 26 tháng Mười một, Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm 
Trung Quôc.

Ngày 29 tháng Mười một, Chủ tịch nước Lê Đức Anh 
thăm Philippin.

Ngày s  tháng Mười hai, Chủ tịch Cuba Fidel Castro 
thăm Việt Nam.

Nãm 1996

Ngày 14 tháng Hai, Lỗ thông xe dưòng sắt Việt Nam - 
Trung Quôc.

Ngàv 27 tháng Hai, Thủ tướng Bỉ J e a n  Lucdehaene 
thăm Việt Nam.

Ngày 1 tháng Ba, Thủ tướng Võ Văn Kiệt dự Hội nghị 
câ'p cao Á -  Âu lần thứ nhấ t  (ASEM-I) tại Băngcôc.

Ngày 4 tháng Ba, Thủ tướng Malaixia M. Mahathia  
thăm Việt Nam.

Ngày  7 tháng Tư, Tổng thông Urríiiiin L. Kuchma 
thăm Việt Nam.

Ngày 28 tháng Sáu, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
VIII Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc.

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói và hội nhập quốc tê
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Ngày 17 tháng Chín, Đàm phán vòng bốn Việt Nam -  
Trung  Quốc cấp chính phủ về biên giỏi lãnh thố’ tại Hà Nội.

Ngày 8 tháng Mười, Thủ tướng Nauy bà Gro Harlcm 
Brundt lan  thăm Việt Nam.

Ngày 21 tháng Mười, Tống thống Angiẽri Liamin 
Dêraan thăm  Việt Nam.

Ngày 13 tháng Mười một, Chủ tịch Quô’c hội Trung 
Quốc Kiêu Thạch thăm  Việt Nam.

Ngày 20 tháng Mười một, Tông thống Hàn Quỗc Kim 
Yang Sam thăm Việt Nam.

Nãm 1997

Ngày 11 tháng Giêng, Thủ tưỏng Nhật  Bán Hashimoto 
thăm  Việt Nam.

N gàv 30 tháng Ba, Thủ tưỏng Thái Lan Chuanlekpai 
thcăm V iệ t  N am .

Tháng  Tư, Bộ trương Tài chính Hoa Kỳ Rubin thủm 
Việt Nam.

N gày 12 tháng Năm, Việt Nam và Mỹ trao đổi đại sứ ỏ 
thủ đô hai nưỏc.

N gày 20 tháng Năm ,  Thủ tướnp Võ Văn líiột bắt  đầu 
chuyến thăm Balan, Séc, Hunggari, Xlốvakia và Italia.

N gày 27 tháng Sáu, Ngoại trương Mỹ Albright thăm 
Việt Nam.

/V iụ _ ÍỊỊc _  ^___  ___  ______________________
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Ngày 1 tháng Bảy, khủng hoảng tài chính tiền tệ bắ t  
đầu ỏ Thái Lan, lan ra châu Á.

Ngày 14 tháng Bảy, Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm 
Trung Quốc.

Ngày 9 tháng Tám, Việt Nam và Thái Lan ký Hiệp định 
phân định các vùng biển hai nước trong Vịnh Thái Lan.

N gày 13 tháng  Tám,  Đàm p h á n  vòng năm  Việt N am  
- T rung  Quôc cấp ch ính phủ  về biên giới lãnh  thổ tại  
Bắc Kinh.

Ngày 16 tháng Tám, Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm  Lào.

Ngày 14 tháng Mười một, Tổng thống Pháp J. Chirac 
thăm Việt Nam.

Ngày 15 tháng Mười một, Việt Nam tô’ chức Hội nghị 
cấp cao lần thứ bảy Cộng đồng các nước và lãnh thổ có sử 
dụng tiếng Pháp.

Ngày 24 tháng Mười một, Thủ tướng Liên bang Nga 
Chernomyrdin thăm Việt Nam.

Ngày  7 tháng Mười hai, Chủ tịch Chính hiệp Trung 
Quôc Lý Thụy Hoàn thăm  Việt Nam.

Nàm 1998

Ngày 10 tháng Ba, Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu thăm Lào

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói và hội nhập quốc té

Ngày 11 tháng Ba, Tổng thông B. Clinton tuyên bố
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miễn áp dụng Điêu luật  bổ sung Jackson - Vanik đôi vỏi 
Việt Nam.

Ngày 16 tháng Ba, Chủ tịch nước Trần  Đức Lương bắt 
đầu thăm  Malaysia và Singapore.

Ngày 30 tháng Ba, Thủ tướng Phan Vàn Khải bắt  đầu 
thăm  Cộng hòa Áo, Bỉ, ú y  ban châu Âu và dự Hội nghị 
ASEM-II tại  London.

Ngày 26 tháng Năm , Quỏ"c vương Brunây Haxanan 
Bônkia thăm  Việt Nam.

Ngày 24 tháng Tám, Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
thăm  Liên bang Nga.

Ngày 2 tháng Chín, Chủ tịch nưỏc Trần Đức Lương 
tham  dự Hội nghị cấp cao lần thứ mười hai các nước Khõng 
liên kết tại Durban (Nam Phi).

Ngày 25 tháng Chín, Đàm phán vòng sáu Việt Nam - 
Trung Quôc cấp chính phủ vổ biên giới lãnh thổ tại Hà Nội.

