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LỜI GIỚI THIỆU

Kế thừa  và phá t  triổn những tinh hoa của nền ngoại 
giao truyền  thõng của cha ông, vận dụng sáng tạo tư tương 
ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đáng và Nhà nước 
ta dang thực hiện đường lôì, chính sách ngoại giao rộng mở 
theo phương châm ‘Y/iực hiện nhất quán đường lối đối 
ngoại độc lập, tự  chủ, hòa binh, hợp tác và phá t triên; đa 
phương hóa, đa dạng  hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội 
nhập quốc tế; nâng cao vị th ế  của đăt nước..."'^'.

Nhờ thực hiện chính sách ngoại giao dúng đắn mà nước 
ta dã dần dần thoát  ra khỏi thê' bị bao vây, câm vận, vươn 
lên giành được nhiều th àn h  tựu to lớn trên con đường phát  
triển, ngày càng có vị t rí  xứng đáng và vai trò quan trọng 
t rên  trường quốc tế.

Trong tiên tr ình chủ động xây dựng và thực hiện đường 
lôi, chính sách ngoại giao của Đáng và Nhà nưóc ta thì giai 
đoạn từ năm 1986 đến nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, 
nó đánh dấu bước trương th à n h  vượt bậc và trình độ phát  
triên  cao của nên ngoại giao Việt Nam, đồng thòi phán ánh 
bước ngoặt phát triổn của nước ta theo đường lôi dổi mói và 
hội nhập  quôc tê mà Đảng Cộng sán Việt Nam dã đề ra.

Đô góp phần hiêu sâu sắc, toàn diện, có hộ thống hơn

Dáng Cộng sán Viộl Nani, Văn kiện Dại hội D ả n g  toàn quốc lần thứ  
XI. Nxh CTQG, líà  Nội, 2011, tr.83.
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cũng như ý nghĩa nhiều mặt của giai đoạn ngoại giao quan 
trọng này, chúng tôi xin t rân  trọng giới thiệu với bạn đọc 
cuô'n sách chuyên kháo của TS. Bùi Văn Hùng - Chủ nhiệm 
Khoa lịch sử Trường Đại học Đà Lạt "Ngoại g iao  Việt  
Nam  trong  thời kỳ đôi mới và hội nhập quốc t ế ”, do 
Nhà xuât  bản Tư pháp ấn hành.

Là một trong những người nghiôn cứu tâm huyết và có 
trách nhiệm về lịch sử ngoại giao của Việt Nam thời kỳ 
hiện đại, trong cuõn sách này, từ góc nhìn của một nhà 
nghiên cứu lịch sử, bằng những dẫn chứng thực t ế  sinh 
động, tác giả dã phân tích làm sáng tỏ nhiều vắn  đổ quan 
trọng về lý luận và thực tiễn của quá trình xây dựng và 
thực hiện đường lối, chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, 
mềm dẻo, linh hoạt và sáng tạo của Đảng, Nhà nước ta từ 
khi bắt dầu công cuộc đổi mỏi (năm 1986) dến nay; khẳng 
định những thành tựu ngoại giao đã đạt được và rút ra 
những bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiều năm tới.

Đây Icà một tài liệu hữu ích đôi với công tác nghiên cứu 
khoa học và đào tạo cán bộ các ngành ngoại giao, pháp luật 
củng như đỗi VỚI cán bộ hoạt động thực tiễn ngoại giao và 
tấ t  cá những ai quan tâm dến nền ngoại giao của Việt Nam.

Cuốn sách chắc chắn không t ránh  khỏi những hạn  chế. 
kính mong các nhà ngoại giao, các nhà khoa học và những 
người quan tâm góp ý. trao đổi dể cuốn sách hoàn thiện 
hơn trong lần tái bản sau.

Xin trân  trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PGS. TS. N g u y ễn  Văn Đ ộn g

G iảng v iên  ch ín h  Trường Đại h ọc  Luật Hà Nội
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DANH MỤC CÁC CHỬ VIẾT TẮT

ADB (Asian Development Bank): Ngân hàng phát  triển 
châu Á.

AFTA (ASEAN Free Trade Area): í íhu vực mậu dịch tự 
do ASEAN.

AIPO (ASEAN Inte r  Par l iam entary  Organization); 
Liôn minh Nghị viện ASEAN.

AMM (ASEAN Ministerial Meeting): Hội nghị Bộ 
trưởng Ngoại giao các nước ASEAN.

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation); Diễn đàn 
Hợp tác kinh tẽ châu Á - Thái Bình Dương.

ARF (ASEAN Regional Forum): Diễn đàn an ninh khu 
vực ASEAN.

ASEM (Asia Europe Meetting); Diễn đàn hợp tác Á - Âu.

ASEAN (Association of South East  Asian Nations): 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

CEPT (Common Effective Preferential TarifO: Hiệp 
định ưu đãi thuô^ quan có hiệu lực chung.

EC (European Community): Cộng đồng châu Au.

EU (European Union); Liôn minh châu Âu.

EXIMBANK: Ngân hàng  xuất nhập khẩu Mỹ.
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Ngoại ỊỊỈao Việt Nam írotìỊỊ thòi kỳ dổi mói và hội nhập quóc té

FAO (Food and Agriculture Organization): Tổ chức 
Lương thực và nông nghiệp Liên hỢp quốc.

FDI (Foreign Direct Investment):  Đầu tư trực tiếp nước 
ngoài.

GATT (Goneral Agreement on Tariff and Trade): Hiệp 
định chung về th u ế  quan và mậu dịch.

ICRC (International Committee of the Red Cross); Uy 
ban Chữ thập đó quo'c tế.

IMF (Internat ional  Monetary  Fund): Quỹ tiền tộ 
quốc tế.

lOM (International Organization for Migration); Tổ 
chức di cư quốc tế.

ITU (International Telecommunication Union): Liên 
minh Viễn thông thế  giới.

JIM (Jakar ta  Informal Meeting): Cuộc gặp không 
chính thức Jak a r ta  về Campuchia.

MIA (Missing In Action): Người Mỹ mất tích trong 
chiôVi tranh.

MFN (Most Favoured Nation): Quy chế tôi huệ quốc.

NAI’0  (North Atlantic Treaty Organization): Khoi 
quân sự Bắc Đại Tây Dương.

NAFTA (North American PVeo Trade Agreement); 
Hiộp định thương mại tự do Bắc Mỹ.
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Danh mục các chữ viết tắt

NGO (Non-GovernmGntal Organization): Tố’ chức phi 
chính phủ.

NIC (Nowly Indust ia l iz ing  Country): Nước công 
nghiệp mới.

ODA (Official Development Assistance): Viộn trỢ phát  
tn én  chính thức.

OIF (Organisation Internat ionale  de la Francophonie); 
Tổ chức Quốc tế  Pháp ngữ.

PAM (Tiếng Pháp  Le P rogram m e Alimentairo  
Mondial), (Tiếng Anh World Food Program - WFP): 
Chương tr ình Lương thực thố  giới.

POW (Prison Of War): Tù binh Mỹ trong chiến tranh.

SEANWFZ (South-East  Asia Nucloar-Weapon-Froo 
Zone): Khu vực Đông Nam A không có vũ khí hạ t  nhân.

SEATO (South-East Asia Treaty Organization): Khôi 
quân sự Đông Nam Á.

U N D P (United Nat ions  Dovolopmcnt Program);  
Chương tr ình Phá t  triôn Liôn hỢp quốc.

UNESCO (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization): To chức Giáo dục, khoa học và văn 
hoá Liên hỢp quỏc.

ƯNHCR (United Nations High Commissioner  for 
Refugees); Cơ quan Cao uỷ Liên hợp quo'c vê người tị nạn.
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UNFPA (United Nations  F'und for Populat ion 
Activities): Quỹ Liên hỢp quốc vể dân sô'.

UNICEF (United Nations  In ternat ional Children’s 
Emergency Fund): Quỹ Nhi đồng Liên hỢp quốc.

ƯPU (Universal Postal Union): Liên minh bưu chính 
quốc tế.

USAID (United Sta tes  of American In te rna t iona l  
Development): Cơ quan Phát  triển quốc tê của Mỹ.

WB (World Bank): Ngân hàng th ế  giới.

WMO (World Meteorological Organization); Tổ chức 
Khí tượng th ế  giới.

WTO (World Trade Organization): Tổ chức Thương mại 
th ế  giới.

ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom And Neutrality): 
Khu vực hoà bình, tự do và trung lập - Đông Nam Á.

Ngoại ỊỊÌao Việt Nam trong íhòi kỳ dổi mói và bội nhập quốc tể
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CHƯƠNG I 

NGOAI GIAO VIÊT NAM TỪ NĂM 1986  
ĐẾN NĂM 1995

I. TÌNH HÌNH THẾ GIÓI TỪ HOÀ HOÃN ĐẾN sự TAN RÃ CỦA
TRẬT Tự YALTA

1. Xu hưỏng hoà hoãn trong quan hệ quốc tế

Việt Nam bước vào thòi kỳ đổi mới trong tình hình thê" 
giới có những chuyển biến rấ t  to lớn và phức tạp  theo 
hướng toàn cầu hóa kinh tế  và hội nhập  quốc tế, tạo ra 
những cơ hội và thách thức mới cho tấ t  cá các nước, đồng 
thòi làm thay đổi cục diện th ế  giới. Mỏ cửa hội nhập  đổ 
phát  triển kinh tế  trỏ thành  trào lưu quốc tê đòi hỏi các 
quốc gia phải t iến hành  quá tr ình dân chủ hóa và cải cách 
chính trị. Quan hệ quốc t ế  rùng  ró những thay đổi nhanh 
chóng theo xu hướng giảm dô"i đầu và tăng  cường đối thoại 
giữa các cường quổc, giữa các khu vực và trên  phạm vi 
toàn cầu.

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ mói từ  sau tổng
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khủng  hoảng năng lượng t h ế  giới (1970 - 1973) tạo ra 
bước nhảy vọt của lực lượng sán xuất  và sự cạnh t ra n h  
quyết liệt về kinh tế  giữa các nước nhằm  xác lập vị t rí  tôi 
ưu trong phân công lao động quốc tế. Các nước làm chủ 
đưỢc khoa học - công nghệ tiôn tiến phát trien nhanh  
chóng, làm cho khoáng cách giàu nghòo giữa các nước 
ngày càng gia tăng. Xu t h ế  toàn cầu hoá và khu vực hoá 
phá t  tr ien  m ạnh  mẽ cả vổ quy mô, hình thức và nội dung: 
sự lưu chuyển hàng hoá, dịch vụ và những  nguồn lực, 
những yếu tố  của sản xuấ t  qua biên giới quôc gia và t rên  
quy mô toàn cầu đạ t  mức cao chưa từng có, dồng thời là 
sự xuất  hiện hàng loạt cơ cấu tò chức liên kết  quàn lý 
mạng lưới ngày càng mớ rộng của những hoạt dộng kinh 
tô̂  và giao dịch quôc tế. Sự tập  hợp, liên kết  ỏ quy mô khu 
vực và tiểu khu vực hình th à n h  các khu vực mậu dịch tự 
do đa phương và song phương đê hỗ trỢ và bô sung tiếm  
lực kinh tế  cho nhau,  đối phó với chủ nghĩa bảo hộ và với 
những tác dộng nghịch của xu t h ế  toàn cầu hoá ngày 
càng phá t  trien.

Dưỏi tác động của sự biến dổi to lớn của tình hình kinh 
tô và quan hệ kinh tê quốc tô, cũng như xu thô tuỳ thuộc 
lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng gia tăng, cục diện 
chính trị quôc tê có những biên doi quaii trọng mang LÍiili 
bước ngoặt, đặt  ra nhiều vấn đổ mang tính chiến lược sỏng 
còn đôi với tấ t  cả các nước trôn th ế  giới. Sự khủng hoang 
sâu sắc dẫn đến sụp đô của các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Au đã tác động tiêu cực làm so sánh lực

Ngoại ỊỊÌao Việt Nam tronỊỊ tỉùìi kỳ dổi mới và hội nhập qiidc té
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ChuơnỊỊ I. Nịỉoại giao Việt Nam từ nám 1986 den nám 1995

lượng thay  dôi bất lợi cho phong trào cách mạng thê giới và 
chuyến sang có lợi cho các nước tư bán chủ nghĩa.

Tác động của những thay đối sâu sắc về kinh tê và khoa 
học - công nghệ làm cho giữa các nước tư bản chủ nghĩa 
cũng có sự thay dổi to lớn vổ vị trí  và tương quan lực lượng. 
Mỹ VỚI ưu th ế  vượt trội các nước tư bán vẽ các mặt quân sự, 
kinh tê và khoa học công nghệ triển khai  nhiều chiến lược 
khác nhau  như “Vượt trôn ngăn chặn”, “Can dự và mỏ 
rộng”,... nhằm duy trì vị trí  lãnh đạo và ảnh hương của 
mình trong hộ thông các nước tư bán chủ nghĩa.

T rung  Quõc, N hật  Bản, Liên minh châu Âu, Ân Độ và 
cả những  nước công nghiệp mới (NICs) tăng cường chiên 
lược phát trien kinh tế, khoa học công nghệ và hỢp tác quôc 
tế, thúc đẩy xu th ế  đa cực hình thành  trôn sự rạn nứt của 
t rậ t  tự Yalta và từng bước tạo dựng sự cân bằng mới trong 
quan hộ quốc tế.

Quan  hộ quốc t ế  có những biến đổi sâu sắc và to lớn 
chưa từng có theo hướng vừa hỢp tác, vừa đấu tranh, tránh 
đõì đầu vế các vấn đổ chính trị - an ninh, hợp tác mang tính 
toàn cầu nhưng cạnh t ranh  gay gắt vế kinh tế  và thương 
mại. Quan hộ giữa các nước lớn trôn thê giới có những thay 
đổi r ấ t  sâu  sắc, t ình hình chiên t ranh lạnh và t rậ t  tự thê 
giới hai cực trôn dường tan rã nhưng vẫn còn chi phôi quan 
hộ quốc tê. Liên Xô và Mỹ bị suy yếu vể kinh tẽ do chạy đua 
vũ t rang  và triển khai chiên lược toàn cầu trôn phạm vi 
quá rộng dều nhận  thức được nguy cơ bị các t rung tâm
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N ịịoọì giao Việt Nam trong thời kỳ dôi mới và hội nhập quốc té

kinh tế  khác vượt qua nôn phải điếu chỉnh vê chiên lược, 
từ chỗ đôì đầu quvết liệt chuyên sang hoà hoãn để tập 
trung vào chạy đua kinh tê và khoa học - công nghệ.

Liên Xô thực hiện chính sách hoà hoãn với Mỹ trong 
thòi kỳ M. Goocbachôp cầm quyền (1985 - 1991), nhiều lần 
tô chức các cuộc gặp gỡ cấp cao đế giải quyết các vụ tranh 
chấp. Năm 1987, Liên Xô và Mỹ ký kết hiệp ưỏc thủ tiêu 
tên lửa tầm t rung ỏ châu Âu và thoá thuận  cùng giảm chạy 
đua vũ t rang  để tiến tới chấm dứt cục diện “Chiến t ranh  
lạnh”. Cuối năm 1989, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô 
M. Goocbachôp và Tổng thông Mỹ G. Bush chính thức 
tuyên bố chấm dứt cuộc “Chiẽn t ranh  lạnh” kéo dài trẽn 40 
năm (1947 - 1989). Liên Xô thoá thuận  vói Mỹ một sô* vấn 
đề quô'c tế; rút  quân đội ra khỏi Afganistan, giái quyết vấn 
đề Namibia, không can thiệp vào các nước Đông Au, ngừng 
viện trỢ cho các nước xã hội chủ nghĩa.. .

Trung Quốc và Mỹ bát  đầu quá tr ình bình thưòng hoá 
quan hệ từ năm 1972 (Thông cáo Thượng Hải) và đẩy 
mạnh vào năm 1978 nhằm  chông lại ảnh  hương của Liên 
Xô lúc này đang gia tăng  ỏ Đông Nam A và một sô khu vực 
trên  t h ế  giới. Quan hệ Mỹ - Trung chuyển dần thành “đối 
tác chiến lược xây dựng” vào thòi Tổng thông B. Clinton 
(20/1/1993 - 20/1/2001) theo nội dung vừa hỢp tác, vừa đấu 
t ranh  và kiềm chê lẫn nhau .  Quan hệ Xô - Trung cũng 
được bình thường hoá trỏ lại vào năm 1989 sau hơn 20 
năm căng thẳng.
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Chuonii I. N ịịoọì ỊỊÌao Việt Nam từ nám ¡986 đến nám 1995

Sự chuyển biến to lớn của cục diện th ế  giới thòi kỳ 1986
- 1991 dã tác động mạnh mẽ đến t ình hình khu vực Đông 
Nam Á. Xuất  phát  từ  lợi ích chung là hoà bình và phát  
triển, các nước ASEAN phải thay đổi chính sách theo 
hướng đẩy mạnh hỢp tác trong nội bộ, lay hỢp tác kinh tê 
để thúc đẩy hỢp tác an ninh - chính trị nhàm tạo thế  cân 
bằng chiên lược mới giữa khu vực với các cường quô’c và tạo 
đưỢc vị th ế  có lợi nhâ't cho mình. Xu th ế  đôi thoại khu vực 
giữa hai nhóm nưỏc ASEAN và Đông Dương được mở ra từ 
tháng  02/1985 tiếp tục được thúc đắy mạnh mẽ để tiến tới 
xây dựng một Đông Nam Á hoà bình, ổn định và phồn vinh. 
Việt Nam tiến hành sự nghiệp đôi mới toàn diện trong đó 
có đổi mới vê đôi ngoại và thực hiện việc rút  hêt  quân khỏi 
Campuchia cũng góp phần quan trọng cho xu th ế  hỢp tác 
và phát  triển của khu vực. Tình t rạng  đôi đầu căng thẳng 
giữa hai nhóm nước ASEAN và Đông Dương giảm dần, 
thay vào đó là các cuộc hội đàm song phương và đa phương, 
n h ấ t  là các hội nghị không chính thức về vấn đề 
Campuchia: JIM-1 (tháng 7/1988), JIM-2 (tháng 2/1989) 
và JIM-3 (tháng 2/1990) tại J a k a r t a  (Indonesia). Bầu 
không khí chính trị ở Đông Nam A chuyên dần sang hướng 
tích cực, hoà giải tạo cơ sở cho việc tăng cường liên kết, 
thông nhấ t  và hợp tác khu vực vì lợi ích chung. Việc 
ASEAN tích cực tham gia giải quyòt vấn dề Campuchia, 
đưa ra những nguyên tắc giải quyết các cuộc t ranh  chấp ở 
Biển Đông, ký Hiệp ưóc về một Đông Nam A không có vũ 
khí hạt  nhân  (SEANWFZ)... đã đưa Đông Nam Á chuyển
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từ đôl dầu sang đối thoại giữa hai nhóm nước, tiên tới niột 
khu vực hoà bình, hỢp tác và phát triển.

Với dà biến chuyên tích cực của tình hình quốc tô và 
khu vực, các nước ASEAN tranh  thủ  được lợi thố so sánh 
vổ vị trí địa lý. tài nguyên và con người, tàng cường dôi mới 
công nghệ, t ranh  thủ nguồn vôn và kỹ thuậ t  bôn ngoài để 
đẩy mạnh phát  trien kinh tế. Tốc độ tăng  trương kinh tế  
của các nước ASEAN trong những năm 1986 - 1991 liiôn 
đạt vào hàng cao nhất  thế  giới. Nến kinh tế  của ccác nước 
Đông Nam Á ngày càng được công nghiệp hoá, đa ciạng hoá 
và liên kết với nhau, với các nền kinh tê khác ở châii Á - 
Thái Bình Dương và th ế  giới.

Như vậy, t ình hình thế  giới có những biến động to lớn, 
tác động mạnh mẽ đến các quốc gia trôn th ế  giới trong đó 
có Việt Nam. Phần lớn các nước chuyên sang coi trọng 
quan hệ kinh tê với các nước lớn và cái thiện quan hộ với 
nhau trên tinh thần hỢp tcác, cùng tồn tại hoà bình va phát 
trien. Sự hợp tác giữa các nước đều xuất  phát  từ lợi ích 
quôc gia và giái quyết các vấn đổ toàn cầu như chống phổ 
biến vũ khí huỷ diệt, t ránh  đõi đầu trong các vâVi đề chính 
trị - aii ninh. Tình hình ấy tạo ra một môi trường quôc tê 
hoà bình tương đôi nhưng không t ránh  khỏi t ình trạng các 
nước đang phát  trien bị các nước lớn lày ra dể “mậc Cíí” với 
nhau, đòi hỏi các nước này phái điều chỉnh chính sách đổ 
cân bằng lợi ích quốc gia với lợi ích các nước lón nhằm ổn 
dịnh và phát  triển.

N^oại giao Việt Nam trong th()i kỳ dổi mói VÀ hội nhập quỏc té
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ChuơnỊỊ /. Ngoai giao Viét Nam từ năm I9S6 ílến nám 1995

2. Sự sụp đổ của Liên Xò - kết thúc trật tự Yalta

Quá tr ình khủng hoáng, sụp đổ của Liôn Xô và sự tan 
rã của t rậ t  tự thô giới hai cực Yalta là biến chuyên quan 
trọng nhất  v<à to lớn nhất  trong quan hộ quốc tế  những 
năm cuôi của thế  kỷ XX.

Sự khủng hoảng kinh tế  ngày càng t rầm trọng do bệnh 
chủ quan duy ý chí, xem thường các quy luật kinh tế  khách 
quan, duy trì quá lâu cơ chế tập t rung quan liôu bao cấp, 
không thừa nhận sán xuất  hàng hoá và quy luật giá trị, 
cùng với sai lẩm về đưòng lôi chính trị, tư tưởng và tô chức, 
các thê lực thù địch với chủ nghĩa xã hội kích động, gây rôi 
loạn từ bôn trong và tấn  công từ bôn ngoài,... đã làm xuất 
hiện những dấu hiệu về sự sụp dô của chủ nghĩa xã hội ỏ 
Liôn Xô. Đê cứu vãn tình thế, từ năm 1987 đến năm 1991, 
Liên Xô bưỏc vào công cuộc cái tố rộng lớn cả vổ kinh tố và 
chính trị. Thíú bại trong việc chuyển nền kinh tê ttập trung, 
quan  liêu, bao cáp sang nền kinh tế  thị trường có điều tiết 
của nhà nước dã đưa Liôn Xô vào sai lầm lớn là cải tô mạnh 
mẽ về chính trị càng đấy Liôn Xô lún sâu vào tình trạng 
khủng  hoáng, rô'i ren và đứng bôn bc;í của sự sụp đổ.

Tháng  01/199],  "Hội nghị dân chủ” ỏ Kháccôp với sự 
tham dự của 47 đảng phái và 12 nước cộng hoà dã thông 
qua lòi kôu gọi giải the Liôn Xô, thành  lập Cộng đồng các 
nưốc cộng hòa dộc lập. Sau cuộc d¿0  chính nhằm lật đổ 
Tổng thông Goocbachôp th ấ t  bại (từ ngày 19 đến 
21/8/1991), chính quyền Xô Viết bị giái tán, Đảng Cộng sán
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Liên Xô bị đình chỉ hoạt động, lần lượt các nước cộng hoà 
thuộc Liên Xô tuyên bô độc lập t rừ  Nga và Cadắcxtan. 
Ngày 6/9/1991, Quốc hội Liên Xô tuyên bô bãi bỏ Hiộp ưốc 
Liên bang năm 1922 và trao quyến hành  cho các cơ quan 
lâm thời. Ngày 8/12/1991, tổng thông 3 nưỏc cộng hoà Nga, 
Ucraina, Bêlarút ra tuyên bô' chung khảng định Liên Xô 
không còn tồn tại và quyết định thành  lập Cộng đồng các 
quốc gia độc lập (SNG). Ngày 21/12/1991, tại thủ  đô Anma 
Ata (Cadắcxtan), 11 nưốc cộng hoà ký kết  hiệp định về giải 
tán  Liên Xô và chính thức th à n h  lập SNG. Ngày 
25/12/1991, M. Goocbachôp tuyên bố từ chức Tổng thôVig 
Liên Xô, lá cờ đỏ búa liềm trôn nóc điện Kremlin bị h<ạ 
xuống, đánh dấu sự sụp đô’ của Liên bang Xô Viết.

Sự tan  rã của Liên Xô đánh dấu một bước ngoặt trọng 
đại trong đời sông chính trị  th ế  giới: Liên Xô với tư cách là 
một siêu cường và là một trong hai cực của thê giới không 
còn nữa, cũng có nghĩa là t r ậ t  tự Yalta tồn tại từ năm 194Õ 
đã chính thức kết thúc, một t rậ t  tự th ế  giới mỏi hình thành  
vối sự đấu t ranh  và thoả hiệp giữa các cưòng quốc và các 
t rung tâm kmh tê th ế  giới. Mỹ còn lại với tư cách là siêu 
cường đuy nhất ,  tham  vọng thiết lập t rậ t  tự thê giới đơn 
cực dưổi sự lãnh đạo của Mỹ, thay th ế  cho t rậ t  tự t h ế  giới 
cũ đã sụp đổ. Tuy nhiên, sau khi t rậ t  tự th ế  giỏi hai cực tan 
rã, các nước lớn đểu tiến hành điều chỉnh một cách toàn 
diện chiến lược quốc gia và chính sách dối ngoại nhằm 
khẳng định địa vị của mình trong một t rậ t  tự t h ế  giới đa 
cực đang hình thành.  Mặt khác, sự phát  triển m ạnh  mẽ về

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ doi mới và hội nhập quốc té
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ChươtìỊỉ I. Nf¡oai giao Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1995

kinh tê của châu Ảu và Nhật  Bán, sự lớn mạnh của Trung 
Quổc và sự phục hồi của Nga làm cho quan hệ quốc tê 
chuyển hưống theo tính ổn định, vừa hỢp tác vừa đấu 
t ranh  trong th ế  đan xen mạnh mõ về lợi ích quốc gia giữa 
các cưòng quốc và giữa các cưòng quốc vối các nưốc đang 
phát  triển.

Sự tan  rã của Liên Xô càng thúc đẩy xu thê hoà hoãn 
quôc t ế  tiếp tục phá t  triển, nhưng vẫn tiếp tục diễn ra 
những xung đột cục bộ trong xu thế kiểm soát đưỢc từ phía 
các cưòng quốc. Việc đẩy mạnh hỢp tác mang tính toàn cầu 
và khu vực làm táng tính tương thuộc giữa các quốc gia và 
tạo cơ hội cho các nưỏc đang phát  triển hội nhập quốc tế. 
Các nước đang phát triển nhận  thức rõ thời cơ và thách 
thức mới, tăng cưòng hỢp tác song phương và đa phương đê 
phát  t r iển  mà không đế bị lôi kéo về phía nước lớn này 
chông lại nước lớn kia.

Như vậy, sau khi Liên Xô sụp đô và t rậ t  tự th ế  giới hai 
cực Yal ta  kết thúc, t ình hình th ế  giới có nhiều biến chuyển 
hết sức to lớn, tạo ra những thuận  lợi và thách thức cho 
các nưốc đang phát  triển. Việt Nam là nước xã hội chủ 
nghla đang  mơ cửa hội nhập  quốc tê trong tình th ế  không 
còn phe xã hội chủ nghĩa nữa, phái chủ động chấp nhận 
thách thức lớn này, t ranh  thủ  thòi cơ, phát  huy nội lực và 
tận dụng ngoại lực để thực hiện thành công sự nghiệp đổi 
mới dá't nước.
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II. CHÍNH SÁCH ĐÓI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1986
ĐẾN NẢM 1995
1. Chính sách đối ngoại được đế ra tại Đại hội VI của
Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986)

Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sán Việt Nam (tháng 
12/1986) khỏi đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nưỏc, 
nhằm làm chuyển biến tình hình, đưa nước ta  thoát ra khỏi 
tình trạng khủng hoảng kinh tế  - xã hội, cải thiện quan hộ 
đốì ngoại, phá thê'bao vây câ'm vận quốc tế  mà trước hết là: 
"Đại hội lần thứ  VI này phả i đánh dấu sự  đổi mới của 
Đảng ta vể tư  duy, phong cách, tổ  chức và cán bộ. Đó là đòi 
hòi hức thiết của đất nước"'".

Chính sách đối ngoại là kết quá của quá trình dổi inới 
tư duy đô'i ngoại của Đảng, bắt  đầu từ đổi mới về công tác 
nghiên cứu, phân tích, dánh giá những chuyên biến của 
tình hình thê giới và quan hộ quô’c tế. Đại hội VI của Đáng 
nhận định rằng công cuộc đổi mỏi của nưỏc ta  diễn ra trong 
bôi cánh “Hệ thống xã hội chủ nghĩa tiên vào giai đoạn  
p h á t triến mới với chất lượng mới... là nhăn tô'quyết định  
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong cuộc đáu tranh giữa  
hai hệ thông... là bảo đảm  quan trọng hàng đẩu của cả loài 
người trong cuộc đấu tranh chung bảo vệ hoà binh"'-.

Ngoại ỊỊÌao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói VÀ hội nhập quốc té

" Đáng Cộng sản Viộl Nam, Văn kiện đại  hột đại  hiếu toàn quôc lán 
thứ VI, Nxb Sự ihật, Hà Nội, 1987, lr.7, tr.33.

'■ Dáng Cộng sản Việt. Nam, Văn kiên đại  hội đại  biếu toàn quốc lẩn
thứ  Vỉ, Nxb Sự thậl,  Hà Nội, 1987, lr.3H.
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ChươnỊỉ I. Nịịoai ỊỊÌao Việt Nam từ nám 1986 den tìãni 1995

N hận  định này của Đáng vổ xu thê" thời đại trong thòi 
điểm diễn ra Đại hội VI khi “chiến t ranh  lạnh” chưa kct 
thúc, thê* giới hai cực vẫn đang tồn tại  và chi phôi đòi sông 
quan hệ quốc tế  của tất  cá các quốc gia trên thê giới nên 
không t rá n h  khỏi những điếu bất  cập: lúc này Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa ờ Đông Au đang phải dôi chọi với 
một cuộc khủng hoảng toàn diện; Liên Xô và Đông Au tiến 
vào giai đoạn mới VỚI chất lượng mới chính là bắt đầu công 
cuộc cái tố rộng lớn mà lịch sử dã chứng minh đó là sự biến 
chất  và “thay  máu”, kết quá sẽ tạo ra những biến đối to lớn 
trong một thời gian không xa lại là sự sụp đổ của cá hộ 
thông xã hội chủ nghĩa ỏ châu Au; vì thế  không ỊDhải là 
n hân  tô’ quyôt định tháng  lợi trong cuộc đấu t ranh  "ai 
thắng  ai" mà vai trò, uy tín, ánh hương của hộ thông xã hội 
chủ nghĩa lại suy giảm và chủ nghĩa tư bán lại tạm thòi 
thắng  thê; hộ thống xã hội chủ nghĩa là nhân tố báo đảỉn 
quan trọng hàng đầu của cá loài ngưòi nhưng lại tạm thòi 
thoái trào. Như vậy, Đại hội VI chưa dự báo hết xu hướng 
biô*n đổi của tình hình quôc tố, không thấy đưỢc mô hình 
chủ nghĩa xã hội đang khủng hoáng. Mặt khác, nước ta lại 
đang chịu hậu quá nặng nổ của chính sách bao vây, cấm 
vận của các thê lực thù địch quôc tê mà nguồn viện trợ và 
sự ủng hộ từ phía các nước xã hội chủ nghĩa đã giám đi 
dáng kê. Từ VIỘC ỊDhán tích và dự háo t ình hình thê* giới như 
vậy, Đại hội dã nêu ra chính sách đôì ngoại vẫn thê hiện rõ 
nét tư tương tậ}) hợp lực lượng trôn cơ sơ ý thức hệ trong 
thời kỳ trật tự thê* giới hai cực, ưu tiên hàng đầu cho quan
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hệ với Liên Xô, đặ t  quan hệ này là t rụ  cột trong chính sách 
đỗì ngoại của Đảng và Nhà nưóc ta: ''Tăng cường đoàn kết 
và hỢp tác toàn diện với Liên Xô luôn luôn là hòn đá tảng  
trong chinh sách đối ngoại của Đảng và N hà nước ía”‘".

Tuy vậy, Đảng  ta  cũng bắ t  đầu nhận  thức vổ sự biến 
chuyển to lón của tình hình th ế  giới, đặ t  ra vân đề mở cửa 
với t h ế  giới bên ngoài nhằm cải thiện tình t rạng  bị cô lạp 
của đấ t  nưốc. Xu th ế  hoà hoãn trong quan hệ quốc tế, quá 
t r ình  quốc t ế  hoá các lực lượng sản  xuất  và hợp tác kinh tế  
giữa các quốc gia không phân biệt hệ tư tưởng và chế độ 
chính trị  đang diễn ra rấ t  mạnh mẽ đã dẫn đến sự đôi mói 
tư duy của Đảng  ta về môi quan hệ giữa lợi ích quõc gia và 
nghĩa vụ quốc tế, giữa an ninh và phát trien, giữa hỢp tác 
và đấu t ra n h  để tận  dụng nội lực và t ranh  thủ  tối đa sức 
m ạnh  của thời đại vì mục tiêu phát  triển của đất  nước. Đó 
chính là đôi mới tư duy đối ngoại rõ rệt nhấ t  của Đảng ta 
trong Đại hội VI nhằm  thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
là xây dựng th à n h  cống và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa: “ra sức kết hỢp sức m ạnh của dăn  
tộc với sức m ạnh của thời đạ i... tranh thủ điều kiện quốc tế  
thuận  lợi cho sự  nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quổc"^^'.

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

Dáng (,’ộng sán Viột Nam, Văn kiện đại  hội đại  biểu toàn quốc lãn 
th ứ  VI. Síld, lr .100-101, lr.99.

I^áng Cộng sán Việt Nam, Ván kiện đại  hội đại  biếu toàn quốc lần
th ứ  VI, Sđci, tr.99.
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Chương I. Ngoại ỊỊÌao Việt Nam từ năm Ị9H6 (lẻn nám 1995

Đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng ta  còn xuấ t  p h á t  tù 
việc dánh giá vai trò của cuộc cách m ạng  khoa học - kỹ 
thuật và xu th ế  hợp tác kinh tê trong quan hệ quổc tế: 
“cuộc cách m ạng khoa học - kỹ thuật đang  diễn ra m ạnh  
mẽ, tạo thành hước ph á t triển nhảy vọt của lực lượng sản  
xu ấ t ưà đấy nhanh quá trinh quốc tếhoá  các lực lượng sản  
xuất.. .  sự  hỢp tác kinh t ế  là yêu cầu p h á t triển tấ t yếu của 
cả hai hệ thôhg"^''.

Trên cơ sỏ đó, Đại hội nêu rõ sự bức thiết  của nhiệm vụ 
đầu tư phát  triển khoa học, kỹ thuậ t  làm động lực to lớn 
đẩy nhanh quá tr ình phát  triển kinh tế  - xã hội của nước 
ta. Đại hội xác định mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế  
đô'i ngoại là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát  
triển khoa học, kỹ thuật,  công nghiệp hoá, ổn định và phát  
triển kinh tế  của nước ta; ''Muốn kết hỢp sức m ạnh cứa dãn  
tộc với sức m ạnh của thời đại, nước ta p h ả i th a m  gia sự  
phân  công lao động quốc

Chủ trương đổi mới của Đảng ta trong Đại hội lần này 
là phải nhanh chóng đối mới cơ chê quản lý kinh tế, t r a n h  
thủ những điều kiện ưu đãi trong chương trình viện trỢ 
kinh tế của Hội đồng tương trợ kinh tê (SEV) đê p h á t  triển

Dảng Cộng sán Viột Nam, Văn kiện đại  hội đạ i  biếu toàn quốc lần  
thứ  VI, Sđd, tr,34-35.

Đảng Cộng sán Việt Nam, Văn kiện đại  hội đạ i  biểu toàn quốc lần
t h ứ V I . S á ả A r M .
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kinh tê dối ngoại và tiến hành  công nghiệp hóa, xây dựng 
cơ câu kinh tê mới của nước ta. Trong bôi cảnh “bọn đ ế  quốc 
câu kết với các th ế  lực phản động quốc tê khác một m ăt đe 
doạ quân sự  từ  bên ngoài, kết hỢp với bao vây, phá hoại ưề 
kinh tế, chính trị, thực hiện diễn biên hoà bình""'. Đại hội 
chủ trương: "kiên trì thực hiện chính sách đôi ngoại hòa 
binh và hữu nghp-' và mỏ rộng quan hệ kinh tế, khoa học
- kỹ thuật với tất cả các nước, trong đó có: “rác nước công 
nghiệp p h á t triển, các tổ  chức quốc t ế  và tư  nhản nước 
ngoài trên nguyên tắc binh đắng, cùng có lẹn"'".

Đại hội tuyên bố ủng hộ chính sách dối ngoại của Liên 
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa vì hòa bình, loại t rừ  vũ khí 
hạt nhân, thiết lập một hệ thống an ninh quốc tế  toàn diện 
cả vê quân sự, chính trị, kinh tê và xã hội. Đảng và Nhà 
nước ta cũng đánh giá cao mối quan hộ hữu nghị Liên Xô - 
An Độ và chính sách của Liên Xô về cái thiện quan hệ VỚI 
Trung Quôc, đồng thời coi đây là những nhân tô quan trọng 
của hòa bình ỏ châu Á và trên toàn the giới. Đại hội thể 
hiện quyết tâm thúc đây tiến tr ình bình thường hoá quan 
hệ với Trung Quốc: “Lập trường của chúng ta là lấy lợi ích

Đáng Cộng sán Việl Nam, Văn kiện đai  hỏi dai  biẽìi toán quô'c lần 
(hữ VI. Srid, tr.3-1

Dáng Cộng sản Việt Nam, Ván kiện đại  hội  đa i  biêu toán quôc lần 
t h ứ v ì . S á d .  tr .l05.

Díing Cộng sán Việt Nam,  Văn kiện đại hội đại  biêu toàn quác lần
thứ VI. Sđd, lr.81.
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cơ bản uà láu dài của hai nước làm trọng... sẩn sàng đàm  
phán  VỚI Trung Quốc hất cứ lúc nào, bất cứ cấp nào và bất 
cứ ở đâu nhằm binh thường hỏa quan hệ giữa hai nước, vi 
lợi ích của nhăn dãn hai nước, vi hòa binh ở Đông N am  A  
và trên th ế  giới"

Đại hội tiốp tục khang định môì quan hộ đặc biệt giữa 
ba nước Đông Dương, tăng cường đoàn kết với phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, ung hộ phong trào giải 
phóng dân tộc và Phong trào Không liên kết, kiên trì thực 
hiện chính sách đôi ngoại hoà bình và hữu nghị VỚI các 
nước không phân  biệt chế độ chính trị xã hội, góp phẩn xây 
dựng Đông Nam Á thành khu vực hoà bình và hỢp tác. 
Đánh giá đúng đắn về tầm quan trọng của vấn đề 
Campuchia trong việc khai thông quan hệ quôc tế  và phá 
thê bao vây câ"m vận của các thê lực thù địch, Đại hội 
khang định chủ trương; “tiếp tục rút quán tình nguyện Việt 
N am  khỏi Cam puchia, đồng thời sẩn sàng hỢp tác với tất 
cả các bên đê di tới một g iả i pháp chính trị. đúng đắn về 
Cam puchia”' ' .