Ngày 30 tháng Chín, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Ngoại giao Nguyễn Mạnh c ầ m  thăm Mỹ.

Ngày 6 tháng Mười, Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
thăm  Thái Lan.

Ngày 19 tháng Mười, Thủ tướng Phan Văn Khái thăm 
Trung Quôc.

Phụ lục

Ngày 14 tháng Mười một, Việt Nam gia nhập Tô chức
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Hợp tác kinh tế  châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ngày 11 tháng Mười hai, Thủ tướng Nhật  B\n Obuchi 
thăm Việt Nam.

Ngày 15 tháng Mười hai, Hội nghị cấp cao ASEAN lần 
thứ VI tổ chức tại Hà Nội.

Ngày 17 tháng Mười hai, Tống thống Philippm Estrada  
thăm Việt Nam.

Nãm 1999

Ngày 1 tháng Giêng, đồng p]uro chính thức r.ì đời đưới 
sự giám sát của Ngân hàng Trung ương châu Au (ECB), 
nhưng chỉ tồn tại dưới dạng điện tử và phi tiền

Ngày 3 tháng Giêng, Chủ tịch Lào Khamtay Siphandon 
thăm Việt Nam.

N gày 21 th á n g  Hai, Đàm p h án  vòng bay Việt N am  
-Trung Quô’c cấp chính  ph ủ  vổ biên giới lãnh thổ  tại  
Bắc Kinh.

Ngày 27 tháng Hai, Tổng Bí thư Lê Khá Phiôu thăm 
Trung Quốc.

Ngày 24 tháng Ba, Lực lượng không quân NATO bắt 
dầu cuộc chiến tranh  tại Kosovo (Nam Tư).

Ngày 28 tháng Ba, Thủ tướng Phan  Văn Khai bắt  đầu 
chuyến thăm Nhật  Bán và Australia.

Ngoại ỊỊÌao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mới và hội nhập quốc té

Ngày 30 tháng Tư, tại Hà Nội, Campuchia được kết
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nạp vào ASEAN. Với sự kiện này, tổ chức ASEAN gồm 10 
nước Đông Nam Á (ASEAN-10). 

Ngày 9 tháng Sáu, Tổng Bí thư Lê Khá Phiêu thăm 
Campuchia.

Ngày 25 tháng Sáu, Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
:hăm Lào.

Ngày 3 tháng Bảy, Chủ tịch Quôc hội Nông Đức Mạnh 
:hăm Iran.

Ngày 7 tháng Bảy, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Cuba.

Ngày 20 tháng Chín, Thủ  tướng Phan Văn Khải bắt 
í ầu  thăm Thụy Điển, Phần Lan, Nauy, Đan Mạch.

Ngày 1 tháng Mười hai, Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
:hăm An Độ.

Ngày 3 tháng Mười hai, Thủ tướng Trung Quốc Chu 
Dung Cơ thăm  Việt Nam.

Ngày 5 tháng Mười hai, Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
:hăm Angiêri.

Ngày 30 tháng Mười hai, Việt Nam và Trung Quốc ký 
Hiệp ước biôn giới trên bộ giửa hai nước.

Nòm 2000

Ngày 15 tháng Giêng, Chủ tịch Quôc hội Nông Đức 
Vlạnh thâm  Campuchia.

Vha ỉục ____
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N gày 11 tháng Hai, Thủ tướng Phan Văn líhải dự Hộ: 
nghị Liên hỢp quốc về thương mại và phát triển lần thứ  IC 
hụp tại Băngcốc, Thái Lan.

Ngày 21 tháng Hai, Giám đốc Ngân hăng T h ế  giớ: 
thảm  Việt Nam.

N gày 24 tháng Hai, Bộ trương Ngoại giao Nguyễn D> 
Niên bắt đầu chuyên thăm Trung Quô'c và Lào.

Ngày 3 tháng Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn D> 
Niên bắt  đẩu chuyên thăm Campuchia, Nhật Bản, Thá 
Lan và Singapore.

Ngày 13 tháng Ba, Bộ trưởng Quô”c phòng Mỹ w .  Coher 
thăm  Việt Nam.

Ngày 9 tháng Tư, Chủ tịch nước Tran  Đức Lương dụ 
Hội nghị cấp cao các nước phương Nam tại La H abana  Ví 
thăm Cuba.

Ngày 3 tháng Năm, Bộ trướng Ngoại giao Nguyễn D) 
Niên thăm Inđônêxia,

Ngày 9 tháng Năm, Thủ tướiig Phan Văn Khái bắ t  đầL 
chuyên thăm Thái Lan, Mianma và Lào.

Ngày 22 tháng Năm, Tổng Bí thư Lê Khá Phiêu bắi 
đẩu chuyến thăm Pháp, Italia và ủ y  ban châu Àu.

Ngày 13 tháng Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn D) 
Niên bắt  đầu chuyẽn thăm Malaysia và Brunây.

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mới Vít hội nhập quốc t(
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Ngày 14 tháng Bảy, Bộ trưởng Thương mại Việt Nam 
Vũ Khoan và Đại diện Thương mại Mỹ Char lene  
Barshofsky kv Hiộ]) dịnh thương mại V' îêt Nam - Mỹ tại 
Wasliington.