Như vậy, Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng Síĩn Việt 
Nam đã khới xướng đường lôi dôi mới toàn diện đất nước.

Dảnt,' (^^ng rtán Viội Nam, Ván hión dại  hòi đại  hiếu loàn qu()c lần 
thứ  Vỉ, Scld, tr.107.

Dánj; ('ộníỊ s;in Viộl Nam, Vă/7 kiện đại hin đại hiếu tnán quôc lần
thứ VI, Sđd, lr.108.
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nhấ t  là đổi mới tư  duy vổ đưòng lôì "tự lực cánh sinh" và 
dẩy rricạnh kinh t ế  đô'i ngoại; "phải biết kết hỢp sức mạnh  
của dân  tộc VỚI sức mạnh của thời đại trong điều kiện 
mới"'".

Trong sức m ạnh  của thòi đại mà Đại hội nôu ra, các 
nước có quan hệ truyền thông với Việt Nam đóng vai trò 
quan  trọng nhất ,  nhưng được đặt trong điều kiện mới với 
phương thức hợp tác mởi vì lợi ích của cá hai bên.

Tự lực cánh sinh trong điểu kiện mới còn là tích cực 
tham  gia sự phân  công lao động quốc tê', t rên cơ sỏ phát  
huy những điêu kiện thuận  lợi của chính mình. Đại hội đã 
xác định phương hướng đôi ngoại đổi mới rộng mở, quan hệ 
với tấ t  cá các nước trôn nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. 
Đây chính là sự tiếp tục chính sách đôì ngoại: Việt Nam 
muôn làm bạn với mọi nước dân chủ, không gây thù oán với 
một ai mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra  năm 1947. 
Trong Đại hội lần này, khi mà t rậ t  tự thẽ giới hai cực đang 
tồn tại  thì đường lối đoàn kết  và hỢp tác toàn diện với Liên 
Xô vẫn là hòn đá tảng  trong quan hộ quôc tế  của Việt Nam, 
nhưng việc Đại hội mỏ ra cục diện đấu t ranh  mới, quyết 
tâm giai quyết dứt điểm vấn dề Campuchia và bình thường 
hoá quan hệ với Trung Quôc là cơ sỏ quan trọng cho 
phương châm da phương hoá và cla dạiig hơá quan hệ quỏc

Ngoại ỊỊÌao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mới VÀ hội nhập quõc lé

'Dáng Cộng sàn Viộl  Nam,  Văn kiện đại  hội đạ i  biểu toàn quốc lần
th ứ  VI. Sdd, tr.30.
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t ế  sau này vì mục tiêu phát  triển kinh t ế  là một bước ngoặt 
có ý nghĩa chiến lược trong chính sách đỗi ngoại đổi mới 
của Đáng và Nhà nưóc ta.

Thực hiện dường lối đổi mới của Đại hội, Đảng và Nhà 
nước đã lãnh đạo nhân  dân ta tập t rung phá t  tr iển kinh tế, 
ôn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng. Trước 
những diễn biến phức tạp của tinh hình thê giới và trong 
nước nhấ t  là sự khủng hoảng của hệ thông xã hội chủ 
nghĩa ỏ Liên Xô và Đông Âu củng như sự dao động tư tương 
của một bộ phận cán bộ và nhân  dân, Đảng và Nhà nước ta 
đã kịp thời dể ra  chính sách đối ngoại thêm bạn bớt thù,  đa 
dạng hóa quan hộ t rên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, cùng có lợi vì mục tiêu độc lộp dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới 
đất nước.

Đường lô'i đô'i ngoại theo định hướng mới của Đảng ta 
dề ra và thực hiện từ  Đại hội VI mới chỉ là đặ t  nền móng 
cho quan hệ đôi ngoại trong thời kỳ đối mới. Đường lôi đa 
phương hoá, đa dạng hoá quan hộ quốc tê mới đang được 
định hình và chỉ đưỢc thực hiện tập trung đôi với các 
nước, các tô chức quô’c t ế  t rong phe xã hội chủ nghĩa; quan  
hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước tư bán  chủ 
nghĩa mặc dù được t r ien  khai nhưng chưa được p h á t  huy; 
sự bao vây cấm vận của Mỹ và các nước khác vẫn diễn ra 
trong thái  độ th ù  địch với Việt Nam, vấn đế Cam puch ia  
chưa được giải quyết  dứt điểm. Đặc điểm này  chi phô'i

Chương Ị. Ngoại ỊỊÌao Việt Nam lừ nám ¡9H6 den năm 1995
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hoạt động đôi ngoại của Đáng và Nhà nước ta  trong KÌai 
đoạn đầu đổi mới.

2. Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị (Khóa VI) và các nghị
quyết khác của Ban Chấp hành Trung ương Đỏng

Đối mới tư duy đôi ngoại do Đại hội lần thứ VI do ra 
tiếp tục được bô sung ỏ các Hội nghị Trung ương Đáng, tạo 
cơ sỏ cho việc triên khai chính sách đôì ngoại của Việt Nam 
phục vụ cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Nghị 
quyết 13/NQ-TƯ của Bộ Chính trị khoá VI (20/5/1988) 
phân tích những biến động ngày càng phức tạp, sâu sắc 
của cục diộn th ế  giới, dề ra dịnh hướng quan trọng vế ưu 
tiên phát  triển khoa học - kỹ th u ậ t  và kinh tế, đồng thòi giữ 
vững sự ôn định về an ninh và quốc phòng, mở rộng quan 
hệ hợp tác quốc tô đô giữ vững độc lập và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Quán triệt  phương châm “thêm bạn bớt t hù” 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết đổ ra chính sách đa 
dạng hoá quan hệ đối ngoại trên nguyên tắc tôn trọng độc 
lập, chủ quyền, cùng có lợi.

Nghị quyết nêu ra các chủ trương và biện pháp đổ giái 
quyết vấn để Campuchia theo hướng tôn trọng quyển tự 
quyết của Đáng, Nhà nước và nhân  dân Campuchia,  phù 
hợp với điều kiện thực tế  và nguyện vọng của nhân  dân 
Campuchia. Nghị quyết nẽu rõ bình thường hoá quan hệ 
với Trung Quốc là một quá trình gay go và phức tạp, cần 
phái có thòi gian và phái nhận thức rõ hai mặt hỢp tác và

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi moi V(ì hụi nhập quốc tê
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da"u tranh.  Nghị quyêt khắng dịnh không đôi lộp giữa 
nhóm nước Đông Dương với các nưóc ASEAN mà từng bước 
cải thiện quan hộ với ASEAN thoo hướng tăng cường hỢp 
tác nhiều mặt với Indonesia; phá võ thê bê tắc trong quan 
hộ với Thái Lan; mở rộng hợp tác vổ kinh tế, khoa học - kỹ 
thuật ,  văn hoá vài các nước trong khu vực, giái quyết 
những vấn dô' tồn tại giữa nước ta với các nưóc ASEAN 
bằng thương lượng và thúc dẩy việc xây dựng khu vực hoà 
bình, ôn định, hữu nghị và hỢp tác. Trong quan hộ với Mỹ, 
Nghị quyêt nhấn  mạnh cần có chính sách toàn diện đôi với 
Mỹ nhàm t ranh  thủ dư luận nhân dân Mỹ và th ế  giới, tạo 
thuận lợi cho ta tập trung vào việc giữ vững hoà bình và 
phát  trien kinh tế. Đôì với Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa, Nghị quyêt nôu rõ phíii nhanh chóng dổi mới quan 
hộ hợp tác, nâng cao hiệu quá của sự hỢp tác trôn cơ sỏ 
cùng có lợi, có trách nhiệm vì hoà bình và cách mạng thê 
giới. Đồng thòi, Nghị quyết đổ ra chủ trương mở rộng quan 
hộ vói các nước Tây Bắc Àu, Nhật  Bán...

Như vậy, Nghị quyết  13 của Bộ Chính trị dã nhá'n 
mạnh chính sách đa dạng hoá, da phương hoá quan hộ đôi 
ngoại trôn nguyôn tác tôn trọng độc lập, chủ quvến, cùng 
có lợi, trong đó, bình thường hoá quan hộ VỚI Trung Quốc 
và tíóp phần giíii quyốt van (!ố ( 'nmjnirhia.  cũng như quan 
hộ với các dôi tác lớn là nhiệm vụ quan trọng nhất  nhằm 
phá vỡ thê bao vây, cấm vận quốc tô đối với nước ta. 
Những chủ trương vổ dõi ngoại của Đáng trong Nghị quyêt 
là một bước c h u y ê n  quan trọng trong quá tr ình đổi mối tư

Chương I. Nịioại ịỊÌao Việt Nam (ừ năm ¡9S6 den nỏm 1995
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duy, nhất là đổi mới trong nhận thức về xu thô vừa đấu 
tranh, vừa hỢp tác về lĩnh vực kinh tế  trong quan hệ quôc 
tế, kiên quyết và chủ động chuyên cuộc đấu tranh từ tình 
trạng đỗi đầu sang đấu tranh và hỢp tác trong cùng tồn tại 
hoà bình"’.

Tiếp theo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Sáu 
(tháng 3/1989) xác định cần chuyến m ạnh  hoạt động ngoại 
giao từ quan hộ chính trị là chủ yếu sang quan hộ chính trị
- kinh tế, mỏ rộng quan hệ kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vộ đất  nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ
9 Ban Chấp hành Trung ương Đáng (tháng 8/1990) bàn vổ 
một số vấn đề kinh tế  - xã hội cấp bách và xác định tinh 
thần  độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường đi đôi với mở rộng 
quan hộ quốc tế.

Rõ ràng là trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội VI và 
VII, Đảng ta đã đổi mới sâu sác về nhận  thức, tỉnh táo 
phân tích, đánh giá, nhcận định ngày càng toàn diện, chuẩn 
xác những chuyên biến mới của tình hình thô giới và khii 
vực, chuyển từ cách nhìn t h ế  giổi như một vũ đài đấu tranh

" Những nội dung của Nghị quyết, l.i của Bộ Chính trị khoá VI dược 
iham kháo lừ các tài liệu: Ngoại giao Viộl Nam  hiện dại vì sự nghiệp 
đổi mới (1975 - 2002) do TS. Vũ Dương Huân chủ biên, Tông kết chính 
sách dôì ngoại và quan hộ quôc tế của Dảng và N hà  nước ta qua 20 
năm đổi mới của Vụ Chính sách dôi ngoại, Bộ Ngoại giao hoàn thành  
tháng 12/2004 và nhiều tài liệu khác.
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sang  coi th ế  giới như mối trường tồn tại và phát triển của 
Việt Nam. Từ sự đôi mới vê nhận thức đó, Đảng ta hình 
th à n h  bước chuyên biến tư đuy dối ngoại quan trọng nhất  
là đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, hội nhập 
vỏi khu vực và thế giối, coi bảo đíím lợi ích quôc gia là một 
trong những nguyên tắc cao nhất của chính sách đối ngoại 
và hoạt động đôi ngoại. Trêiì t inh thần ấy, Đảng và Nhà 
nưỏc ta đã chủ động, linh hoạt tham gia và thúc đẩy các 
bén hữu quan giái quyết vấn đề Campuchia, khôi phục đôi 
thoại và cải thiện quan hộ với Trung Quốc, các nưốc 
ASEAN; điều chỉnh, đổi mới quan hệ với Liên Xô và các 
nưỏc Đông Au; tíclì cực đôi mới và tăng cường các môi quan 
hộ truyền thống, các nước tư bản chủ nghĩa, các nưốc đang 
phá t  triển. Nhờ đó, nước ta đã từng bưốc phá th ế  bị bao vây 
cấm vận, tạo môi trường quô'c tế  hoà bình đế phát  triển 
kinh t ế  và bước đầu khắc phục dược tình trạng khủng 
hoảng kinh tế  - xã hội.

3. Đại hội VII của Đảng và chính sách đa phương hoá,
da dạng hoá quan hệ quốc tế

Đại hội lần thứ  VII ( tháng 6/1991) của Đảng Cộng 
sản Việt Nam khai  mạc trong bôi cánh quổc tế  và trong 
nưỏc có những diễn biến phức tap, khó lường. Cuộc 
khủng  hoảng nội bộ và sự tấn  công của các th ế  lực thù 
địch đôì với chủ nghĩa xã hội dến hồi quyôt liệt. Liên Xô 
đang  trên  con đường tan  rã  và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu sụp đổ, nhưng  sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam lại

Chương I. Ngoại giao Việt Nam từ nám !9H6 dến nám ¡995
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thu dược những thắng  lợi bước dầu, tạo ra  lòng tin vững 
chắc của toàn Đảng và toàn dân vào sự nghiệp xây dựng 
Tồ’ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội tông kết,  
đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, nôu lên 
những th àn h  tựu và chỉ ra những  yếu kém còn tồn tại 
can ciược giải quyết. Sau gần 5 năm thực hiện dường lối 
đối mới, t ình hình chính tr ị  nước ta ổn định; nến kinh tế  
có những c h u v ê n  biến tích cực, ba chương t r ìn h  kinh tê 
có những tiến bộ rõ rệt,  nến kinh t ế  hàng  hoá nhiểu 
thành  phần  vận động thoo cơ chô thị trường có sự diêu 
tiết  của Nhà nước bước đầu h ình  thành ,  nguồn lực sán 
xuất  của xã hội được huy tlộng tôt hơn, tô’c dộ lạm phá t  
được kìm chế một bước, đòi sông vật  châ t  và t inh th ẩ n  
của một bộ phận  nhân  dân được cái thiện; sinh hoạt (lân 
chủ trong xã hội ngày càng tlược phá t  huy; quôc phòng và 
an ninh dược báo dám; từng bước phá th ế  bị bao vây cấm 
vận, quan hộ quôc tế  dưỢc mó rộng tạo ra môi trường 
th u ậ n  lợi hơn cho công cuộc xây dựng và báo vộ đâ t  luíớc. 
Đại hội cũng chỉ ra những  m ặt  còn yếu kém như  chưa 
đánh giá đầy đủ và kịp thòi về những  thay  đổi của t ình  
hình th ế  giới và quan  hộ quốc t ế  dô có chủ trương sát  
dúng, chưa tạo ra dược sự thông n h ấ t  cao vế n h ậ n  thức 
và hành  dộng giữa một sỗ ngành t rong một sô’ trường 
hỢp. Trên cơ sỏ đó, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu 
và các nhiệm vụ chủ yêu của thòi kỳ 1991 - 1995: "vượt 
qua khó khăn thử  thách, ẩn đ ịnh  và p h á t  triên kinh t ế -  
xã hội, tăng cường ổn đ ịnh  chính trị, đ a y  lùi tiêu cựv và
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bất công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình  trạng  
k h ủ n g  hoảng hiện  nay”"'.

Đại hội t iến hành thảo luận dân chủ, ra những quyết 
định về các vấn để trọng đại của toàn Đảng và tiền đồ phát  
t rien của dân tộc, thông qua Cương lĩnh vạch ra những 
quan niệm và phương hướng cơ bản về thòi kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội cũng như chiến lược ổn định và phát  triển 
kinh t ế  - xã hội ỏ nước ta đến năm 2000. Trong các văn kiện 
của Đại hội, tư tưởng chủ đạo xuyên suốt là sự khẳng định 
đường lõì t iếp tục đưa sự nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu 
và toàn diện. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn 
một cách nghiêm túc, Đại hội tiếp tục bổ sung, phát  triển 
và hoàn thiện đường lôi đổi mới và hình thành  một hệ 
thông các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quõc xã hội chủ nghĩa ỏ nước ta. Trên lĩnh vực 
đôi ngoại, Đại hội nhận  định: "Những thành tựu đoi ngoại 
đã tạo môi trường quốc t ế  thuận lợi hơn cho công cuộc đổi 
mới, xây dựng và bảo vệ T ổ  quốc, đẩy lùi một hước ăm  mưu  
bao vây, cô lập đối với nước ta, tăng thêm  bầu bạn, nâng  
uy tín  của nước ta trên trường quốc tể '

Dảng Cộng sán Việt Nam, Vàn kiện Dại hội Dại  biểu toán quốc lần 
thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, lr.60.

Đảng Cộng sán Việt Nam, Văn kiện Đại  hội Dạ i  biểu toàn quốc lần
thứ  VII, Sđd, Ir.40-41.
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Sự nghiệp đổi mói của Việt Nam đã đạt được nhiều 
thành  tựu quan trọng, góp phần  to lớn vào việc tạo ra môi 
trường quốc tế  thuận lợi hơn trưỏc nhiều: đôi thoại và hỢp 
tác thay th ế  cho xu th ế  đôi đầu ở Đông Nam A, việc fĩiải 
quyết vấn đề Campuchia tiến gần đến giai đoạn kê*t thúc, 
Trung Quốc và Việt Nam chuẩn bị bình thường hoá hoàn 
toàn quan hệ, hầu  hết  các nưóc tư bản chủ nghĩa nô'i lại 
quan hệ vối Việt Nam về kinh t ế  - thương mại bất chấp 
lệnh cấm vận của Mỹ... Tuy nhiên, trưốc sự chuyển biến 
mau lẹ, phức tạp  và khó lường của tình hình thế  giới, Đại 
hội nhấn  mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu và 
dự báo tình hình quốc tế  đôi với việc hoạch định chính sách 
đối ngoại: “Cần nhạy bén nhận thức và d ự  báo được những  
diễn biến phức tạp và thay đổi sáu sắc trong quan hệ quốc 
tế, sự  p h á t triển m ạnh mẽ của lực lượng sản xuất vù xu 
hướìig quốc tếhoá  của nền kinh  tế  th ế  giới đ ể  có những chủ 
trương đôĩ ngoại phù  hỢp"'".

Đại hội tiếp tục đánh giá đúng đắn sự tác động hai mặt  
của cuộc cách mạng khoa học kỹ th u ậ t  đôì với nền kinh tế, 
chính trị và xã hội của tâ t  cả các quốc gia trên thê giỏi. Đại 
hội khang định đường lôi nhấ t  quán của Đảng ta là giữ 
vững đường lối đõi ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hỢ]) tác 
và hữu nghị với tâ t  cả các nước, đoàn kết VỚI các nước xã

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi míri và hụi nhập quốc tè

Đảng Cộng sản Việt Nam,  Văn kiện Đại  hội Đại  biêu toán qudc lần
thứ  VII, Sđd, tr.88.
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hội chủ nghĩa, với giai cấp công nhân thẽ giói, với tấ t  cả các 
lực lượng đấu tranh  vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội: "Với chính sách đổi ngoại rộng mở, chúng  
ta tuyên bô rằng: Việt N am  m uốn là bạn với tất cả các nước 
trong cộng đồng th ế  giới, phấn  đấu vi hòa binh, độc lập và 
p h á t triển"

Trong khi cục diện thê giới đã thay đổi căn bản, khả 
năng tập hỢp lực lượng hai phe theo ý thức hệ không còn 
và Việt Nam chưa có được những mối quan hệ quốc tế  bình 
thường cần thiết đế mở rộng hỢp tác và giao lưu quốc tế, 
việc đê ra chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 
đõì ngoại, hỢp tác bình đang và cùng có lợi, không phân 
biệt chê độ chính trị - xã hội trên nguyên tắc cùng tồn tại 
hòa bình là hết  sức đúng đắn và kịp thời, nhằm xoay 
chuyển thê đối ngoại của nước ta. Từ chính sách đôi ngoại 
ấy, Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác đôi 
ngoại là nhanh  chóng tạo nên một môi trường quốc tế  hoà 
bình, ổn định hơn nữa, đẩy phương châm “thêm bạn bỏt 
th ù ” lên mức độ cao hơn. Đại hội cũng xác định rõ ràng các 
cặp quan hộ giữa lợi ích dân tộc và đoàn kết quốc tế, giữt\ 
độc lập tự chủ và tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, 
giữa mặt đấu t ranh  và hợp tác trong cùng tồn tại hoà bình, 
giữa an ninh và phát  triên.

Dảng (^ộng sán Việt Xam, Văn kiện Dại  hội Đại  hiểu toán quốc lần
thứ VII, Sđd, tr. 147.
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Đại hội thể hiện quvết tâm giái quyết dứt diểm các vấn 
đề lớn, t iến tới khai thông hoàn toàn quan hệ quốc tế, gồm: 
a) Phấn  đấu góp phẩn sớm đạt  đưỢc một giải pháp chính 
trị  toàn bộ về vấn đề Campuchia, trên cơ sơ tôn trọng chủ 
quyền của Campuchia  và Hiến chương Liên hỢp quốc; b) 
Thú,c đẩy quá t r ình  bình thường hoá quan hệ vối Trung 
Quốc, từng bước mỏ rộng sự hỢp tác Việt - Trung, giải 
quyết những  vấn đề tồn tại giữa hai nước thông qua 
thương lượng; c) Phá t  triển quan hộ hữu nghị với các nước 
Đông Nam  Á; d) Thúc đẩy quá trình bình thường hoá quan 
hệ vói Mỹ

Đại hội nhìn  nhận  thực tế  lịch sử đã diễn ra là sự sụp 
đổ của chủ nghĩa xã hội ỏ Đông Âu nhưng chưa dự kiến hết 
việc Liên Xô đang đứng rấ t  gần sự tan  rã, thế hiện trong 
chính sách đôi ngoại: “Trước sau như  một tăng cường đoàn 
kết và hỢp tác với Liên Xô, đổi mới phương thức ưà nâng  
cao hiệu quả hỢp tác Việt - Xô nhằm  đáp ứng lợi ích của 
mỗi nước"' '̂.

Chính sách đối với Lào và Campuchia đã có sự điều 
chỉnh so với kỳ Đại hội trước, chỉ đặt  môi quan hệ đặc biệt 
với Đảng và n hân  dân hai nước, còn quan hệ về Nhà nước

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

ỉ)áng  Cộng sán Việt Nam, Văn kiện Dại  hội Đại biếu toàn quác lẩn 
thứ VU. Sdd, tr.89-90.

Dáng Cộng sán Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại  biêu toàn quốc lần
th ứ  VII, Sđd, tr.M6-147.
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được thực hiện trôn tinh thần  dối mới: ''Không ngừng củng  
cố, p h á t :nến quan hệ đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa  
Đảng và 'ihâii dàn ta với Đảng và nhản dân Lào, Đ ảng và 
nhăn dăv. Cam puchia anh em. Đối mới phương thức hỢp 
tác, chú t'ọng hiệu quả theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng  
độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau""'.

Trên tinh thần  đổi mới, Đại hội khẳng  định tiếp tục 
phá t  triể:i mạnh mẽ hơn môl quan hộ truyền  thông tốt đẹp 
với Cộng hoà An Độ: '"Phát triến quan hệ đoàn kết, tin  cậy 
và nâng (ao hiệu quả hỢp tác nhiều m ặt với An Độ"'^.

Đại hói còn nêu rõ thành  tựu về đôl ngoại và chủ trương 
tăng cưòrg hỢp tác bình đẳng với các nước Bắc Âu, Tây Âu. 
N hạt  Bảr, châu Á - Thái Bình Dương, vói các tô chức quôc 
tế, với ph)ng trào cộng sản và cõng nhân quô’c tê và với các 
lực lượngdân chủ và tiến bộ trên  thê giới.

Như \ậy, Đại hội lần thứ VII của Đảng đã nghiêm túc 
đúc rú t  k n h  nghiệm của õ năm đổi mới dể tiếp tục hoàn 
thiện đưòig lô'i dổi mới, xác định nhiệm vụ đối ngoại là giữ 
vững hòa oình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hỢp tác nhất  
là kinh t(, tạo điều kiện quô’c tẽ thuận lợi cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quõc, đồng thời đóng góp vào cuộc

Chương ỉ. Nịỉoại giao Việt Nam từ nãm 19H6 dến năm 1995

ĐíinK CộnỊ Síin Việl Nam, Văn kiện Dại hội Đại  biểu toàn quốc lần 
thứ  VII, Sđ(, tr.89,

Đảng Cộn; Síii i  Viộl Níim, Văn kiện Đại hội Dại  biếu toàn quốc lần
th ứ VII, Sđ(, tr. M7.
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đấu t ranh  chung của nhân  dân th ế  giối vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây là đường lôi n h ấ t  
quán phù hợp với tư tưởng mỏ rộng quan hệ với tấ t  cả các 
nước không phân biệt thể chế  chính trị mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nêu lên.

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ỏ Đông Áu là một diễn 
biến bất ngò tác động đến nhận thức, giá trị và phiíơng 
hướng hoạt động đối ngoại của Đáng. Do đó, tại Đại hội 
VII, Đảng ta chưa đề cập đến chủ trương cụ thể về đôi 
ngoại vối các nước Đông Âu, mà chính sách đôì ngoại với 
các nưốc này được thể hiện qua các Hội nghị Ban ('hấp 
hành t rung ương Đảng khoá VII. Ngày 15/4/1992, Quôc hội 
nưốc ta thông qua Hiến pháp mới nhằm đáp ứng yêu cầu 
của tình hình và nhiệm vụ mới. Hiến pháp mới đã tạo cơ sỏ 
th u ận  lợi cho việc thực hiện chính sách đôi ngoại đa 
phương hoá, đa dạng hoá quan hộ quốc tế. Hội nghị toàn 
thể Ban Châp hành Trung  ương lần thứ 3 khóa VII (tháng 
6/1992) thảo luận vê' t ình hình thê giới và chính sách đôi 
ngoại đã nhận  định về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ỏ 
Liên Xô sẽ làm thay đổi cục diện chính trị t h ế  giới và xác 
định công tác đối ngoại có vỊ trí  rấ t  quan trọng trong sự 
nghiệp đổi mói đất  nước. Hội nghị nêu lên tư  tưởng chỉ đạo 
hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam là giữ 
vững nguyên tắc độc lập, thông nhấ t  và chủ nghĩa xã hội, 
đồng thòi phải rất sáng tạo, linh hoạt, năng động, phù hỢp 
với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh của nước ta,  cũng như 
diễn biến của tình hình th ế  giối và khu vực, phù hỢp với
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đặc điểm từng đôi tượng ta có quan hệ. Từ đó, Hội nghị đề 
ra  4 phương châm xử lý 4 cặp quan hệ trong hoạt động đối 
ngoại của Việt Nam: 1) Báo đảm lợi ích dân tộc chân chính, 
kết  hợp nhuần  nhuyễn chủ nghĩa yêu nưốc và chủ nghĩa 
quốc t ế  của giai cấp công nhân; 2) Giữ vững độc lập tự chủ, 
tự lực tự cưòng, đẩy m ạnh  đa dạng hoá, đa phương hoá 
quan  hệ đôi ngoại; 3) Nắm vững hai mặt  hợp tác và đấu 
t r a n h  trong quan hệ quô'c t ế  vì lợi ích dân tộc chân chính 
của ta; 4) Tham gia hợp tác khu vực, đồng thòi mở rộng 
quan  hệ vói tấ t  cả các nưỏc, đặc biệt coi trọng việc quan hệ 
cân bằng với các nưóc lớn.

Tiếp theo là Nghị quyết 08 ngày 29/11/1993 của Bộ 
Chính trị về chính sách và công tác đôi vói cộng đồng ngưòi 
Việt Nam ở nưóc ngoài và Hội nghị Ban Chấp hành  Trung 
ương khoá VII giữa nhiệm kỳ tháng 01/1994 khẳng định 
quan hệ đốì ngoại của nưốc ta được mở rộng, uy tín và vị 
t rí  của nước ta trẽn th ế  giói được nâng cao, tạo mõi trường 
quốc t ế  th u ận  lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
đồng thòi tiếp tục thực hiện chính sách đô'i ngoại độc lập, 
tự chủ. rộng mỏ, đa dạng hoá và đa phương hỡá của Đảng 
ta được để ra từ Đại hội VII.

Tư tưởng chỉ đạo hoạt động đôi ngoại này trở thành  sỢi 
chỉ đỏ xuyên suôt trong lĩnh vực hỢp tác quô”c tẽ của Đảng 
và N hà  nước ta  trong những giai đoạn kế  tiếp. Thực hiện 
đường lối đôì ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ quổíc tê mà Đại hội VII đề ra, Đảng và

Chương /. Nịịoọì giao Việt Nam từ nám ¡986 dến năm 1995
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Nhà nưóc ta giải quyết dứt điêm vấn đề Campuchia, bình 
thường hoá và phá t  triển quan  hệ vối Trung  Quốc, tăng  
cưòng quan hệ hỢp tác và hữu nghị vối các nước Đông 
Nam Á, cải thiện và đi tói bình thường hoá quan hệ VÓI 
Mỹ, điều chỉnh và đổi mói quan hệ với các nưốc bạn bè 
truyền thống, tăng  cưòng quan hệ với tấ t  cả các nước và 
các tổ chức quốc tế, ưu tiên mở rộng kinh tê đõi ngoại. 
Bằng những hoạt động đối ngoại đó, Việt Nam đã giữ vững 
được môi trường hoà bình, phá được th ế  bị bao vây cấm 
vận về kinh tế, cô lập về chính trị, thực hiện th àn h  công 
những mục tiêu cụ thể  về kinh t ế  - xã hội 1991 - 1995, đưa 
nước ta thoát ra khỏi t ình t rạng  khủng  hoảng và bước vào 
thòi kỳ phát  triển mói.

Như vậy, đường lối đối ngoại của Đảng trong thòi kỳ đổi 
mới được để ra từ Đại hội VI và được thê hiện rõ nét, tập 
t rung trong Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị tháng  5 năm 
1988. Tuy nhiên, phải đến Đại hội VII thì đưòng lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá 
các quan hệ quốc tê mói chính thức được thông qua và thực 
hiện. Trên cơ sở đổi mói tư  duy đôi ngoại, vận dụng tư 
tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh th ần  độc 
lập tự chủ và đặt  lợi ích dân tộc lên hàng đầu, Bộ Chính trị 
và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trực tiêp lảnh dạo 
việc hoàn thiện cơ chế thông nhấ t  quản lý đối ngoại nhằm 
phát huy sức mạnh tổng hỢp của cả hệ thông chính trị 
trong việc triển khai  hoạt  động đÕì ngoại.
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Trong thòi kỳ đổi mới, Đảng ta luôn chú trọng công tác 
nghiên cứu lý luận làm cơ sở cho dối mới về nhận thức, tư 
duy dự báo chiến lược và hoạch định chính sách. Từ đó 
nâng cao năng lực cán bộ ngoại giao góp phần xử lý khôn 
khéo các vấn đê trong quan hộ VỚI các nước lớn, các nước 
láng giềng chung biên giới và các nước trong khu vực, các 
nước và  các tô chức quốc tế, báo dảm an ninh, nâng cao vị 
t h ế  của nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế  quốc tẽ và 
giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc.

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, 
đa phương hoá. muôn là bạn của tấ t  cầ các nước trong cộng 
đồng t h ế  giới, Đảng và Nhà nước Việt Nam không ngừng 
kiện toàn bộ máy và cơ chê đôi ngoại theo tinh thần  đổi 
mới. Hoạt động đôi ngoại được triển khai mạnh mẽ từ 
Trung ương đến các địa phương, thu  hút  sự tham gia sôi 
nôì của các bộ, ngành, tỉnh, thành  trong cá nước dưới sự 
lãnh đạo chung thông nhấ t  cúa Đang và Nhà nước.

III. CẢI THIỆN QUAN HỆ ĐÓl NGOẠI TRONG GIAI ĐOẠN
1986 - 1991

1. Quan hệ Việt Nam - ASEAN trong việc giải quyết vấn 
đế Campuchia

Vấn để Campuchia trong một thời gian khá dài gây ra 
những biến động phức tạp về chính trị trong khu vực và 
làm trở ngại to lớn đôn quan hộ quô"c tê của Việt Nam. Giải 
quyêt dứt điểm vấn để Canipuchia chính là điều kiện tiên
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quyết nhằm xoá th ế  bị bao vây vồ chính trị, câ'm vận về 
kinh tế, khai thống quan hệ quốc tế  của Việt Nam, đồng 
thời còn là sự đóng góp quan trọng cho hoà bình, ổn định 
và phát triển của khu vực Đông Nam Á. Đại hội VI của 
Đảng đề ra nhiệm vụ quan trọng là t ranh  thủ  điều kiện 
quốc t ế  thuận  lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quõc, kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại 
hòa bình và hữu nghị, sẵn sàng hợp tác với t ấ t  cả các bên 
để đi đến giải quyết vấn đề Campuchia: "Hoàn toàn ủng hộ 
lập trường của Cộng hòa nhăn dàn Cam puchia sẵn sàng  
đàm  phán với các cá nhân và nhóm đôi lập đ ể  thực hiện 
hòa hợp dân tộc trên cơ sở loại trừ  bọn tội phạm  diệt chủng  
Pônpôt. Chính p h ủ  ta chủ trương tiếp tục rút quân tính  
nguyện Việt N am  khỏi Cam puchia"

Thực hiện chủ trương và nhiệm vụ đã được thống qua 
tại  Đại hội VI, Việt Nam chủ dộng tham gia đối thoại quốc 
tế, tìm giải pháp chính trị cho vấn đê Campuchia và coi 
đây là bước đột phá cho toàn bộ hoạt động đỗi ngoại của 
mình. Để giải quyết vấn đề này, Đáng và Nhà nưốc ta nêu 
lên hai mặt  của vấn đề Campuchia; mặt nội bộ Campuchia 
phải do các bên Campuchia  tự giái quyết và m ặt  quốc tê 
bao gồm việc Việt Nam rú t  quân và nước ngoài chấm dứt 
can thiệp vào Campuchia. Giai vồ vấn đề Campuchia

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

Đảng Cộng sán Việt Nam,  Văn kiện Đại  hội Đại  hiếu toàn quốc lần
thứ VI, Sđd, tr,99-108.
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ở cả hai mặt  n ê u  trên phải đạt được mục tiêu là bảo đảm 
giữ vững vê cơ bản thành quá cách mạng Campuchia, ngăn 
chặn chê độ diệt chủng trỏ lại và chấm dứt sự can thiệp từ 
bên ngoài vào Campuchia, đồng thòi giữ vững quan hệ hữu 
nghị Việt Nam - Campuchia - Lào.

Đe đạt được mục tiêu trên, Việt Nam tập t rung giúp đỡ 
Cộng hoà nhân dân  Campuchia củng cô’ lực lượng các mặt 
kinh tế, quân sự, chính trị và ngoại giao; tiếp tục rú t quân 
t ình nguyện về nước tạo thuận  lợi cho việc thực hiện một 
giải pháp chính trị  cho vấn đề Campuchia. Đảng và Nhà 
nưóc ta quyết định thành  lập nhóm CP87 (1987) do Thứ 
trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ phụ trách đê nghiên cứu 
và đê xuất việc giải quyết vấn đê Campuchia.

Chủ trvíơng và biện pháp đúng dắn của Việt Nam trong 
việc giải quyết vấn đề Campuchia đã tạo được bước dột phá 
trong quan hệ Việt Nam - ASEAN. Tháng 7/1987, tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam với tư 
cách đại diện cho nhóm nưóc Đông Dương và Bộ trương 
Ngoại giao Indonesia đại diện cho nhóm nước ASEAN ký 
thông cáo chung, mở đầu cho quá trình đối thoại giữa hai 
nhóm nước và các bên hữu quan, tìm giải pháp chính trị cho 
vân đế Campuchia. Nghị quyêt 13 của Bộ Chính trị (ngày 
20/5/1988) về Đông Nam Á là cơ sở quan trọng để Việt Nam 
tiếp tục đẩy m ạnh  đối thoại với các nước ASEAN. Ngày 
26/5/1988, Việt Nam tuyên bô' rú t  Bộ tư lệnh quân tình 
nguyện và 5 vạn quân  tại Campuchia về nước. Đây là hành
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động thực tế  của Việt Nam xúc tiến việc giải quyết vấn đề 
Campuchia. Từ 25 - 28/7/1988, tại  Bogor đã diễn ra cuộc 
gặp không chính thức đầu tiên giữa đại diện các nước 
ASEAN và đại diện các nước Đông Dương (JIM - 1). Tại Hội 
nghị này, các bên đã đi đến n h ấ t  trí  về giải pháp chính trị 
cho vấn đề Campuchia với các nội dung then chốt là; quân 
tình nguyện Việt Nam rút  khỏi Campuchia,  ngăn chặn sự 
trỏ lại của chế độ diệt chủng và chấm dứt sự viện trỢ của 
nước ngoài cho các bên ỏ Campuchia.

Như vậy, về cơ bản là vấn để Campuchia  đã được thống 
nhấ t  giải quyết phù hỢp vói lập trường của Việt Nam, 
Campuchia và lợi ích của các bôn th am  gia Hội nghị. Tại 
cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa Hunsen  và Sihanouk (ngày 7, 
8/11/1988 ở Fereen Tardonoi - Pháp,  lần  thứ nhấ t  cũng 
diễn ra tại  đây ngày 2-4/12/1987), hai bên tiêp tục thảo 
luận về lập trường của Việt Nam và tìm giải pháp cho sự 
hòa hỢp dân tộc Campuchia.

Nhân dịp sang thăm và dự lễ kỷ niệm chiến thắng  của 
cách mạng Campuchia (6/01/1989), Tổng Bí thư  Nguyễn 
Văn Linh tuyên bố sẽ rú t  hế t  quân tình nguyện Việt Nam 
vê nước sớm hơn dự kiến ( tháng 9/1989) nếu sớm có một 
giai pháp chính trị cho vấn dể Canipuchia. Tuyên bõ của 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những  nỗ lực ngoại giao 
của Việt Nam đã mở ra t r iển  vọng mới cho tiến t r ình  giải 
quyết vấn đề Campuchia. Từ ngày 19 - 21/2/1989, J IM  - 2 
họp tại J a k a r t a  tiếp tục bàn về các vấn đề đã được nêu ra

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói và hội nhập quốc té
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tại  J IM  - 1. Nhờ sự phôi hỢp vận dộng và đấu t ranh  của 
Việt Nam, Lào và Campuchia,  các bên tham gia cuộc họp 
đã n h ấ t  trí vói những  nguvôn tắc của giải pháp; Việt Nam 
rú t  hế t  quân; loại t rừ  sự quay trỏ lại của chế độ diệt chủng; 
chấm đứt sự viện trỢ quân sự và can thiệp của bên ngoài ở 
Campuchia. Để thực hiện những điểu đã cam kết tại  Hội 
nghị này, ngày 5/4/1989, Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẽ 
rú t  hế t  quân khỏi Campuchia  dù có hay không có giải pháp 
chính trị vế Campuchia.

Tuyên bô" này tạo đà thúc đẩy xu th ế  đối thoại, đi tới 
thực hiện giải pháp  và vô hiệu hóa con bài “rút quân Việt 
N am ” để chông Việt Nam của đối phương. Đồng thòi, tư 
duy mới mạnh dạn và sáng tạo trong vân đề Campuchia 
của Việt Nam còn được thê hiện ơ sự chấp nhận vai trò của 
Liên hỢp quôc và các nước lớn trong việc giải quyết vấn đề 
Campuchia. Việt Nam còn tích cực, chủ động thúc đẩy đối 
thoại với tấ t  cả các bên liên quan khác như Trung Quốc, 
Mỹ..., hoan nghênh sáng kiến của Ngoại trương Australia 
Evans về việc triệu tập  một hội nghị (fuôc tế  nhằm nhanh 
chóng tìm ra giải pháp chính trị công bằng và hỢp lý cho 
vấn đề Campuchia.