Ngày 23 tháng Bảy, Bộ trường Ngoại giao Nguyễn Dy 
Niẻn dự Hội nghị Ngoại trương các nưóc ASEAN tại 
Băngcốc, nhận  chuyến giao chức vụ Chủ tịch ư y  ban 
thưòng trực ASEAN (ASC).

Ngày 5 tháng Tám, Bộ trương Ngoại giao Nguyễn Dv 
Nién bát đầu chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ngày 15 tháng Tám, Tổng thông Palextin Arafat thăm 
Việt Nam.

N gày 6 tháng  Chín, Chủ tịch nước T rần  Đức Lương 
dự Hội nghị cấp cao Thiên niên ký của Liên hỢp quốc tại  
New York.

Ngày 11 tháng Chín, Thủ tưỏng Phan Văn Khải thăm 
l^iên bang Nga.

Ngày 21 tháng Chín, Bộ trưóng Ngoại giao Nguyễn Dy 
Niôn thăm Mỹ.

Ngày 25 tháng Chín, Tliú iướnịí Phaii Văn ICJiai thăm 
Trung  Quổc.

Ngày 11 tháng Mười, Việt Nam và EU ký Hiệp định 
Thương mại tại Bỉ.

Phụ lục
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Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc té

Ngày 15 tháng Mười, Tổng thống Angiêri Bouteflika 
thăm  Việt Nam.

N gày 16 tháng Mười, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy 
Niên thăm  Mianma.

N gày 16 tháng Mười một, Tổng thõng Mỹ B. Clinton 
thăm Việt Nam.

N gày 25 tháng Mười hai, Chủ tịch nước Trần Đức 
Lương thăm  Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quõic ký 
Hiệp định vể phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác 
nghề cá.

Nỏm 2001

N gày  28 tháng Hai, Tông thống Liên bang Nga 
Vlađimia Vlađimirôvich Put in  sang thăm Việt Nam.

N gày 31 tháng Bảy, Thủ tướng Chính phủ ký quyết 
định sô' 114/2001/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định sõ 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 về một 
sô’chính sách đôi VỚI người Việt Nam ở nước ngoài.

N gày 19 tháng Mười, Thủ tướng Phan Văn Khải tham  
dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC tại Thượng Hải, 
T rung  Quốc.

N gày 4 tháng Mười một, Thủ tướng Phan Văn Khải dự 
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VII tại F3runây.

Ngày 27 tháng Mười một, Bộ Chính trị Ban Chấp hành

356



Trung ương Đáng khoá IX ra Nghị quyết số 07-NQ/TƯ về 
Hội nhập kinh tê quôc t ế  gồm 2 phẩn: t ình hình thực hiện 
chủ trương hội nhập kinh tê quốc tê và nội dung của hội 
nhập kmh t ế  quốc tế,

Ngày 30 tháng Mười một, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng thăm và làm việc tại Cuba, Mexico và Mỹ. Tại Mỹ, hai 
bên đã ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ 
chiếu ngoại giao và công vụ, Hiệp định hỢp tác khoa học và 
công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi; trao đôi 
thư thông báo phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt - Mỹ.

Nãm 2002

Ngày 9 tháng Giêng, Chủ tịch Hạ viện Nhật  Bản T. 
Oatanuki thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 24 và 25 tháng Giêng, Hội nghị tổng kết 10 năm 
về công tác đôi với các tô chức phi chính phủ nưóc ngoài có 
quan hệ với Việt Nam. Tính đến năm 2001, Việt Nam có 
quan hộ với khoảng 480 tố’ chức, t rung  bình mỗi năm giúp 
Việt Nam khoảng 500 triệu USD.

Ngày 26 tháng Giêng, Hội nghị lần thứ hai giữa Thủ 
tướng b:i nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại  Thành  phô” 
HỒ Chí Minh.

Ngày 18 tháng Hai, Tổng thổng Rumani lôn Iliexcu 
thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Phụ lục

Ngày 28 tháng Hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc
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Giang Trạcli Dân thám hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 14 tháng Ba, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình 
thăm  chính thức Cộng hoà Irác, Cộng hoà An Độ.

Ngày 27 tháng Ba, Chủ tịch Chính phủ Liên bang Nga 
M.M. Caxianôp thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 2 tháng Tư, Thủ tướng Aixơlen Đavít Ocxơn thăm  
hữu nghị chính thức Viột Nam.

Ngày 9 tháng Tư, Thủ tướng Hàn Quốc Ly Han Đông 
thăm  hữu ne^hị chính thức Việt Nam.

Ngày 14 tháng Tư, Chủ tịch Quôc hội Nguyễn Văn An 
th àm  hữu nghị chính thức Trung Quốc.

Ngày 21 tháng Tư, Thủ tướng Xhật Bán Kozumi thăm 
hữu nghị chính thức Việt Xam.

Ngay 2 tháng Năm,  Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
th ăm  hữu nghị chính thức Cộng hoà Dân chủ N hân  dân 
Triều Tiên, Myanma.

Ngay 12 tháng Năm,  Chủ tịch nước Cộng Hoà Dân chủ 
Nhân  dân Lào Khămtày Xiphandon thăm hữu nghị chính 
thức Việt Nam.

Ngày 26 tháng Năm, Chu lịch Quôc hội Nguyễn Văn 
An thăm hữu nghị chính thức Nhật  Bản.