Về vấn đề Campuchia, Việt Nam đã từng phối hợp tích 
cực, chặt chẽ với Liên Xô đê tác động vào diễn đàn P-5 (Diễn 
đàn 5 nước Thường trực Hội đồng bảo an Liên hỢp quôc về 
vấn để Campuchia). Cuộc họp vòng 5, 6 của P-5 và cuộc thoả 
thuận của P-5 vối hai đồng chủ tịch Hội nghị quốc tế  Paris
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diễn ra vào tháng 7 và tháng 8/1990 đã mang lại kêt quà là 
dự thảo văn kiện vê giải pháp toàn bộ cho vấn đê Campuchia 
được thông qua. Đồng thòi với tiến trình giải quyêt vấn đề 
Campuchia, quan hệ đôi ngoại của Việt Nam từng bước được 
cải thiện: Mỹ chấm dứt việc ủng hộ chính phủ liên hiệp ba 
phái Campuchia, đàm phán với Việt Nam vể vấn để 
Campuchia và về bình thường hoá quan hộ vỏi Việt Nam 
(tháng 4/1991); các nước tư bản chủ nghĩa và ASEAN vượt 
qua lệnh cấm vận của Mỹ, bắt  đầu làm ăn với Việt Nam (từ 
năm 1990); Trung Quốc cũng nôi lại đàm phán và chuẩn bị 
cho việc bình thường hoá quan hệ với Việt Nam.

Sau những thoả thuận  của Hội đồng dân tộc tôi cao 
Campuchia tại Bắc Kinh và Băngcốc (trong tháng  7 và 
tháng 8/1991) về thành phần SNC, Hội nghị quôc tế  Paris 
vê Campuchia vòng hai được tổ chức tại Trung tâm hội nghị 
quốc tế  Klẽber (từ 21-23/10/1991) để ký kết các văn kiện về 
giải pháp chính trị toàn bộ cho vấn để Campuchia. Tham 
gia Hội nghị có đại diện Pháp và Indonesia (đồng chủ toạ), 
Australia,  Canada, ¿Trung Quốc, An Độ, Nhật Bản, Anh, 
Bắc Ailen, Mỹ, Liên Xô, các nước ASEAN, Việt Nam, Lào và 
các bên Campuchia. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Chủ 
tịch Phong trào không liên kết là Nam Tư, Tổng thư ký 
Liên hợp quốc Javier Perez De Cuellar. Hiệp định Paris vé 
Campuchia được ký kết và thông qua ngày 23/10/1991.

Hiệp định là một văn bản có giá trị pháp lý cao, phù 
hợp với lợi ích chính đáng của nhân  dân Campuchia, với

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập quốc té
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Chương I. Ngoại giao Việt Nam từ năm 19H6 đến năm 1995

hoà bình, ổn định và phát  triển ủ Đông Nam Á. Việc ký kết 
Hiệp định là một bước tháng  lợi to lớn của Việt Nam trong 
nỗ lực nhằm  chấm dứt t ình trạng căng thang, đôi đầu giữa 
nước ta vói các nưóc muôn lợi dụng vấn đề Campuchia đê 
thực hiện chính sách bao vây, câ"m vận và tiến hành  phá 
hoại nhiều mặt nhằm làm suy yếu Việt Nam. Vấn đổ 
Campuchia  tồn tại trong hơn 10 năm đến đây chấm dứt 
củng là bưốc đột phá trong quá trình Việt Nam chủ động 
đấu t r a n h  để phá thế  bao vây câm vận, mở rộng quan hệ 
đôì ngoại. Các nước ASEAN sớm quan tâm và đóng vai trò 
quan trọng trong việc giải quyết vấn đê Campuchia cũng là 
xuất  p h á t  từ  mục tiêu an ninh, hoà bình, ổn định của mỗi 
nưốc và cá khu vực. Việt Nam đã hoàn thành  nghĩa vụ 
quỏc t ế d ô ì  với nhân dân Campuchia và gạt bỏ “cản trơ CUÔI 
cùng” t rên  con đường ngoại giao của mình. Đánh giá về ý 
nghĩa của việc ký kết Hiệp định Paris  về Campuchia, Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh c ầ m  nhấn  mạnh; “giấi 
tỏa những cản trở cuối cùng trên con đường triển khai 
chính sách đôl ngoại của chúng tôi là binh thường hóa, đa 
dạng hóa và sẵn sàng hỢp tác với tất cả các nước, trước hết 
là các nước Đông N am  A  và rộng hơn ở châu A  - Thái Binh  
Dương trên cơ sở bình đắng và cũng có

Nguyễn M ạnh cá in , “ỉĩài  p h á t  hiếu tại  Hội nghị quốc t ế  Paris về  
C am puc hia  ngày 2 3 /1 0 /1 9 9 1 " .  Hội nhập quốc tế  và giữ vững bản sắc, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.79-80.
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2. Bưóc đầu khôi phục quan hệ v6i Trung Quốc, EU 
và Mỹ

Song song với quá t r ình  giải quyết vâ'n đề Campuchia, 
Việt Nam chủ động tích cực khôi phục quan hộ vối các nước 
lớn như Trung Quốc, EU và Mỹ.

- Tiếp tục triển khai chính sách bình thường hoá quan 
hệ vỏi Trung Quốc mà Đại hội VI (tháng 12/1986) đề ra, 
Đảng và Nhà nước ta tích cực tìm kiếm giải pháp cho việc 
bình thường hóa quan hệ Việt - Trung. Từ năm 1988, Việt 
Nam để nghị hai bên chấm dứt hoạt động quân sự dọc biên 
giỏi, mở cửa khẩu cho nhân  dân hai nưỏc qua lại, chấm dứt 
các hoạt động tuyên truyền  có hại cho bình thường hóa 
quan hệ hai nưỏc.

Những để nghị thiện chí của Việt Nam cùng với tiên độ 
giải quyết vân đê Campuchia và sự chuyển biến của tình 
hình th ế  giới đã làm thay đổi thái  độ của Trung Quốc. 
Ngày 12/8/1990, khi đang ở thăm  chính thức Singapore, 
Thủ tướng Lý Bằng tuyên bô" rằng Trung Quốc hy vọng sẽ 
bình thường hóa vỏi Việt Nam và thảo luận về sự t ranh  
chấp ở quần đảo Nam Sa (Hoàng Sa). Hoan nghênh tuyên 
bô' trên, ngày 13/8/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ 
Mười khẳng định ràng Việt Nam sẵn sàng bình thường hóa 
quan hệ vỏi Trung Quốc, t iến tới giải quyẽt các vấn để giữa 
hai nước bằng thương lượng hòa bình và để nghị tổ chức 
cuộc gặp cấp cao giữa hai nưỏc càng sóm càng tôt.

Những nỗ lực của Việt Nam đã dẫn đến Hội nghị câ'p

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mm và hội nhập quốc tè
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cao không chính thức giữa Việt Nam và Trung Quốc tại 
Th à n h  Đô (Tứ Xuvôn - Trung Quôc) từ ngày 3-4/9/1990. 
Tham  dự Hội nghị này, về phía Viột Nam có Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, 
Cô' vấn Phạm  Văn Đồng: về phía Trung Quốc có Tổng Bí 
thư  Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng và nhiều quan 
chức cấp cao của hai nước. Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo 
cao cấp của hai nước trao đôi ý kiến thắng  thắn  và sâu rộng 
về bình thường hóa quan hệ Việt - Trung, giải quyết vấn 
đề Campuchia và các vấn để hai bên cùng quan tâm. Với 
thỏa thuận:  “khép lại quá khứ, mơ ra tương lai”, Hội nghị 
Thành  Đô đã mở đường cho việc khai thống bình thường 
hóa quan hệ hai nước.

Với tư cách là khách mòi đặc biệt của Chính phủ Trung 
Quốc tham dự lễ khai mạc Đại hội thô thao châu A lần thứ 
XI diễn ra từ  ngày 18 đến 28/9/1990, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp bày tỏ mong muốn sớm khôi phục tình hữu nghị 
t ruyền thông giữa hai nước. Ngày 25/3/1991, Thủ tưống 
Trung Quốc Lý Bằng tuyên bố: “Cùng với đà tiến triền của 
việc giải quyết chính trị vấn để Campuchia, quan hệ Trung
- Việt đã tan băng củng sẽ được khôi phục từng bước”̂ ".

Các nhà  lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc gửi 
điện chúc mừng Lhìmh công của Đại hội lần thứ VII của

Trần Văn Độ (Chủ biên), Quan hệ Việt N a m  - Trung Quốc những sự  
kiện 1991 ■ 2000.  Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, tr,17.
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Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau cuộc gặp câ'p thứ trưởng ngoại 
giao (8-10/8/1991) và chuyến thăm hữu nghị chính thức 
Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (7
14/9/1991), tiến trình bình thường hóa quan hệ hai nước được 
thúc đẩy thêm một bưóc. Tại các cuộc hội đàm, đại diện hai 
nước khẳng định những tiến bộ đạt được trong việc tìm kiếm 
giải pháp chính trị toàn bộ cho vấn đề Campuchia và tin 
tưởng về việc sóm khôi phục các quan hệ kinh tế, thương mại, 
hàng không, hàng hải, bưu điện, cũng như các quan hệ khác 
giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy giải 
pháp chính trị toàn diện cho vấn đề Campuchia.

Ngày 5/11/1991, nhận  lòi mời của Tổng Bí thư Giang 
Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng, Đoàn đại biểu cấp cao 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam do Tống Bí thư  Đỗ Mưòi 
và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt dẫn đầu sang 
thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc.

Ngày 10/11/1991, tại  Bắc Kinh, hai bên ra thông cáo 
chung và ký kết một số’ hiệp định về thương mại, hợp tác 
kinh tế, miễn thị thực, đưòng sắt biên giói, hàng không, 
hàng hải, bưu điện và Hiệp định tạm thòi về biên giới. 
Thông cáo chung khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai 
Nhà nưóc chính thức bình thường hoá và phát  triển quan 
hệ hữu nghị láng giềng thân  thiện trên cơ sỏ các nguyên 
tắc: cùng tồn tại hòa bình; tôn trọng độc lập, chủ quyển và 
toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không xâm phạm lẫn nhau; 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; bình đảng

Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mới và hội nhập qiiỏc té
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và cùng có lợi. Thông cáo chung đề cập đến việc thúc đẩy sự 
hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, 
thương mại, bưu chính viỗn thông, giao thông, hàng hải...; 
thương lượng giải quyết các vấn đề vể biên giới, kiều đân; 
khẳng  định lập trường của Việt Nam về vấn đề Đài Loan; 
khẳng  định lập trường của hai bên trong việc giải quyết các 
bất đồng và tranh chấp giữa các nước bằng biện pháp hòa 
bình; ủng hộ và hoan nghênh việc ký kết hiệp định về giải 
pháp toàn bộ cho vâ'n đề Campuchia; hy vọng Liên hỢp quôc 
sẽ phát  huy vai trò quan trọng trong quá trình mưu cầu 
thiết lập t rậ t  tự quôc tế  công bàng và hỢp lý trên cơ sỏ luật 
pháp quổc t ế  và quyển tự quyết của các dân tộc.

Hội nghị Bắc lí inh là một cột mổc lịch sử trong quan hệ 
giữa Việt Nam và Trung Quốc xuất phát  từ lợi ích cơ bản 
và lâu dài của nhân dân hai nước, đồng thời có lợi cho hòa 
bình, ổn định và phá t  triển của khu vực và th ế  giới, Thứ 
trưởng Ngoại giao Trần  Quang Cd đánh giá: "Việc binh 
thường hóa trở lại quan hệ Việt Nam  ■ Trung Quốc sau hơn
10 năm quan hệ không binh thường là một sự kiện rất quan  
trọng về m ặt bảo đảm  an n inh  quốc gia của chúng tôi củng 
như về m ặt tạo ra môi trường quốc tế  thuận lợi cho Việt 
N am  mở rộng quan hệ hỢp tác với các nước khác”̂ ".

Trần Quang Cơ, "Tương lai cún các quan hệ g iữa  Việt N a m  và các 
nước cháu A - Thái  Bình Dương: tác động đến p h á t  trien kinh tẽ của 
Việt N a m " , ííội nhập quõc tô và giữ vững bán sắc, Sđd, t r . l io .
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- Việt Nam và Cộng đồng châu Au (EC, từ Hội nghị 
Maastr ich t  - Hà Lan ngày 7/12/1992, 12 nước thành  viên 
EC chính thức ký Hiệp định liên kết EC, thành  lập Liên 
minh châu Âu - EU) chính thức thiết lập quan hệ ngoại 
giao ngày 22/10/1990 và t rao  đôi đại sứ vào ngày 
18/11/1990. Trước đó, quan hệ song phương giữa Việt Nam 
và từng nước EC đã được khôi phục và phát  triển trong 
lĩnh vực viện trỢ và đầu tư làm cầu nối cho quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - EC phát triển. Sự kiện này có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng mang ý nghĩa đột phá, mỏ ra cánh cửa đầu 
tiên cho Việt Nam thoát ra khỏi t ình t rạng  bị bao vây cấm 
vận quôc tế, đồng thòi tạo th u ậ n  lợi lớn cho các nước EU đi 
trước vào thị trường Việt Nam còn hoang sơ đầy tiềm năng.

Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam vào loại sớm và 
tích cực nhất trong sô các nhà đầu tư nước ngoài có mặt  tại 
Việt Nam. Từ năm 1988 - 1990, các dự án của các nước Eư  
triển khai trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tập trung vào 
các ngành như công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp thực phẩm, nông lâm ngư nghiệp, dầu khí, bưu điện, 
sản xuất thức ăn và thuốc thú y, khách sạn, du lịch, xây dựng, 
văn hóa, tài chính... tập trung ở các tỉnh, thành phô"như Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng, với 
quy mô trung bình một dự án khoang 2,7 triệu USD"’.

Ngoại Ịiiao Việt Nam trong thòi kỳ dôi mới và hội nhập quốc tế

Bùi Huy Khoát (Chủ bién), Thúc đ ẩ y  quan hệ thương m ạ i  - đầu tư  
giữa Liên hiệp châu Âu  và Việt N a m  những năm đầu thê kỷ  XXI,  Nxb. 
Chính trị quô'c gia, Hà Nội, 1997, tr. 107.
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Tháng 12/1990, EC và Việt Nam ký thoả thuận  giai 
đoạn 1 về chương trình trợ giúp người Việt Nam ra đi bất 
hợp pháp trỏ về nước trên nguyên tắc hồi hương tự nguyện, 
cho Việt Nam vay tín dụng, đào tạo tay nghề và xây dựng 
một sô dự án nhỏ phục vụ cuộc sống với sô" vốn khoảng 12,5 
triệu ecu"’.

- Xu thê đôi thoại vả hỢp tác trong quan hệ quốc tê ngày 
càng mạnh mẽ vào những năm cuôl của thập kỷ 80 thế  kỷ 
XX và tiến triển của việc giải quyết vấn đề Campuchia đã 
làm thay  đôi thái độ của Mỹ vối Việt Nam. Triển vọng bình 
thường hóa quan hộ Việt Nam - Mỹ dần thành  hiện thực vì 
Chính phủ Mỹ nhận thấy bình thường hóa quan hệ vối Việt 
Nam có lợi cho việc tăng cường lợi ích của Mỹ trong khu 
vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á - Thái Bình Dương 
nói chung. Việt Nam nhận  thức việc bình thưòng hóa quan 
hệ với Mỹ có ý nghĩa chiến lược đôi với yêu cầu an ninh và 
phát triến, góp phần củng cố vị thê của mình trên trường 
quốc tế; tác động mạnh mẽ đến quan hệ của tấ t  cả các nước, 
nhấ t  là các nước phương Tây đôi với Việt Nam; thúc đẩy 
quan hệ của các tô chức quốc tế  đôi với Việt Nam; t ranh  thủ 
nguồn vốn, kỹ thuậ t  và thị trường.. . cho sự phát  triển kinh 
tê của Việt Nam. Xuất phá t  từ yêu cầu đó, Việt Nam chủ 
trương thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hộ với Mỹ 
t rên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can

' Lưu Víìn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam,  tập 2, Sđd, tr,.‘n 3 ,
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thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, 
giải quyết mọi bất  đồng và những vấn đề tồn đọng giữa hai 
nước thông qua thưđng lượng hòa bình, Đại hội VI 
(12/1986) của Đảng nêu rõ: ''Chính phủ  ta tiếp tục bàn bạc 
với Mỹ g iả i quyết các vấn đề  nhăn đạo do chiến tranh đê lại 
và sẩn sàng cải thiện quan hệ với M ỹ ui lợi ích của hòa 
binh, ổn định ở Đông N am  Ả '

Thực hiện chủ trương trên, Việt Nam đã tạo điểu kiện 
cho Tướng J. Vessey, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đến 
Việt Nam (01-3/8/1987, 29-30/9/1989, 19-20/4/1991) thảo 
luận các vấn đề nhân  đạo, vấn đề MIA và nhiều vấn đề 
khác mà hai bên cùng quan tâm làm tiền đề cho quá trình 
bình thướng hoá quan hệ với Mỹ. Ngày 20/01/1988, Tổng 
thống R. Reagan nêu ra các điều kiện cơ bản cho bình 
thường hóa quan hệ. Việt - Mỹ là Việt Nam rút quân  khỏi 
Campuchia, xúc tiến vấn đề MIA và vấn đề trẻ em lai.

Việt Nam rú t  toàn bộ quân đội ra  khỏi Campuchia vào 
cuôi năm 1989 tạo ra cơ hội và điều kiện mối cho quá trình 
bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ tiến triển. Ngày 
6/8/1990, đối thoại Việt - Mỹ vòng một diễn ra giữa Đại sứ 
Trịnh Xuân Lãng và Phó TrỢ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ 
K. Qeen. Tiếp theo là các cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Ngoại 
giao Nguyễn Cơ Thạch và Bộ trưởng Ngoại giao J. Baker

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

"'Đảng Cộng sán Việt Nam,  Văn kiện Đại  hội Đại  biếu toàn quốc lần
thứ VI, Sđd, tr.108.
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tại  New York (29/9/1990) và Par is  (23/10/1991). Ngày 
9/4/1991, phía  Mỹ đưa ra lộ tr ình 4 bưốc bình thường hóa 
quan  hộ với Việt Nam. Ngày 25/4/1991, Mỹ tuyên bô' viện 
trỢ cho Việt Nam 1 triệu USD de giải quyết vâ^n đề chân 
tay  giả. Ngày 17/11/1991, Mỹ chính thức xóa bỏ việc hạn 
chẽ các nhóm du lịch, cựu chiến binh, nhà báo, kinh doanh 
tổ chức đoàn đi Việt Nam. Ngày 21/11/1991, Thứ trưởng 
Ngoại giao Việt Nam Lê Mai và TrỢ lý Ngoại trưởng Mỹ 
phụ trách các vấn đê châu A R. Solomon tiến hành  đàm 
phán  chính thức lần đầu tiên về bình thường hóa quan hệ 
Việt - Mỹ. Phía Mỹ đưa ra 5 yêu cầu vê vấn đê MIA và 7 
điếm trong vấn để nhân  đạo Việt Nam. Việt Nam yêu cầu 
Chính phủ Mỹ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đốì với Việt 
Nam và tiếp tục đàm phán giải quyết các vấn đề tồn tại 
trong quan hệ hai nưốc. Những sự kiện này chứng tỏ Mỹ 
đã cống khai hóa chính sách bình thường hóa quan hệ vối 
Việt Nam và củng là sự thể hiện những nỗ lực ngoại giao 
của Việt Nam tiến tới bình thường hoá quan hệ vối Mỹ.

Như vậy, VỚI việc để ra đường lôi đổi mới đúng đắn, Việt 
Nam đã chủ động tham gia giải quyết dứt điểm vấn đề 
Campuchia, mở đưòng tiến tới việc khôi phục hoàn toàn 
quan hệ với Trung Quốc, quan hệ bình thường với EC và 
các nước tư bản chủ nghĩa, nốì lại lộ tr ình bình thường hoá 
quan hệ với Mỹ. Những thành  tựu đối ngoại trong giai 
đoạn đầu của thời kỳ đổi mới (1986 - 1991) tạo cơ sở quan 
trọng cho bước phá t  triển tiếp theo của việc thực hiện 
chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, 
hội nhập quốc tê để phát  triển kinh tế.

Chuưng I. Ngoại giao Việt Nam từ năm 1986 dến nám 1995
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IV. PHẢ VÕ THẾ BỊ b a o  Vâ y . c ấ m  v ậ n  ỏ  g ia i đ o ạ n

1992 -  1995

1. Gia nhập ASEAN và tãng cưòng quan hệ vói các 
nưỏc Đông Nam Á

Một trong những hướng ưu tiên trong chính sách đÕì 
ngoại của Đảng và Nhà nước ta là mở rộng quan hệ hữu 
nghị và hỢp tác vối các nước láng giềng trong khu vực 
nhằm phá võ th ế  bị bao vây cấm vận và tạo môi trường hòa 
bình, ổn định đê phát  triển kinh tế  đất  nước. Đảng và Nhà 
nưốc ta đã tiến hành  nhiều biện pháp nhằm  khai thông 
quan hệ đa phương vói ASEAN và song phương với từng 
nưóc Đông Nam Á. Một mặt, Việt Nam nêu rõ lập trường 
của mình về việc xây dựng Đông Nam Á thành  một khu 
vực hoà bình, ôn định, hữu nghị và hỢp tác; mặt  khác, Việt 
Nam tích cực tham gia giải quyết các vấn để chung của khu 
vực và triển khai thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, 
đa dạng hoá quan hệ đối vói tấ t  cả các nưốc Đông Nam Á. 
Đại hội lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991) tuyên bô' 
chính sách mói về Đông Nam Á; “Với các nước Đông N am  
Á, chúng ta chủ trưcmg m ở rộng quan hệ nhiều m ặt theo 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp 
vào nội bộ của nhau, hai bên cùng có lợi"

Vấn đề Campuchia được giải quyết, quan hệ Việt Nam

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

Đảng Cộng sán Việt Nam, Văn kiện Đại  hội Đại  biếu toàn quốc lần 
thứ VII, Sđd, tr.40.
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Chương ỉ. Ngoại giao Việt Nam từ năm I9S6 dếìì năm Ị995

- ASEAN bước vào thời kỳ mới phát t riển và ngày càng tôt 
đẹp. Quan hệ Việt Nam - ASEAN diễn ra theo chiều hưống 
đôi thoại, hỢp tác, và đi từ những hoạt động nhằm khai 
thông và gạt bỏ hế t  những trở ngại trên đường tiến dần đến 
sự hội nhập chính thức của Việt Nam vào ASEAN. Sau khi 
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch gửi công hàm 
chính thức cho đôl tác ASEAN bày tỏ mong muôn tham gia 
Hiệp ưốc Bali, từ  tháng 10/1991 đến tháng  3/1992, Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Vãn Kiệt lần lượt đi thăm 6 
nước thành  viên ASEAN đê xúc tiến việc tham gia vào 
Hiệp ước Bali. Sau một quá trình vận động tích cực, tháng 
7/1992 Việt Nam tán  thành  ký kết Hiệp ước Bali và năm
1993 trở thành  quan sát  viên của ASEAN. Sự kiện này 
chính thức mở ra  thời kỳ mối trong quan hệ quõc tê của 
Việt Nam; thòi kỳ hội nhập khu vực Đông Nam Á và tiến 
tới hội nhập quôc tế.

Để mở rộng quan hệ hỢp tác với các nước ASEAN và xúc 
tiến việc gia nhập  ASEAN, nhiều đoàn cấp cao của Đảng và 
Nhà nưốc ta đến thăm các nưốc ASEAN. Đáng chú ý là 
chuyên thăm chính thức Singapore và Thái Lan của Tổng 
Bí thư Đỗ Mười vào tháng 10/1993. Ngày 15/10/1993, khi 
đang ở thăm Thái Lan, Tổng Bí thư Đỗ Mưòi đã công bô' 
chính sách bốn điểm mới của Việt Nam về Đông Nam Á, thể 
hiện rõ mong muôn xây dựng Đông Nam Á thành  khu vực 
hoà bình, hỢp tác và phát triển: 1) Việt Nam thực hiện 
chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở theo phương 
châm đa dạng hoá và đa phương hoá quan hệ với tâ t  cả các
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nước trong cộng đồng quốc tê trôn cơ sở tôn trọng dộc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, giải quyết các tranh  
chấp bằng thương lượng hoà bình, không dùng vũ lực hoặc 
đe doạ dùng vũ lực, không hình thành  các liên minh chống 
lại nhau, hỢp tác bình đảng, cùng có lợi, vì hoà bình và lợi 
ích phát  triển của mỗi nước; 2) Việt Nam chủ trương tăng 
cưòng quan hệ hỢp tác nhiều mặt với từng nước láng giềng 
cũng như với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) với 
tư cách là một tổ chức khu vực, sẵn sàng gia nhập ASEAN 
vào thời điểm thích hợp; 3) Việt Nam sẵn sàng tham gia các 
cuộc đô'i thoại song phương và đa phương, trước hết giữa các 
nước trong khu vực, đê tìm ra những biện pháp hữu hiệu 
bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh trong khu vực. Với t inh 
thần  đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia tích cực vào diễn đàn 
về chính trị và an ninh khu vực trên cơ sở bảo đảm an ninh 
của mỗi nước; phát  triển quan hệ bình đẳng với từng nước 
tham gia diễn đàn, không làm gì ảnh hưởng đến nước thứ 
ba, Việt Nam chủ trương biến Đông Nam Á thành  khu vực 
hoà bình, hỢp tác và phát triển, không có vũ khí hạt nhân 
và căn cứ quân sự của nước ngoài; 4) Việt Nam chủ trương 
thông qua thương lượng hoà bình để giải quyết các t ranh 
chấp giữa các nước, kể cả t ranh  chấp về vùng biển và hải 
đảo trên Biển Đông theo tinh thần  bình đảng, hiểu biết Vcà 

tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quô'c tê và Công ước 
luật biển năm 1982; tôn trọng chủ quyền của các nước ven 
biển đôi với vùng đặc quyền kinh tế  và thềm lục địa; trong 
khi tích cực xúc tiến thương lượng đê tìm ra  giải pháp cơ

Nịịoọì giao Việt Nam trong thìri kỳ dổi mói và hội nhập quốc tế
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Chương /. N ịịoọì giao Viéí Nam từ nám I9H6 den năm 1995

bản và lâu dài, các bôn liôn quan cán duy trì ổn định trên 
cơ sỏ giữ nguyên hiện trạng, tự kìm chế, không làm gì gây 
phức tạp thêm tình hình, không dùng vũ lực, cùng nhau tìm 
kiếm sự hỢp tác thích hỢp, kổ cả hỢp tác phát triển ở những 
nơi và với hình thức mà các bên liên quan đều chấp nhận 
đưỢc, trước mắt có thô trên các lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, 
hàng hải, bảo vệ môi trường, cứu nạn, chông cướp biên và 
buôn lậu ma tuý'".

So vói chính sách bôn điểm năm 1976, chính sách bôn 
điểm nàv của Việt Nam về Đông Nam A có nhiều điểm mói 
và rõ ràng hơn, thể  hiện cụ thê đường lôi đôi ngoại đổi mới 
của Đảng và Nhà nước ta, được các nước ASEAN và dư 
luận th ế  giới hoan nghênh và đánh giá cao. Tuyên bố" 
khẳng định chủ trương của Việt Nam "săn sàng gia nhập  
A SE A N "  làm cho cả hai bên tin cậy nhau  hơn và đẩy 
nhanh  tiến tr ình chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho sự kết 
nạp Việt Nam và ASEAN. Tuyên bô'này còn là sự thể hiện 
quan điểm nhìn n hận  mới của Việt Nam về ASEAN cũng 
như các nưóc ASEAN chấp nhận Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa là thành  viên. Tháng 7/1994, Uy ban thường trực 
ASEAN nhất  t rí  vế nguyên tắc công nhận Việt Nam là 
thành viên của ASP]AN. Ngày 17/10/1994, Việt Nam chính 
thức gửi đdn xin gia nhập ASEAN và ngày 27/7/1995, tại

Nguyễn Dìiih Thực, Chủ trương của Đảng  Cộng sản Việt N a m  vé 
quan hệ đỏì ngoại V('ri A S E A N  (1967 - 1995), Luận án tiến sĩ lịch sử, 
Hà N ộ i, 2001. tr.2õ5-256.
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Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ dổi mói và hội nhập quốc tế

Banda Seri Begawan, thủ đô Brunây diễn ra lễ trọng thổ 
kết nạp Việt Nam làin th àn h  viên chính thức của ASEAN.

Việc Việt Nam gia nhập  ASEAN đã đánh dấu một bước 
phát  triển mới rất  quan trọng về tư duy đỗì ngoại và hoạt  
động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Với tư cách là một 
thành  viên của ASEAN (một tổ chức khu vực không phân 
biệt chế độ chính trị  - xã hội, có mục tiêu xây dựng một 
cộng đồng thịnh vượng và hoà bình), Việt Nam đã đặt  mình 
trong quan hệ của ASEAN với phần  còn lại của t h ế  giới. 
Với việc gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tạo cho mình một 
môi trường khu vực hoà bình, ổn định, hỢp tác đế phát 
triển, nâng cao vị thê của Việt Nam tại Đông Nam Á và 
trên trường quô'c tế, tạo thuận  lợi mỏ rộng quan hệ với các 
đối tác quan trọng khác t rên  thê giới. Đánh giá về sự kiện 
này, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh cầm ph á t  biểu: 
'‘việc Việt N am  gia nhập A S E A N  sẽ tạo thuận lợi đ ể  mờ  
rộng hơn nữa hỢp tác với mọi nước gần  xa"'".

- Cùng với quá trình gia nhập  ASEAN, quan hệ song 
phương giữa Việt Nam và từng nước ASEAN không ngừng 
phá t  triển:

Indonesia là nước cùng uới Việt N a m  chủ động gặp gd  
tại thành p h ố  Hồ Chí M inh  ( tháng 7/1987) mỏ đầu quá 
tr ình đôi thoại giữa hai nhóm nước ở Đông Nam Á về vấn

Nguyễn Mạnh cầm, “Phát  biếu tại lễ kết nạp  Việt N a m  vào ASEAN",  
Hội nhập quôc té và giữ vững bản sắc, Sdd, tr.417.
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Chương I. Nịịoọì giao Việt Nam từ năm I9S6 dến nám 1995

đề Campuchia. Việt Nam và Indonesia đã tiến hành trao 
đổi các đoàn cấp cao trước khi Việt Nam tham gia Hiệp ước 
Bali, đáng chú ý là; Tổng thống Suharto là vị nguyên thủ 
đầu tiên từ các nước ASEAN sang thăm chính thức Việt 
Nam vào tháng  10/1990, Chủ tịch Quõc hội Lê Quang Đạo 
thăm  Indonesia vào ngày 25/11/1991, Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm Indonesia tháng  10/1991. Từ 
khi tham gia Hiệp ước Bali, nhiều đoàn ngoại giao của Việt 
Nam tới thăm Indonesia đê thúc đây quan hệ song phương 
giữa hai nước và chuẩn bị cho việc gia nhập ASEAN, trong 
đó có chuyên thăm Indonesia và tham dự Hội nghị cấp cao 
lần thứ X các nước Không liên kết tại J a k a r ta  của Chủ tịch 
Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công vào tháng 9/1992. Tổng 
thống Suhar to  đánh giá về ý nghĩa của các cuộc thăm viếng 
này là con đường hỢp tác đã rộng mở cho tât cả các nước 
trong khu vực. Xuất phát  từ  lập trường ấy, Indonesia đã 
tích cực ủng hộ Việt Nam gia nhập ASEAN, nhằm xây 
dựng sự ổn định về chính trị, th ịnh vượng về kinh tế trong 
khu vực Đông Nam Á. Tháng 4/1994, Chủ tịch nước Lê Đức 
Anh thăm hữu nghị chính thức Indonesia ngay trước thòi 
điểm ASEAN xem xét kết nạp Việt Nam trỏ thành  thành  
viên chính thức của ASEAN. Những hoạt động ngoại giao 
nói trên chứng tỏ rằng Việt Nam đã chọn Indonesia làm đôi 
tác chính trên con dường vận dộng gia nhập ASEAN.

Thông qua những hoạt động ngoại giao nói trên, hàng 
chục hiệp định cấp chính phủ đã được ký kết, tạo cơ sở 
pháp lý cho việc phát triển hỢp tác kinh tế, thương mại,
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đầu tư, khoa học - kỹ thuậ t  giữa hai  nước. Kim ngạch 
thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Indonesia không 
ngừng tăng lên từ 70 triệu USD năm 1990 lên đến 230 
triệu USD năm 1995

Malaysia có quan hệ ngoại giao với Việt N am  từ  năm  
1973 và hai nước chính thức lập đại sứ quán từ sau năm 
1975. Quan hệ Việt Nam - Malaysia có chiều hướng phát  
triển một thời gian và bị ngưng trệ từ năm 1979 đến năm 
1988. Quan hệ hai nước chính thức được khôi phục từ sau 
khi vấn đề Campuchia được giải quyết mà Việt Nam đóng 
vai trò tích cực chủ động, thể hiện qua việc trao đôi các 
đoàn cấp cao: các chuyến thăm  Malaysia của Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt (tháng 01 và tháng 7/1992), 
Tổng Bí thư Đỗ Mười (tháng 3/1994)... và đáp lại là các 
chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng M ahath ir  Mohamet 
(tháng 4/1992), Quốc vương Malaysia (tháng 12/1995)...

Hai nước đã tiến hành  trao đổi nhiều  vấn đề qua các 
diễn đàn song phương và đa phương, thiết lập ủy ban  hỗn 
hỢp (tháng 9/1995) để cùng nhau giải quyết các vấn để tồn 
tại và thúc đẩy quan hệ hai nước. Việt Nam và Malaysia 
đã ký kết hàng chục hiệp định quan trọng về kinh tế  - 
thương mại, văn hoá, khoa học - kỹ thuậ t ,  tạo đà cho quan 
hệ hai nước phát triển hỢp tác toàn diện cả VC bề rộng lẫn

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mỏi và hội nhập quốc tẻ'

Phạm Đức Thành (Chủ biên), Việt Nam. - A S E A N  cơ hội và thách
thức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.93.
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chiều sâu. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - 
Malaysia tăng từ 51 triệu USD năm 1990 lên đến 350 triệu 
USD năm 1995

Philippines ưà Việt N a m  đã thiết lập quan hệ ngoại 
giao cấp đại sứ  từ  năm  1976, nhưng cũng như các nước 
Đông Nam Á khác, quan  hộ hai nước có những bước thăng 
trầm.  Quan hộ hai nước được khôi phục sau chuyến thăm 
chính thức Philippines của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ 
Ván Kiệt (tháng 2/1992). Nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước 
p h á t  tr iển,  nh iều  đoàn cấp cao của Việt Nam và 
Philippines đã qua lại thăm viếng lẫn nhau, đáng chú ý là 
các chuyẽn thăm Philippines của Chủ tịch Quôc hội Nông 
Đức Mạnh (29/3/1993), Bộ trưỏng Ngoại giao Nguyễn 
Mạnh cầm (tháng 2/1995), Chủ tịch nước Lê Đức Anh (cuô'i 
năm 1995)... và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống F. 
Ramos (tháng 3/1994).

Thông qua các cuộc hội đàm, hai nước tiên hành ký kết 
hiệp định hỢp tác trên nhiỂu lĩnh vực, đồng thòi thiết lập 
một cơ ch ế  hợp tác thông qua ủy ban hỗn hỢp hai chính phủ 
(3/1994). Chính sách đốì ngoại đa dạng hoá và đa phương 
hóa của Việt Nam và Philippines cũng như những tiềm 
năng vốn có của hai nước là cơ sỏ thúc đẩy quan hệ hỢp tác 
phát  triổn. Nhưng trong thòi kỳ này, quan hộ thương mại

Phạm Dức Thành (Chủ biôn), Việt N am  - A S E A N  cư hội và thách
thức, Nxb Chính IrỊ quôc gia, Hà Nội, 1998, lr.93.
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Việt Nam - Philippines còn khá thấp  so vối các nưỏc 
ASEAN, kim ngạch xuất nhập  khẩu tính đến năm 1994 chỉ 
đạt 75 triệu U SD "’.

Singapore và Việt N a m  đã thiết lập quan hệ ngoại giao 
từ  năm 1973, song do sự chi phôi của tình hình đôi đầu giữa 
hai nhóm nước ASEAN và Đông Dương thời kỳ Chiẽn t ranh 
lạnh cùng với vâ'n đề Campuchia khiến cho quan hệ hai 
nước có lúc căng thẳng. Sự tiến triển của vấn đề Campuchia 
và sự tan  rã của t rậ t  tự thê giới hai cực đã tạo cơ hội mới 
cho sự phát  triển quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm 
chính thức Singapore của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ 
Văn Kiệt (tháng 10/1991), Singapore đã trao đổi kinh 
nghiệm, ủng hộ Việt Nam tham gia Hiệp ước Bali và gia 
nhập ASEAN, quan hệ hai nước bưốc sang trang mới. Tiếp 
theo là các chuyên thăm Singapore của Tổng Bí thư  Đỗ 
Mười (tháng 10/1993), Thủ tướng Võ Văn Kiệt (tháng 
5/1994), Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh cầm (tháng 
02/1995)...; các chuyến thăm  Việt Nam của Bộ trưởng Cao 
cấp Lý Quang Diệu (tháng 4/1992, 11/1993, 3/1995), Thủ 
tướng Gô Chốc Tông (tháng 3/1994), Chủ tịch Nghị viện 
Tan Soo Khoon... và nhiều cuộc gặp gỡ, trao đôi của các nhà 
lãnh đạo hai nước ở các diễn đàn khu vực và thê giới.

Thòng qua các cuộc hội đàm, nhiêu hiệp định hợp tác

Ngoại giao Việt Nam tron^ thời kỳ dôi mới và hội nhập quốc íê

Vũ Dương Ninh (Chủ biôn), Việt N a m  - A S E A N  quan hệ đ a  phương
và song phương, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội. 2004. tr.265.

64



Chương I. NịỊoại ỊỊÌao Việt Nam lừ năm 19H6 dến năm 1995

giữa hai nước dã được ký kết tạo cơ sở cho quan hộ Việt 
Nam - Singapore phá t  triốn tô’t dẹp. Kim ngạch thương mại 
hai chiếu giữa hai nước không ngừiifĩ tăng lôn đạt từ 691 
triệu USD năm 1990 lên clến 2.1 tý USD năm 199Õ"’.

Thái Lan thiết lập quan hệ ngoai giao với Việt N am  từ  
năm  1976, nhưng quan hộ hai nước ngày càng căng thẳng  
từ khi Việt Nam đưa quân vào Campuchia. Vấn đề 
Campuchia  được giải quyết làm chuyên biến lập trướng 
của Chính phủ Thái Lan từ đôì đầu sang thân  thiện và hỢp 
tác vói Việt Nam. Trong chuyên thăm Thái Lan của Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt (tháng 10/1991) và 
chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anan Chunhavan 
vào tháng 01/1992, hai bôn nhất  trí gạt bỏ quá khứ, xây 
dựng quan hộ hỢp tác sâu rộng hướng tới tương lai. Sau đó 
là các chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trương Võ Văn Kiệt (tháng 7/1992), Tổng Bí thư Đỗ Mưòi 
(tháng 3/1993)... vế phía Thái Lan có các chuyên thăm 
Việt Nam của các Thủ tướiìg Chuan Lichphai (tháng 
7/1994) và Banharn  Silpa Archa (tháng 10/1995)...