Ngày 16 tháng Sáu, Phó Thủ tướng Nguyễn M ạnh c ầ m  
th ăm  hữu nghị chính thức Mỹ.

Ngoại íỊÌao Việt Nam írorìỊỊ íìun kỳ dối mới và hội nhập quốc tể
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Ngày 16 tháng Tám, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết 
ỉịnh số 1 10/2002/ỌĐ-TTg thành  lập Ban Chỉ đạo của 
;]hính phủ vể việc cám mốc biên giới Việt - Trung trên đất 
iển do Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm Trướng ban.

Ngày 26 tháng Tám, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm 
ham dự Hội nghị cấp cao về phát  triển bền vững tại 
lôhannexbớc (Nam Phi).

Ngày 8 tháng Chín, Đại Hội đồng lần thứ 23 Liên minh 
ighỊ viện ASEAN (AIPO-23) khai  mạc tại  Hà Nội.

Ngày 20 tháng Chín, Thủ tướng Phan  Văn Khải tham 
lự Hội nghị cấp cao ASEM lẳn thứ 4 (ASEM-4) tại 
r'openhagon (Đan Mạch), thăm hữu nghị chính thức Cộng 
loà Aixơlen, Đại Công quôc Lúcxămbua, Vương quốc Bỉ, 
Jỷ ban châu Âu.

Ngay 22 tháng Mười, Thủ tướng Phan Văn Khải tham 
iự ?ỉội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 10 tại Lõ't 
]abôt (Mexico) và thăm  hữu nghị chính thức Cộng hoà 
'hilẽ, Cộng hoà Cuba.

Ngày 3 tháng Mười một, Thủ tướng Phan Văn Khải dự 
íội nghị cấp cao ASEAN+3 tổ chức tai Phnômpênh 
Campuchia).

Ngày 10 tháng Mười hai, Hội nghị lần thứ 10 nhóm tư 
'ấn các nhà tài trỢ cho Việt Nam 2002 (CG-2002) tại Hà 
'ỉội, với sự tham dự của 47 đoàn đại biểu các nước, các tổ

'‘hụ lục
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chức tài chính, t iền tộ thê giới và các tổ chức phi chính phủ.

Ngày 12 tháng Mười hai, Quô'c vương Malaixia T. Xiet 
Xiragiuđin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 23 tháng Mười hai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Văn An thăm hữu nghị chính thức Campuchia và Malaysia.

Ngày 25 tháng Mười hai, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ 
Hoa thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân 
dân  Lào.

Nãm 2003

Ngày 11 tháng Giêng, Chủ tịch Quô'c hội Nguyễn Văn 
An thăm hữu nghị chính thức Mông cổ, Nga, Ucraina và 
Bêlarut.

Ngày 10 tháng Hai, Chính phủ ban hành Nghị định số 
12/2003/NĐ-CP về hoạt động của cơ quan đại diện ỏ nước 
ngoài phục vụ nhiệm vụ phát  triển kinh tế  của Việt Nam.

Ngày 21 tháng Hai, Chủ tịch Cuba Phiđen Caxtơrô 
Ruxơ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam,

Ngày 21 tháng Hai, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết 
định số 30/2003/QĐ-TTg ban hành quy chế làm việc của 
Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tê - thương mại quốc tế.

Ngày 25 tháng Hai, Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
th a m  dự Hội nghị cấp cao lần thứ 13 Phong trào Không 
liên kết  tại Malaysia.

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc tế

360



Ngày 27 tháng Hai, Tổng thông Cộng hoà Mônđôva V. 
Vôrônin thăm  hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 3 tháng Ba, Thủ tướng Singapore Gô Chô"c Tông 
thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 3 tháng Ba, Chủ tịch Hạ viện Marôc A. Rađi 
thăm  hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 9 tháng Ba, Bộ trương Ngoại giao và Hợp tác 
Đông Timo J.R. Hốtta thăm chính thức Việt Nam.

. N gày 10 tháng Ba, Chính phủ ra Nghị định số 
21/2003/NĐ-CP quv định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Ngày 13 tháng Ba, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Ngoại giao Cộng hoà Séc Xyrin Xrôbôđa thăm hữu nghị 
chính thức Việt Nam.

N gày 14 tháng Ba, Thống tướng Than Suề, Chủ tịch 
Hội đồng Hoà bình và phát  triển Myanma thăm  hữu nghị 
chính thức Việt Nam.

Ngày 6 tháng Tư, Thủ tướng Phan  Văn Khải bắt  đầu 
chuyến thăm  hữu nghị chính thức Nhật  Bản.

Ngày 8 tháng Tư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm  
hữu nghị chính thức Trung Quốc.

N gày 29 tháng Tư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm  
hữu nghị chính thức An Độ, Thủ tướng Phan  Văn Khải dự

Phụ lục
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Hội nghị ASEAN và Trung Quôc phòng chống bệnh SARS 
tại Băngcôc (Thái Lan).

Ngày 14 tháng Năm,  Thủ tướng Cộng hoà liôn bang 
Đức ('i. Sruêđơ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 27 tháng Năm, Chủ tịch Thượng viện Pháp c.  
l^ôngxơlô thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 9 tháng Sáu, Chủ tịch Quôc hội nước Cộng hoà 
Dân chủ Nhân dán Lào Xamán Vinhakệt  thàm hữu nghị 
chính thức Việt Xam.