Hai bẽn đã ký kêt  hiệp định hỢp tác trên nhiêu lĩnh 
vực, thúc đẩy quan hệ hai nước ph<*ít triển toàn diện vì hòa 
bình, an ninh của mỗi nước và khu vực Đông Nam Á. Kim 
ỉigạch thương mại hai chiều Việt Nam - Thái Lan đạt  từ 72

Phạm Đức 'rhành (Chủ bión), Việt N a m  - A S E A N  cơ hội vá thách 
thức, Sdd, tr.93.
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triộu USD ncăm 1991 lên đôn 550 triệu USD năm 1995

Quan hệ Việt Nam  ■ Darutxalem Brunei được mở dầu 
bằng chuyến thăm Brunei của Bộ trưởng Ngoại giao 
Nguyễn Cơ Thạch (tháng 2/1989). Sau chuyến thăm 
Brunei của Chủ tịch Hội đồng Bộ trương vỏ Vãn Kiệt (ngày 
29/2/1992), quan hộ ngoại giao hai nước được nâng lên cấp 
đại sứ và tiếp tục phát triển thô hiện qua các chuyến thăm 
viếng lẫn nhau của các nhà  lãnh đạo hai nước. Nhưng nhìn 
chung, trong thòi kỳ này quan hộ Việt Nam - Brunei chỉ là 
trao đòi các vấn đề trên các diễn đàn quôc tê và khu vực, 
còn quan hộ song phương thì tương đối mò nhạt.

Quan hộ hữu nghị và hỢp tác giữa Việt Nam và 
Myanmar cũng dược thúc đấy khá mạnh mẽ. Nhiều cuộc 
trao đổi các đoàn đại biổu cấp cao dã diễn ra giữa hai nước, 
nhất  là chuyến thăm chính thức Myanmar của Thủ tướng 
Võ Văn Kiệt (tháng õ/lQQđ) và ngược lại là chuyên thăm 
Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng hòa bình và phát  triển 
quốc gia kiêm Thủ tướng Than Shwe (tháng 3/1995) đã tạo 
ra sự phát triển mới trong quan hộ chính trị và ngo.'ú ííiao 
và mò ra sự hỢp tác toàn diện giữa Việt Nam và tà t  cá các 
quốc gia trong khu vực.

Ngnài ra, Việt Nam dã tírh rựr  cùng các nước Đông

Ngoại giao Việt Nam troiĩỊi thòi kỳ dổi mói vá hói nhập qtiổc té

■ l’hạm ỉ)ửc Thành (Chủ biên), Viẽt N a m  - A S E A N  cơ hội và 
thức, Sd(i, li-.9,3.
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Xam Á giái quyêt nhừng vấn dề hát đồng ti'cn cơ sỏ hiếu 
biết, t in cậy lẫn nhau và các hôn cùníí có lợi, tạo diêu kiện 
thúc đây sự ôn định trong quan hộ và hợp tác. Đẽ giầi 
quyết những t ranh  châp trôn bộ và trôn biến, Việt Nam đã 
ký một văn bản với Malaysia thỏa thuận  hỢp tác cùng khai 
thác  nguồn tải nguyên vùng chồng lấn giữa hai nước trong 
khi chờ đợi phân định vào ngày 5/6/1992. Việt Nam cùng 
với Thái Lan và Malaysia dã thỏa thuận  hỢp tác cùng khai 
thác  dầu khí ỏ vùng chồng lấn giữa ba nước trẽn them lục 
dịa. Sau 4 vòng đàm Ị)hán, ngày 7/11/199Õ, Việt Nam và 
Philippines dã ký văn bán thỏa thuận  9 nguyên tác ứng xử 
cd bản giữa hai nước ỏ vùng biên Đông như giái quyết 
t ranh  châp thông qua thương lượng hòa bình trôn tinh 
thần  hữu nghị, bình đang và tôn trọng luật pháị) quôc tô. 
không dùng vũ lực hoặc do dọa dùng vũ lực, không có hành 
động ãnh hướng dến quan hộ hữu Iighị và ôn định trong 
khu vực, thúc đẩy các hình thức hỢp tác thích hỢp và báo 
tồn nguồn sinh vật biên.

Như vậy, bằng chính sách ưii tiên phát  triến quan liộ 
VỚI các nước láng giềng, Việt Nam đã chủ động trien khai 
các hoạt cỉộng ngoại giao khôi phục, phát  triôn dược quan 
hộ với từng nước ớ Đông Xam Ả và gia nhập ASEAN, 
khôiig những phá (liírír thê l)ao vây cấm vận mà còn tạo ra 
mòi trường hòa bình, hỢỊ) tác và phát trien bổn vững. Sự 
phát, triển của quan hộ giữa Việt Nam và các quôc gia Đông 
Xani A vê chính trị và ngoại giao chính Icà cơ sở và diều 
kiộn quan trọng cho Việt Nam hội nhập khu vực và phát

Chươnfỉ I. NịỊoại ỊỊÌao Việt Nam từ năm 19H6 (ỉến năm 1995
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triôn sự hợp tác song phương cũng như  da phương trong 
khuôn khô’ khu vực và mớ rộng quan  hộ quốc tê vì hòa 
bình, ổn định và phát  triển.

2. Thúc đẩy quan hệ với các nước trén thế giới

Với chính sách đôi ngoại rộng mơ, đa dạng hoá. da 
phương hoá quan hệ quốc tế, Việt N am  từng bước C íìi  thiện 
quan hệ đối ngoại, tiến tới phá vỡ hoàn toàn thê bị bao vây 
cấm vận. Song song với việc hội nhập  khu vực ASEAN và 
bước đầu khôi phục quan  hộ với các nước lớn. n h ấ t  là 
Trung Quỗc, Mỹ và Eư,  Việt N am  tiếp tục thúc đẩv quan 
hệ với tấ t  cả các nước theo t inh th ẩ n  của Đại hội VII 
(tháng 6/1991): "Việt N am  m uốn là hạn với tăt cả các nước 
trong cộng đồng th ế  giới, p h ấ n  đấu vi hoà bình, độc lập uà 
phá t triến""'.

- Quan hộ Việt Nam - T rung  Quốc. Sau khi bình thường 
hoá quan hệ Việt Nam - T rung  Quốc, nhiều đoàn đại biểu 
cấp cao của hai nước thường xuyên qua lại thăm viêVig lẫn 
nhau nhằm tăng cường sự hiêu biết và phát  triển các mối 
quan hệ giữa hai nưốc ngày càng toàn diện hơn. Trong 
chuyên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ 
tướng Lý Bằng (từ ngày 30/11 - 4/12/1992), Việt Nam và 
Trung Quốc ký Thông cáo chung gồm 10 diểm, trong đó hai

Ngoại ỊỊÌao Việt Nam troỉiỊỊ thòi kị' dôi mới vá hội nhập qiinc te

■" Dánfí CộnịỊ sán Viộl Nam, Văn kiện D ại hội Đ ại biêu toán quác lần
thứ  VII, Sd(i, tr .l47.
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bên nhất trí tăng cường hơn nữa môi quan hộ hỢp tác láng 
giềng hữu nghị phù hỢp V(3i lợi ích và nguyện vọng chung 
của nhãn dân hai nước, cùng có lợi cho hòa bình và phát 
triển khu vực; tiến hành  ký kết các vãn kiộn về Hiệp dịnh 
khuyến khích và báo hộ dẩu tư, Hiệp dịnh vổ Hợp tác kmh 
t ế  - kỹ thuật ,  Hiệp định Hợp tác khoa học - kỹ thuật,  Hiệp 
dịnh hỢp tác văn hóa; nhất trí sẽ á]:) dụng biện pháp cần 
thict để 1 Hiộp dịnh lần này và 8 Hiệp định đã ký trong Hội 
nghị Bắc Kmh di vào thực hiện; khầng định những thỏa 
thuận  dạt dược trong cuộc gặp cáp cao hai nước về giái pháp 
hòa bình cho các vấn dê' t r a n h  chấp biôn giới lãnh thổ.

Từ ngày 19 đến ngày 22/11/199-1, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch Trung Quôc Giang Trạch Dân thăm  hữu nghị chính 
thức Việt Nam và nêu ra phương châm 16 chữ v<àng trong 
quan  hộ Việt - Trung:  "láng giềng hữu nghị, hỢp tác toàn 
diện, ổn đ ịn h  lảu dài, hướng tới tương lai''. Nhân  dịp này, 
hai bôn đã ra Thông cáo chung  Việt Nam - Trung Quốc 
gồm 8 diêm, điếm lại n hữ ng  tiến triổn mối trong quan hộ 
hai nước từ khi bình thường hóa, n hấn  m ạnh  tầm quan 
trọng của việc gia t ă n g  sự hợp tác về kinh tố. thương mại 
cũng như những  thỏa t h u ậ n  vê' vấn tlề biôn giới lãnh thô 
v<à những nguyên tấc hỢp tác giữa hai nước. Các Bộ 
trương của hai nưức cũng cỉã ky car ván kiện hỢp tác vổ 
thương mại, vể báo dám chíYt lượng hàng  hóa, về vận tái 
ô tô giứa hai nưỏc.

Chương ỉ. NịỊoai ỊỊÌan Việt Nam từ năm ¡9H6 dến năm 1995

Về phía Việt Nam, các cuộc đi thăm chính thức Trung
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Quốc của Chủ tịch nước Lô Đức Anh và Bộ trúơng Ngoại 
giao Nguyền M ạnh cầm ( tháng  1 1/1993 và th á n g  
5/1995), Chủ tịch Quôc hội Nông Đức Mạnh (từ ngày 
21/2-1/3/1994), Tổng Bí thư  Đỗ Mười (từ ngày 26/11
2/12/1995)...

Những hoạt dộng trôn clâv của các đoàn đại biểu cấp 
cao của Viột Nam và Trung  Quôc từ năm 1991 đến năm 
1995 đã đưa quan hộ hai nưỏc bình thường trỏ lại và ])hát 
t riển trên tinh thần  hữu nghị, hợp tác toàn diện, dồng 
thòi góp phần phá th ế  bao vâv cấm vận quô’c tê đối với 
Việt Nam. Trong thời gian này, những cuộc tiếp xúc, 
thăm  viếng, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn n hau  piữa 
các bộ, các ngành, các cấp và các địa phương cua hai nưỏc 
diên ra thường xuyên. Nhân  dân hai nước qua lại tham  
quan, du lịch, trao đổi buôn bán, làm ăn ngày càng sôi 
động n h ấ t  là dọc theo Biên giới Việt - Trung. Thông qua 
đó. quan hộ hỢp tác toàn diện Việt Nam - Trung  Quõc 
phát  triên rấ t  mạnh mẽ.

Trôn lĩnh vực kinh tế  thương mại, quan hộ giữa hai 
nưốc phát  triển VỚI nhiều hình thức từ buôn bán chính 
ngạch, hàng đổi hàng, chuyển khấu vận tải quá cảnh đến 
tạm nhập tái xuất  và buôn bán tiêu ngạch...  Kim ngạch 
buôn bán hai chiểu và quan hộ đầu tư tăng  lôn nhanh  
chớng; nếu như năm 1991, tổng kim ngạch buôn bán hai 
nước đạt  37,6 triệu USD thì đến năm 1995 đạt  691,6 triệu 
USD; đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam năm 1991 chỉ

Nịịoọì ịịiao Việt Nain IrotiỊỉ thìri kỳ ddi mói và hội nhập qunc lê
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VỚI một dự án khoảng 200.000 USD thì năm 1995 đã tăng 
lên 33 dự án với 60 triệu USD

Trong chuyỗn thăm Việt Nam (tháng 12/1992), Thủ 
tướng Lý Bằng hứa cho Việt Nam vay theo hình thức tín 
dụng 80 triệu nhân  dân tộ (tường đương 20 triệu USD); 
năm 1994, viện trỢ không hoàn lại cho Việt Nam 7,5 triệu 
USD và vay không tính lãi là 16 triộu USD dô cải tạo khu 
công nghiệp gang thép Thái Nguyên

- Bình thường hoá quan hệ VỚI Mỹ là một thành tựu 
quan trọng của ngoại giao Việt Nam. góp phần phá vỡ hoàn 
toàn thế  bị bao vây cấm vận và hội nhập quốc tế. Từ cuối 
năm 1991, Chính phủ Mỹ hướng tới VIỘC bình thường hóa 
quan hộ với Việt Nam ngày càng rõ ràng hơn: ngày 
23/12/1991, bãi bỏ việc hạn chế đi lại 25 dặm đôi với các nhà 
ngoại giao Việt Nam tại Liên hợp quốc; ngày 13/4/1992. cho 
phép nôì đường liên lạc bàng bưu chính viễn thông Mỹ - 
Việt Nam; ngày 30/4/1992, cho phép xuất  các mặt hàng 
phục vụ nhu cầu cơ bản của con người sang Việt Nam và nới 
lỏng các hạn chê' đối với cấic tô' chức phi chính phủ giúp đỡ 
nhân đạo cho Việt Nam; ngày 16/9/1992. Bộ Ngoại giao Mỹ

Dỗ Tiẽn Săm • Kurula Moloo (Dổn^ cliủ hiôn), Chinh sách đối ngoại  
rộrtịỉ mớ cua Viât Nam  vá quan hệ Việt Nam  - Trunịi Quốc,  Nxl) Khoa 
hoc xã hội, Hà Nội, 2003, Ir, 134,1'10.

Ngu\Ễn Văii Hưnfỉ, Quan hệ kinh tếV iè t  - Trung (1991 ■ 2000), Luận  
ưăn thac sv khoa hoe lịch sử, Tp. n ổ  Chí Miiih, 2001, lr.7.‘i.
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tuyên bỏ' hỗ trỢ cho Việt Nam 2 triệu USD trong chương 
trình giúp người tỵ nạn  Việt Nam hồi hương; ngày 
14/12/1992, Tổng thống G. Bush tuyên bö'cho phép các công 
ty của Mỹ đưỢc lập văn phòng và ký các hỢp đồng kinh tô ở 
Việt Nam sau khi Mỹ xóa bỏ lệnh cấm vận Việt Nam.

Quan hộ ngoại giao Việt Nam - Mỹ được xúc tiến ỏ 
nhiều cấp độ khác nhau. Đặc phái viên của Tổng thôVig Mỹ 
là Tướng J. Vessey tiếp tục thực hiện các chuyến thăm Việt 
Nam vào thòi gian 31/01 - 01/02/1992 và 17-19/10/1992 và 
nối tiếp các cuộc thảo luận về các vấn dê nhân đạo, vấn đề 
MIA và nhiều vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm làm 
tiền đề cho quá tr ình bình thường hoá quan lìộ hai nước. 
Tổng thõng G. Bush tỏ ý hài lòng vế sự hỢp tác của Việt 
Nam trong vấn đề MIA và chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Mỹ 
nghiên cứu các bước tiếp theo.

Ngày 18/10/1992, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh 
Cầm gặp Ngoại trưởng Lawrence s.  Eagleburger và Bộ 
trưởng Quốc phòng D. Cheney tại Bộ Ngoại giao Mỹ bàn vê 
bình thường hoá quan hệ hai nước. Sau các bức thư trao đổi 
giữa Tổng thông Mỹ và Chủ tịch Lê Đức Anh, ngày 
27/7/1993, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh c ầ m  gặp Bộ 
trưởng Ngoại giao w.  Christopher tại Singapore trao đôì một 
số vấn đổ về lộ trình bình thường hoá quan hộ Việt - Mỹ. 
Ngày 13/9/1993, Tổng thống B. Clinton ra quyết định nới 
lỏng cấm vận, cho phép các công ty Mỹ tham gia các dự án 
phát triển ở Việt Nam do các cơ quan tài chính quốc tế  tài trỢ.
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Trong thòi gian này, nyiiều phái đoàn nghị sĩ, thương 
nhân  và những cựu chiến binh Mỹ dã sang thăm, tìm hiểu 
và tạo cơ hội làm ăn ơ Việt Nam. Từ ngày 8-12/02/1993, 
Đoàn Hội đồng thương mại Mỹ - Việt gồm đại diện 22 công 
ty lớn của Mỹ vào Việt Nam đô tìm hiểu khà năng hỢp tác, 
đầu tư và trao đổi thương mại với Việt Nam. Từ ngày 3
8/4/1993, Đoàn Chuyên viên cấp cao thuộc Trung tâm 
hoạch định chính sách quốc gia Mỹ do cựu Ngoại trưởng E. 
Merski dẫn đầu đến Việt Nam tìm hiểu tình hình đổ kiến 
nghị chính sách về Việt Nam cho chính quyền Clinton. Từ 
ngày 18-19/4/1993, Đặc phái viôn của Tổng thõng Clinton là 
Tướng J. Vessey tiếp tục tới Việt Nam nhằm trao đổi ý kiến 
về cải thiện quan hệ Mỹ - Việt. Từ ngày 15-18/7/1993, phái 
doàn cấp cao của Mỹ gồm 22 thành viên dược Tổng thông 
Clinton cử ra do TrỢ lý Ngoại trương phụ trách Đông Á - 
Thái Bình Dương w. Lodge dẫn dầu sang thăm Việt Nam. 
Đây là đoàn cấp cao nhất  của Mỹ vào Việt Nam kể từ năm 
1975. Ngày 18/8/1993, s.  Marchiel, quan chức ngoại giao 
đầu tiên của Mỹ đến Hà Nội (kể từ năm 1954) để thực hiện 
một số công tác ngoại giao dưới hình thức hỗ trỢ cho Văn 
phòng MIA ỏ Hà Nội. Từ ngày 26-31/7/1993, Đoàn Thương 
mại đại diện cho 15 công ty lớn nhất  ơ Mỹ do cựu Đại sứ 
Sullivan dẫn đầu đến Việt Nam, thao luận vê các đự án có 
thể được thực thi khi lệnh cấm vận được bãi bỏ.

Hoạt dộng ngoại giao diễn ra SÔI dộng như vậy đã thúc 
đẩy Chính phủ Mỹ tới gần hơn nữa việc bình thường hóa quan 
hộ với Việt Nam. Ngày 3/02/1994, Tổng thống B. Clinton
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tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận Việt Nam và đề nghị hai nước 
trao đổi cơ quan liên lọc, đánh dấu bước thắng lợi to lớn của 
ngoại giao Việt Nam trong việc phá thê bao vâv cấm vận của 
Mỹ suốt gần 20 năm và mơ ra triển vọng cho Việt Nam trong 
quá trình hội nhập khu vực và thế  giới.

Từ đầu năm 1995, quá trình bình thường hóa quan hộ 
Việt - Mỹ được thúc dẩy mạnh mẽ. Ngày 28/01/1995, Chính 
phủ Việt Nam và Mỹ ký kết  Hiệp định về tài sản ngoại giao 
và khiếu nại tài sán tư nhân, đồng thòi thỏa th u ận  lập cơ 
quan liên lạc của mỗi bên ở thủ đô hai nước. Thỏa thuận  
này được Mỹ xem như là một điều kiện tiên quyết trên con 
đưòng bình thưòng hóa quan hệ ngoại giao VỚI Việt Nam. 
Từ ngày 15-17/5/1995, Đoàn đại diện Tổng thôVig B. 
Clinton do TrỢ lý Ngoại trương w. Lodge dẫn đầu sang 
thăm và làm việc tại  Việt Nam lần thứ hai, căn cứ kôt quả 
làm việc của Đoàn ngày 13/6/1995, Bộ trưởng Ngoại giao 
w. Christopher chính thức dề nghị Tổng thống Clinton 
thiết lập quan hộ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam.

Ngày 11/7/1995, Tổng thỗng Bill Clinton tuyên bô bình 
thường hóa quan hộ với Việt Nam và đánh giá: "Bằng việc 
giúp đưa Việt N am  hòa nhập cộng đồng các dân tộc, việc binh 
thường hóa còn phục vụ lợi ích của chúng ta trong việc phấn  
dấu cho môt nước Viêt N am  tư do và hòa bình ở cháu Á"'".