Ngày 15 tháng Sáu, Bộ trương Ngoại giao Trung Quôc 
Lý Triệu Tinh thàm chính thức Việt Nam.

Ngàv 16 tháng Sáu, khai mạc Hội nghị Bộ trương 
Ngoại giao ASEAN lần th ứ  36 tại  Phnôm pênh  
(Campuchia).

N gày 25 tháng  Sáu,  Tổng thông  Cộng hoà Inđônêxia  
Mêgaoat i  Xucacnô Putơri th ă m  hữu  nghị ch ính  thức 
Việt Nam.

Ngày 18 thang Bảy, Bộ triíống Ngoại giao Myanma u  
ưyn Ong thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 21 tháng Bảy, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà ĩ)ân 
chủ Nhân dân Làơ Chuinmaly Xíiynhạxỏn thăm hữu nghị 
chính thức Việt Nam.

Ngày 27 tháng Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Austral ia  A. 
Đaonơ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngoại ỊỊÌao Việt Nam troriỊỊ thòi kỳ dổi niói vìí hội nhập quốc té
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Ngày 2 tháng Tám, Chủ lịch (^uôc hội Nguyễn Văn All 
thăm hữu nghị chính thức Cuba.

Ngay 2 tháng Tám, Đoàn doanh nghiệp và các nhà dầu 
tư X hật  Bản (JETRO) thăm  Việt Nam.

Ngày 4 tháng Tám, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 24 tại 
hlà Nội khai  mạc với chủ dề: “Tạo bước chuvển mỏi trong 
'̂lộc thực hiện nhiệm vụ ngoại giao I)hục vụ phát  triển kinh 

Lê và báo vộ Tố quôc”,

Ngay 9 tháng Tám, Phó Chu tịch Quôc hội Trương 
I-^uang Được thăm và làm việr tại Nhật  Ban.

Ngày 27 tháng Tám,  Phó Thủ tướng Vũ Khoan thăm và 
Ịàm việc tại ư ý  ban châu Au, Bỉ. Thuy Sĩ, Phaj), Thuy Điển

Anh.

Nqày 6 tháng Chín, Chủ tịch Quốc hội Nguyỗn Văn An 
:ham dự Đại Hội đồng Nghị viện AIPO tại J a k a r ta  
Inđônêxia).

Ngày 12 tháng Chín, Chủ tịch Quốc hội Nguyền Văn 
\ n  thăm  hừu nghị chính thức Thái Lan.

Ngày 15 tháng Chín, Thủ tướng Phan Vãn Khíii thcăm 
"lữu nghị chính thức Hàii Quôc.

Ngày 28 tháng Chín, Chủ tịch Thượng nghị viộti Ba Lan 
ỉiOngin Paxtuxiac th ăm  hữ\.i nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 30 tháng Chín, Chủ tịch Quô'c hội Hàn Quổc Pắc 
^ u an  Yêng thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Phụ lục
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Ngày 5 tháng Mười, Thủ tướng Phan  Văn Khải tham  
dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 9 và các Hội nghị 
ASEAN + 3, ASEAN + 1 tại Ball (Inđônêxia).

Ngày 13 tháng Mười, Chủ tịch nước Trần  Đức Lương 
thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Ba Lan, Rumani.

Ngày 17 tháng Mười, Thủ tướng New Zealand Helen 
Clac thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 19 tháng Mười, Thủ tướng Phan  Văn Khải tham  
dự Hội nghị cấp cao APEC tại thủ  đô Băngcốc (Thái Lan).

Ngày 22 tháng Mười, Tổng thống Cộng hoà Chile 
Ricardo Lagou Escoba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 30 tháng Mười một, Phó Thủ tướng Chính phủ 
nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Buaxỏn Bụpphảvăn 
thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 9 tháng Mười hai, Thủ tướng Phan  Văn Khải 
tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - Nhật  Bản và 
Hội thảo Liên minh đầu tư - kinh doanh ASEAN - Nhật  
Bản tại Tokyo (Nhật Bản).

Ngày 14 tháng Mười hai, Chủ tịch Quôc hội Nguyễn 
Văn An thăm hữu nghị chính thức Philippin, Xingapo,

Ngày 25 tháng Mười hai, Bộ trưởng Ngoại giao và 
Thương mại Hàn Quốc Yun Yêng Quan thăm chính thức 
Viêt Nam.

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói và hội nhập quốc tế
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Nỏm 2004

Ngày 26 tháng  Giêng, Thủ tướng Malaysia A.A. 
Baclauy thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 6 tháng Giêng, Chủ tịch Quôc hội Mông c ổ  s. 
Thơmơ Ochirơ thăm  hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 6 tháng Tư, Tổng thông Buôckina Phaxô Bledơ 
Cômpaorê thăm  hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 21 tháng Tư, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm 
hữu nghị chính thức Malaixia.

Ngày 17 tháng Năm ,  Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga.

Ngày 13 tháng Bảy, Bộ trương Ngoại giao Bănglađet 
Mócset Khan thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 18 tháng Bảy, Chủ tịch Quổc hội Singapore A. 
Tamugi thăm hữu nghi chính thức Việt Nam.

Ngày 20 tháng Bảy, Thủ tướng Phan Văn Khải tham 
dự Hội nghị lần thứ  3 Thủ tướng ba nước Việt Nam - Lào - 
Campuchia tại Xiêmriệp (Campuchia).

Ngày 21 tháng Bảy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Ván An 
thăm chính thức Hàn Quôc, Now Zealand.

Ngày 12 tháng Chín, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn 
An dự Đại hội đồng AIPO tại Campuchia.

Ngày 13 tháng Chín, Thủ tướng Cộng hoà Tatacxtan

Phụ liic
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R.N. Minnikhanôp thăm hủu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 27 tháng Chín, Chủ tịch Quốc hội Anggôla R.A.F. 
Anmâyđa thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Nãm 2005

Ngày 15 tháng Giêng, Thủ tướng Balan Marech Benca 
thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 16 tháng Giêng, Mít tinh trọng thể kỷ niệm õõ 
năm ngày thiết lậj) quan hộ ngoại giao giữa Việt Nam với 
Trung Quôc, Nga, Triểu Tiên và một sô nước Đông Au, 
tham dự có các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam, các Đại sứ 
và quan chức cao cấp các nước nói trên.

Ngày 19 tháng  Giêng, Tổng thông Môiig c ổ  N. 
Bagabanđi thăm chính thức Viột Nam.

Ngày 6 tháng Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn 
Trà thăm chính thức An Độ.

Ngày 11 tháng Ba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An 
thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Italia, Vương quốc Bỉ, 
Vương quôc Anh, Liên bang Thuỵ Sĩ và Nghị viện châu Âu.

Ngày 13 tháng Ba, Phó Thủ tướng Chính phủ nước 
Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Buaxỏn Bụ{jphíWăii thăm 
hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 24 tháng Ba, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm 
hữu nghị chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngoại giao Việt Nam tron^ thoi kỳ dồi mới và hôi nhập quốc té
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Ngày 28 tháng Ba, Tổng Bí thư Xông Đức Mạnh thăm 
hữu nghị chính thức Vương quôc Campuchia.

Ngày 29 tháng Ba, Chủ tịch Quôc hội Angiêri A. 
Xađani thăm  hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 5 tháng Tư, Chủ tịch Hội dồng Liên bang Cộng 
hoà Liên bang Đức M. Plazeck thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam.

Ngày  7 tháng Tư, Trung tướng, Thủ tướng Liên bang 
Myanma Souyn thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 18 tháng Tư, Tống thông Cộng hoà liên bang 
Nigiêria 0 .  Obnsangiô thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 22 tháng Tư, Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự 
Hội nghị cấp cao A - Phi tại J a k a r t a  (Inđônẽxia).

Ngày 29 tháng Tư, Phó Chủ tịch thứ nhất  nước 
Cộng hoà Cuba Raul Castero thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam.

Ngày 4 tháng Năm , Thủ tướng Phan Văn Khải thăm 
hữu nghị chính thức Australia,  New Zealand. Tuyên bố vổ 
hỢp tác giũa Việt Nam và New Zealand, khẳng định quyêt 
tâm dẩy mạnh hợp tác để thiêt lập quan hệ đôì tác toàn 
diện, lâu dài và ôn dinh giữa hai núíiic.

Ngày 16 tháng Năm, Chủ tịch Hội đồng Quỗc hội Cộng 
hoà Bẽlarutxia G.N. Nôvitxki thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam.

Phụ lục
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N gày 22 tháng Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Xuđăng 
M.o.  Idmain  thám  hữu nghị chính thức Việt Nam.

N gày  29 tháng Năm, Tổng thông nước Cộng hoà 
Inđônêxia S.B. Giuđôgiônô thăm chính thức Việt Nam.

N gày 6 tháng Sáu, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bắt  
đầu chuyên thăm  chính thức Cộng hoà Pháp.

N gày 19 tháng Sáu, Thủ tướng Phan Văn Khải lên 
đường th ăm  chính thức nước Mỹ, Canada. Chuyên thăm 
Mỹ lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự tháp tùng của 80 nhà 
doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo cấp cao của Chính phủ. 
Ngày 25 tháng  Sáu, Thủ tưóng Phan  Văn Khải và Đoàn ròi 
nước Mỹ và tỏi thăm chính thức Canada. Ngày 2 tháng  
Bảy, Thủ  tướng Phan Văn Khải ròi Canada về tối Tokyo và 
tiếp kiến với Thủ tướng N hật  Bán Kozumi.

N gày 4 tháng Bảy, Thủ tướng Phan Văn Khải tham  dự 
Hội nghị cấp cao Hợp tác Tiếu vùng sông Mêkông mở rộng 
(GMS) tại Côn Minh (Trung Quốc), thăm tỉnh Vân Nam và 
hội đàm VỚI Thủ tướng Trung Quốc Òn Gia Bảo.

N gày  18 tháng  Bảy, Chủ tịch nước Trần  Đức Lương 
th ă m  hữu nghị chính thức Trung  Quòc, liội dàin với Chủ 
tịch Hồ Cấm Đào, Thủ tướng ô n  Gia Báo, Chủ tịch Quốc 
vụ viện Ngô Bang Quốc và các nhà  lãnh đạo cấp cao 
T ru n g  Quôc.

Ngoại giao Việt Nam trong Ihíri kỳ dổi mth ị'à hội nhập quốc tê
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Phụ ỉuc

Ngày 20 tháng Bảy, Thủ tướng Cộng hoà Hunggari 
Dutran Forance thăm chính thức Việt Nam.

Ngay 26 tháng Bảy, Hội nghị lỉộ trướng Ngoại giao 
ASEAN + 3 họp tại Viênchăn (Lào).

Ngày 8 tháng Tám, Tổng thống Cộng hoà Dân chủ 
Đống Timo Xanana Gusmao thám hữu nghị chính thức 
Việt Nam.

Ngày 5 tháng Chín, Chú tịch Quôc hội Nguyễn Văn An 
tham  dự Hội nghị lần thứ  2 những người đứng đầu cơ quan 
lập pháp các nước do IPU tố chức tại Trụ sơ Liẽn hỢp quôc 
ở New York (Mỹ).

Ngày 12 tháng Chín, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ 
Hoa tham dự Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quôc 
tại Now York (Mỹ).

Ngày 18 tháng Chín, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn 
An tham dự kỳ họp lần thứ 26 Đại hội đồng AIPO tại thủ  
đô Viênchăn (Lào).

Ngày 9 tháng Mười, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa 
thăm hữu nghị chính thức Bungari.

N gày 10 tháng  Mười, Thái tử Hà Lan ưylom 
/Vlêchxanđơ thăm hữu nghị rhính thức Viôt Nam.

Ngày 2 tháng Mười, Thủ tướng Cnmpuchia s.  Hunxen 
thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 31 tháng Mười, Tống Bí thư, Chủ tịch nước Cộng
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Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ doi mới và hội nhập quốc tế

hoà nhân  dân Trung Hoa Hồ Câm Đào thăm hữu nghị 
chính thức Việt Nam.

N gày 2 tháng Mười một, Thủ tướng Phan Văn Khải 
th am  dự Hội nghị cấp cao lần thứ hai Tổ chức chiến lược 
hỢp tác  k inh  t ế  ACMECS (gồm các nưốc Việt Nam - được  

kết nạp tại Hội nghị này, Lào, Campuchia, Thái Lan, 
Myanma) và thăm Vương quôc Thái Lan.

N gày  4 tháng  Mười một, Bộ t rưởng Ngoại giao 
Philippin A.G. Rômulô thăm hữu nghị chính thức Việt 
Nam và dự kỳ họp lần thứ 4 Uỷ ban Hỗn hợp Việt N am  - 
Philippin.

N gày 8 tháng Mười một, Phó Thủ tướng Thái  Lan 
Visanu Krưangam thăm  chính thức Việt Nam.

N gày 17 tháng Mười một, Chủ tịch nước Trần  Đức 
Lương, Bộ trưởng Ngoại giao Nguvỗn Dy Niên, Bộ trương 
Thương mại Trương Đình Tuyển dự Hội nghị các nhà  lãnh 
đạo kinh tế  Diễn đàn hợp tác ỉí inh tẽ châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC) lần thứ 13 tại Busan (Hàn Quốc).

Ngày 24 tháng Mười một, Toàn quyền New Zealand X. 
Catrai  thăm chính thức Việt Nam.

Nãm 2006

Ngày 8 tháng Chín, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham 
dự Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM VI) tại Helsinki, Phần 
Lan; thăm và làm việc tại ú y  ban châu Âu và Vương quốc Bỉ.



Ngày 10 tháng Mười, Tổng Bí thư Nống Đức M ạnh 
thăm  hữu nghị chính thức Lào.

Ngày 18 tháng Mười, Thủ tưống Nguyễn Tấn Dũng 
thăm  chính thức Nhật  Bản. Hai bên nhấ t  trí  đưa quan hệ 
hai nưốc lên tầm đối tác chiến lược.

Ngày 26 tháng Mười, Thủ tướng Thái Lan Surayud 
Chulanont  thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 17 tháng Mười một, Tổng thống Mỹ G.W. Bush và 
Ngoại trưởng Condoleezza Rice tham dự Hội nghị APEC 
XIV và thăm  Việt Nam.

Ngày 9 tháng Mười hai, Quốc hội Mỹ thông qua quy chế 
Hiệp định thương mại vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam.

Ngày 18 tháng Mười hai, Thủ tưống Nguyễn Tấn Dũng 
thăm  chính thức Campuchia.

Năm 2007

Ngày 11 tháng Giêng, Việt Nam trở thành  thành  viên 
thứ 150 của Tổ chức Thương mại th ế  giới (WTO).

Ngày 28 tháng Ba, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
và Phó Thủ tưóng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia 
ĩíhiêm thăm Mỹ.

Ngày 18 tháng Sáu, Chủ.tịch nước Nguyễn Minh Triết 
thăm  chính thức Mỹ. Hai bên ký Hiệp định chung về 
thương mại và đầu tư (TIFA).

Phụ lục
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Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ đối mới và hội nhập quốc lé

Ngày 4 tháng Bảy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm 
chính thức An Độ.

Ngày 8 tháng Tám, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm 
chính thức 5 nước ASEAN là Indonesia, Philipines, 
Singapore, Myanmar và Brunei.

Ngày 9 tháng Chín, Chủ tịch nước Nguvễn Minh Triết 
thăm chính thức New Zealand.

Ngày 17 tháng Chín, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng bắt 
đầu chuyên thăm chính thức Liên bang Nga, Cộng hòa Séc 
và Ba Lan.

Ngày 24 tháng Chín, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt 
đầu chuyến thăm Mỹ và tham  dự phiên họp lần thứ 62 của 
Đại hội đồng Liên hỢp quổc.

Ngày 29 tháng Chín, Thủ tưống Nguyễn Tấn Dũng 
thăm  chính thức Cộng hòa Pháp.

Ngày 16 tháng Mười, Việt Nam dược bầu là ú y  viên 
Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hỢp quốc nhiệm 
kỳ 2008 - 2009.

Nòm 2008

Ngày 4 tháng Ba, Thủ tướng Nguyền Tấn Dũng bắt 
đầu chuyến thăm chính thức Anh, Đức và Ailen nhằm thúc 
đẩy quan hệ dõi tác toàn diện Việt Nam - E ư  và với các 
nưốc này.
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Ngày 20 tháng Ba, Thủ tướng Cộng hòa Séc Mirek 
Topolanek bắ t  đầu chuyến thăm  chính thức Việt Nam.

Ngày 24 tháng Ba, Thủ  tướng Thái  Lan Samak 
Sundaravej bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 27 tháng N ăm ,  Thủ tưống Hy Lạp Kostas 
Karamaulis thăm chính thức Việt Nam. Đây là vị thủ  
tướng đầu tiên của Hy Lạp đến thăm  Việt Nam.

Ngày 23 tháng Sáu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thõng G.W.Bush.

Ngày 14 tháng Chín, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
thăm  Mỹ và hội đàm vói Tổng thống G.W.Bush. Hai bên 
nhấ t  trí  thúc đẩy quan hệ song phương Việt - Mỹ.

Ngày 13 tháng Mười, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng 
thăm chính thức Australia.

Ngày 20 tháng Mười, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng 
tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ  VII (ASEM 7) và 
thăm chính thức Trung Quốc.

Nàm 2009

Ngày 15 tháng Hai, Thủ tưóng Nguyễn Tấn Dũng thăm 
chính thức Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhấ t  (ƯAE).

Ngày 6 tháng Chín, Tổng Bí thư Nống Đức Mạnh bắt 
đầu chuyến thăm hai nước Austral ia và New Zealand.

Ngày 16 tháng Chín, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
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th ăm  chính thức Đan Mạch, Hungary.

Ngày 15 tháng Mười, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
tham  dự Hội chợ triển lãm quốc tê miền Tây lần thứ  10 tại 
Thành  Đô, thăm chính thức tỉnh Tứ Xuyên và thành  phô' 
Trùng  Khánh (Trung Quốc).

Ngày 23 tháng Chín, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
tham  dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng Liên hỢp quốc, 
thăm  Mỹ.

Ngày 1 tháng Mười, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Gia Khiêm thăm và làm việc tại Mỹ.

Ngày 15 tháng Mười một, Triển lãm quốc tế  “Gặp gỡ 
Việt Nam 2009” tại San Francisco bang California nhằm  
tăng  cường sự hiểu biết lẫn nhau  và thúc đây quan hệ hỢp 
tác kinh tê - thương mại Việt - Mỹ.

Ngày 26 tháng Mười hai, Thủ tướng Xămđéc Hunxen 
và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đồng chủ trì Hội nghị 
xúc tiến đầu tư của Việt Nam vào Campuchia tại  Tp. Hồ 
Chí Minh.

Năm 2010

Ngày 2 tháng Tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm 
M yanmar  và dự Hội- nghị rap rao rár  nước Tiểu vùng sông 
Mêkông tại Thái Lan.

Ngày 12 tháng Tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham 
dự Hội nghị Thượng đỉnh về an ninh hạ t  nhân đầu tiên tại

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc tế
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Mỹ, thăm Argentina. Hội nghị góp phần thúc đẩy quan hệ 
song phương Việt - Mỹ và quan hệ ASEAN - Mỹ.

Ngày 22 tháng Bảy, Ngoại trưởng Mỹ Hilary R. Clinton 
thăm Việt Nam.

Ngàv 8 tháng Chín, Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ 
đô'i tác chiến lược Việt - Anh được ký kết tại London (Anh).

Ngày 9 tháng Chín, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donal 
Tusk thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 15 tháng Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
tham dự Hội nghị CấỊ) cao APEC lần thứ XVIII tại Nagoya 
và thăm N hật  Ban.

Ngày 30 tháng Mười, khai mạc Hội nghị cấp cao Đông 
Á lần thứ V tại Hà Nội. Hội nghị có 16 quôc gia tham dự 
gồm 10 nước ASEAN làm t rung  tâm và 6 nước là Trung 
Quốc, An Độ, Austalia,  Nhật  Bản, Hàn Quô’c và New 
Zealand. Ngoại trương Mỹ Hilary R. Clinton tham dự vói 
tư cách khách mời.

Ngày 16 tháng Mười một, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao 
Tam giác phát triến (CLV) lán thứ 6 tại Phnômpônh và 
thăm chính thức Campuchia.

Ngày 19 tháng Mười một, Thủ tướng Shinzo Abe cùng 
đoàn dại biểu Chính phủ Nhật  Bíìn thăm  Việt Nam, cùng 
đi có 130 doanh nghiệp Nhật  Bản.
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