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

Lưu Văn Lợi, N ă m  mươi năm ngoại giao Việt N a m ,  tập 2, Sđd, 
tr.283.
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Bình thường hóa quan hộ với Mỹ góp phần củng cố vị 
th ế  của Việt Nam trên trường quốc t ế  và tạo thêm điều 
kiện thuận  lợi đê’ Việt Nam mỏ rộng quan hộ hợp tác với tấ t  
cả các nước và các tổ chức quốc tế. Một ngày sau tuyên bô' 
bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ của Tổng thống 
Clinton, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra tuyên bô' đánh giá; "là 
một quyết định quan trọng, phản ánh nguyện vọng của 
đông đảo các tầng lớp nhãn dãn Mỹ muốn khép lại quá khứ  
chiến tranh, xáy dựng môì quan hệ binh thường, hữu nghi 
và hợp tác với Việt Nam''^'\

Như vậy, bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Mỹ là quá 
trình chuyên từ đối đầu sang đối thoại, từ cấm vận sang bỏ 
CỉVm vận, từ không bình thường sang bình thường hoá ngoại  
giao. Với việc giái quvết vấn để Campuchia, bình thường hoá 
quan hệ VỚI Trung Quốc, gia nhập ASEAN và tiôp theo là 
bình thường hoá quan hệ với Mỹ, Việt Nam đã xoá được trỏ 
ngại lớn CUÔI cùng trên con đưòng hội nhập quốc tế  đê bước 
vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước.

- Thúc đẩy quan hệ VỚI E U  là một hướng quan trọng 
của Việt N a m  nhằm phá vỡ hoàn toàn thê* bao vây cấm vận 
quôc tế, Đại hội VII của Đáng nhấn mạnh chủ trương: “Mơ 
rộng sự hợ p  tác bính đắng cùng cỏ lợi với các nước Bắc Âu, 
Táy Ầu, N h ậ t  Bản ưà các nước phát triển khác”'-’.

Lưu Vãn Lợi, Năm  mư(ỉi năm ngoại giao Viêt Nam,  tập 2, Sdcl, Lr.28fj.

i )áng Cộng Síin Việt Nam. Văn kiện Dại  hội Đại  biêu toàn quốc lần 
thứ VII, Sđd, tr.90.
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Sau khi vấn dổ Campuchia clược giải quyêt, nhiổu nước 
EU đã bất chấp lệnh cấm vạn của Mỹ đê tăng cường quan 
hộ VỚI Việt Nam. Nhàm thúc đẩy quan hộ hỢp tác đa 
phương và song phương về kinh tế, thương mại, khoa học - 
kỹ thuật ,  vãn hoá với EU, các nhà lãnh đạo Việt Nam dã 
lần lượt đến thăm các nước EU: Thủ tướng Võ v.ăn Kiệt 
đến thăm ư ỷ  ban châu Au. Pháp, Đức, Bỉ và Anh (tháng 
6,7/1993), Luxembourg, Đan Mạch, Nauy, Phần Lan, Thuỵ 
Điên và Icoland (tháng 5,6/1995); Chủ tịch Quô’c hội Nông 
Đức Mạnh thăm Phần Lan, Thuỵ Điên, Đức, Pháp, Anh 
(năm 1993) và Bỉ (nàm 1995). Nhicu vị nguyên thủ, các 
đoàn ngoại giao, các nhà doanh nghiệp, các tổ chức phi 
chính phủ của EU và các nước thành  viên của E ư  đã đến 
thăm Việt Nam: Tổng thông Pháp F. Mit terand (tháng 
9/1993), Thủ tướng Thuỵ Điến Carl Bildt (tháng '1/1994), 
Tổng thông Áo T. Kleistin (tháng 3/1995), Thủ tướng Hà 
Lan w. Kock (tháng 6/1995), Thủ tướng Đức Holmut Kohl 
(tháng 1 1/1995) và nhiêu nhà ngoại giao, quan chức chíiih 
phủ, các doanh nhân từ các nước EU đã sang Việt Nam 
thăm viếng, nghiên cứu và triển khai các kê hoạch hỢp tác. 
Nhicu văn bán pháp lý liên quan dến quan hộ Việt Nam - 
EU được hai bôn thíio luận và đi clến nhất  trí  như Nghị 
quyốl của Cộng dồng kinh lố châu Âu (tháng C/1992) vổ 
VIỘC tăng cường quan hệ kinh tê với Việt Nam, Hiệp định 
buôn bán hàng dột may (18/12/1992)...

Ngày 17/7/1995, Hiệp định khung ve kinh tế  - xã hội

SịỊoại ỊỊÌao Viét Nam trotiỊỊ thòi kỳ ddi mói và hội nhập quốc te
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giữa Việt Nam và E ư  dược ký kết là cơ sơ pháp lý quan 
trọng tạo ra bước ngoặt thúc đấy sự hỢp tác kinh tế, thương 
mại, cláu tư và các lĩnh vực khác cho quan hộ hai bên phát 
trien. Hiệp định có giá trị trong vòng 5 năm, dưỢc gia hạn 
thêm và EU dành cho Việt Nam quy chê tõì huệ quốc 
(MFN) và quy chế ưu đãi th u ế  quan phổ cập (GSP).

Với ưu th ế  là một trong ba trung tám kinh tế  lớn của 
thế  giới, trong những năm 1988 - 1995, EU triển khai các 
hoạt dộng của mình trên phạm vi toàn th ế  giới đô cạnh 
t ranh  vói Mỹ và Nhật  Bán. Đây cũng là thòi kỳ Việt Nam 
chủ dộng dề ra và thực hiện chính sách dôì ngoại đa 
phương hoá, đa dạng hoá quan hộ quốc tế  nhàm phá thê 
bao vây căm vận của các thê lực thù địch, tìm kiếm cơ hội 
de hội nhập  quốc tô' và khắc phục khủng hoàng kinh tê" - xã 
hội trong nước. Sự gặp gõ vổ lợi ích đã giúp cho Việt Nam 
dần dần trơ thành  một dõi tác quan trọng của Eư,  mỏ rộng 
quan hộ hỢp tác với EU trong lĩnh vực kinh tê - thương mại 
và nhiều lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam xuất  sang thị 
triíòng E ư  ngoài hàng dệt may còn có các mặt  hàng khác 
như giày dép, cà phê, san phắm thuộc da, dồ gỗ gia dụng, 
dồ chới tré em, dụng cụ thô thíio, dồ pôni sứ, máy inóc, thiôt 
bị cỉiộn, thủy hái sản và nhập vê từ các Scán phẩm công 
nghệ cao. Năm 1990, Việt Nam xuất sang thị trường EU 
lượng hàng  hoá đạt  141,6 triệu USD chiếm 5,9% tổng kim 
ngạch xuất  khẩu; năm 1993 Việt Nam nhập hàng hoá từ
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EU đạt giá trị 456.9 triệu USD bằng 1 1,6% tổng kim np^ạch 
nhập khấu'".

Trong đó, quan hộ buõn bán  song phương giữa Việt 
Nam VỚI từng nước EU không ngừng được cláy mạnh. Ivim 
ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước E ư  
không ngừng tăng lên: với Anh đạ t  3,3 triệu USD năm 
1992 tăng lên 125,3 triệu USD năm  1995; với Đức đạt 
107,9 triệu USD năm 1991 tăn g  lên 393,5 triệu USD năm 
1995. Các nước EU là thị trường xuất  khâu  lớn của Việt 
Nam, chỉ t ính riêng 3 nước Đan Mạch, Phần Lan và Thuỵ 
Điển dã đạt 22,4 triệu USD năm 1995'-'.

- Thuc dấy quan hộ VỚI N h ậ t  Bản.  Việt Nam bước vào 
thực hiộn đưòng lõi đổi mới và cái cách kinh tê trên nguyên 
tắc tách vấn dề chính trị ra khỏi các vấn đề kinh tẽ trong 
quan hộ với các nước có chế độ chính trị  - xã hội khác nhau 
đã hoàn toàn thuyêt phục N hậ t  Bán. Quan  hộ Việt - Nhật  
không ngừng phát  triển, n h ấ t  là sau khi Hiệp dịnh Paris 
về Campuchia được ký kết.

Về phía Nhật  Bản, nhiều dOcàn ngoại giao của Chính

NịỊoại ỊỊÌao Việt Nam IroiìỊỊ thòi kỳ dổi mói và hỏi nháp quõc té

‘ lìùi Huy Khoái ((’hú l)iên), Thuc đ ấ y  quan hệ thươnịỉ mai - đáu tư 
ỊỊiữa Liên hiệp châu Au và Việt N a m  những năm đáu thê kỷ XXI,  Scid, 
ir.69-78.

Hùi Muy Khoát (Chú biên), Thúc đ á y  quan hệ thương mại  - đầu tư  
giữa Liên hiệp cháu Au và Việt N a m  nhữ ng nám  đau thê kỷ XXI, Sdd, 
Lr.69-78.
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Chưonỵ Ị. Nịỉoại ỊỊÌao Viêt Nam từ nãni ¡986 dếri nám 1995

phủ và tập đoàn kinli tê’ lớn cũn^ như các n g c à n h  dã sang  
Việt Nam trao đổi hỢp tác. đáng chú ý nhất  là các đoàn 
quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật  Bán. Đầu tiôn Icà 
chuyên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ 
tướng Nhật  Bán Tomiichi Myaznvva vào ngày 25/8/1994. 
Trong cuộc hội đàm với Thủ  tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng 
Tomiichi Myazawa n h ấ t  t r í  thát  chặt quan hệ hai nước 
không chỉ trên lĩnh vực kinh tế  mà cả trên các lĩnh vực 
chính trị, giao lưu văn hóa hướng tới một thời kỳ mới trong 
quan hộ Việt - Nhật.

Vổ phía Việt Nam, nhiôu đoàn cấp cao của Đáng và Nhà 
nưỏc Việt Nam tỏi thăm chính thức Xhột Bán. Mỏ đầu là 
chuyến thăm Nhật  Bản của Chủ tịch Quôc hội Lô Quang Đạo 
ngày 19/4/1992 và tiếp theo là của Thủ tướng Võ Văn Kiệt 
(24/3/1993), Tống Bí thư Đỗ Mười (tháng 4/1995). Những 
cuộc gặp gõ và trao đổi giữa các nhà lãnh đạo hai nước đã 
khai thông hoàn tO c àn  quan hộ Việt - Nhật, tạo điếu kiện cho 
quan hộ hai nước phát tn ến  ngày càiig toàn diện hơn.

Nhật  Biin là nước viện trỢ ])hát triên chính thức (ODA) 
lớn nhấ t  cho Việt Nam vỏi những hình thức cung cấp cơ 
bán như cho vay với diếu kiện ưu đãi, viện trợ không hoàn 
lại, hỗ ti-ợ kỹ thiiật, rung  cíY]) hnnịĩ hóa. Trước năm 1992, 
Nhật  Bán dã từng viện trỢ cho Việt Nam dưới hình thức 
cung cấp hàng hóa trong thời kỳ 1975 - 1978. Từ tháng 
11/1992, Nhật Bán khôi phục các chương trình viện trỢ cho 
Việt Nom với mục đích giúp Việt Nam hòa nhập vào cộng
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đồng quổc tế, đồng thời nâng cao ánh  hướng của Nhật Bản 
đôi với nên kinh tế  Việt Nam. Quy mô ODA của Nhật  Bán 
giai doạn này tập trung dưới hai hình thức chủ yếu là viện 
trỢ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi. Tháng 11/1993, tại 
Hội nghị các nước viện trỢ cho Việt Nam, Nhật  Bán cam 
kết viện trỢ cho Việt Nam 60 tỷ JPY  (tương đương 560 
triệu USD) dưới hai hình thức t ín d ụ ng  Líu đãi (từ l-2,3°/ố) 
và viện trỢ không hoàn lại"’.

Trong lĩnh vực hỢp tác kinh tô' - thương mại, chính sách 
của Nhật  Bản trước năm 1993 là thực hiện chủ trương tài 
trỢ kinh tế, tăng cúòng tiếp xúc ngoại giao và viện trỢ nhân  
đạo trôn cơ sỏ thăm dò thái độ của Mỹ. Từ năm 1994, Nhật  
Bán tiếp tục thực hiện chính sách quan  hộ đôi với Việt 
Nam là tôn trọng truvển thống hữu nghị hai dân tộc, phát  
huy điếm tương đồng về văn hóa và th ế  mạnh của mỗi nước 
để thúc đấy hỢp tác toàn diện với Việt Nam. Kim ngạch 
thương mại hai chiều Việt Nam - N hậ t  Bán tăng lẻn mạnh 
mẽ; năm 1992 đạt  1.321 triệu USD, năm 1993 đạt  1,078 
triệu USD, năm 1994 đạt  1.994 tr iệu  USD, năm 1995 đạt 
2.637 triêu USD'-’.

Nịịoọì ỊỊÌao Việt Nam írotìỊỊ tỉùri kỳ dổi mói vá bội nháp quốc tẽ

Lưu Vãn IxJi, Năm mươi năm nịỊoại ịỊiao Việt N am,  l ậ Ị )  2, Sđd, lr.358. 

■' Nguyền Anh Tuân - Nguyền Thị Nh ư Hoa, Quan hê kinh tê cùa Mỹ  
ưà N hậ t  Bản với Việt N a m  từ  năm 1995 đến nay,  Nxb Chính Irị quôc 
gia, Hà Nội, 2001, tr. l22.
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Đầu tư của Nhật  Bán vào Việt Nam không ngừng tăng 
lôn và giữ vị trí cao trong số các nước có đầu tư vào Việt 
Nam; nám 1992 đạ t  310 triộu USD và đứng vị trí  thứ tư; 
năm 1993 đạt  423 tr iệu  USD, dứng vị trí  thứ sáu: năm
1994 đạt 791 triệu USD, dứng vị trí  thứ năm và nàm 1995 
tăng lôn 2.035 triệu USD, vươn lên vị trí  thứ ba"’.

Cùng với quá t r ình  khôi phục và thúc đẩy quan hệ song 
phương và đa phương nói trôn, Việt Nam triển khai các 
hoạt động đôì ngoại khôi phục và phát  triển quan hệ ngoại 
giao VỐI Canada (1990), Australia (1991), Hàn Quổc 
(22/12/1992), Liôn bang Nga (1992) và với các nước SNG, 
Đông Âu, Á, Phi, Mỹ Latinh.

Từ những phân tích ỏ trôn, có thô thấy rằng thành  tựu 
to lớn nhấ t  của ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn 1986
- 1995 là tích cực chủ dộng tn ển  khai đường lôl đôi ngoại 
theo hưống đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quô'c tô cá 
vể chính trị lẫn kinh tế, góp phần to lớn phá võ thế  bao vây, 
cấni vận, tạo môi trường quốc tê thuận  lợi và hội nhập quốc 
t ế  (ic ổn định và phá t  tr iên kinh tế  - xã hội đât nước.

Với việc tham gia Hiệp ưốc Bali và tiến tới chính thức 
gia nhập  tô’chức khu vực Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam 
đã từng l)ưóc khôi phục và phát triên quan hộ vói các nước

ChuơriỊỊ I. Nịịooì ỊỊÌao Viét Nam từ năm Ị9H6 den nám ¡995

"Nguyễn Dinh Hin ((''hủ biôn), NịỊoại ịỉino Viét N a m  1945 -2000, Sdd, 
tr.,-509.
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Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dõi mới và hội nhập quốc té

ASEAN. Quan hộ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam với 
tấ t  cả các nước Đông Nam A được thúc đẩy mạnh mẽ là cơ 
sở quan trọng cho quan hộ hỢp tác song phương, toàn diện 
nhất  là kinh tô* trong khu vực Đông Nam Á. Trơ thành  
thành  viên chính thức của ASEAN, Việt Nam không chỉ 
phá th ế  bao vây, cấm vận từ  phía ASEAN mà còn tạo ra cơ 
sớ quan trọng đê hội nhập khu vực và tạo môi trường hoà 
bình dê phát  triển.

Bình thường hoá và phát triển quan hộ với Trung Quốc 
là kết quả của hơn 10 năm chủ động, tích cực đấu t ranh  ngoại 
giao của Việt Nam. Đó là sự nhân nhượng có nguyên tắc 
trong ngoại giao để gõ nút trong quan hộ hai nước (hoà để 
tiến). Với thành tựu này, Việt Nam không chi phá võ thê bao 
vây, cấm vận từ phía Bắc mà còn tạo ra môi trường hoà bình, 
ổn định và xung lực mối cho sự phát triển của dất nước.

Vối chủ trương thúc dây quá tr ình bình thường hoá 
quan hệ VỚI Mỹ, Việt Nam đã nỗ lực tạo cơ hội để đối thoại 
trên tinh thần hỢp tác tiến tới bình thường hoá quan hộ 
Việt - Mỹ vào năm 1995. Mỹ tuyôn bô'bãi bỏ lệnh cấm vận 
và tiến tỏi bình thường hoá quan hộ đôi với Việt Nam là 
bưốc đột phá quan trọng của Việt Nam trên bước đường hội 
nhập quô'c tế.

PChôi phục và phát  triển quan hộ VỚI EU, N hậ t  Bản và 
chủ động thúc đẩy quan hộ với các nước, các tổ chức quô'c 
t ế  là những thành  tựu to lớn trong quan hộ đối ngoại của 
Việt Nam, phá võ hoàn toàn th ế  bị bao vây cấm vận, t ranh
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Chương I. NịỊoai ỊỊÌao Việt Nam từ năm I9H6 déri năm ¡995

thủ  nguồn võ"n và kỹ thuật,  khắc phục tình trạng khủng 
hoang kinh tế  - xã hội, đám báo an ninh và quôc phòng, tạo 
ra những cơ hội mới cho sự hội nhập quốc tẽ.

Như vậy, đến năm 1995, các mắt xích quan trọng tạo 
thành  th ế  bao vây cấm vận Việt Nam trưốc đây dần được 
tháo gõ hoàn toàn, Viột Nam ra khỏi khủng hoảng kinh tế
- xã hội và bước vào thòi kỳ phá t  triên, thực hiện nhiệm vụ 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong xu thô" hội 
nhập quô'c tế. Những thành  tựu quan trọng vổ đốì ngoại đã 
góp phần tạo ra một môi trường quô'c t ế  thuận  lợi cho sự 
nghiệp xây dựng và báo vộ Tồ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, đồng thòi t ranh  thủ được nguồn ngoại lực mạnh mẽ 
gồm vốn, kỹ thuật ,  kinh nghiệm quán lý, thị trường và 
nâng cao uy tín của Việt Nam trôn trường quốc tế.
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CHƯƠNG II

NGOẠI GIAO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 
1995 - 2005

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

- Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sán Việt Nam 
cliỗn ra tại Hà Nội từ ngày 28/6 dến ngày 01/7/1996 trong 
bôi cánh thê giới có những biến chuyên lớn và Việt Nam dã 
đạt được những thành  tựu quan trọng trong sự nghiệp đối 
mới, xây dựng và báo vệ Tố quôc. Đại hội nôu lên 5 đặc 
diêm của tình hình thế  giới và 5 xu thê chủ yếu trong quan 
hộ quôc tế.

- N ăm  đặc điếm nổi bật là:

+ Chế dộ xã hội chủ nghĩa ỏ Liôn Xô và các nước Đông 
Au sụp dô khiên chủ nghia xã hội tạm th(li lâm vàơ tlioái 
trào, nhưng điều đó không làm thay đôi t ính chất của thòi 
đại; loài ngưòi vẫn đang trong thời dại quá cỉộ từ chủ nghĩa  
tư bán lên chủ nghĩa xã hội. Các mâu thuẫn cơ bản trên  thô
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giới vẫn tồn tại và phá t  triổn, có mặt sâu sắc hơn, nội đung 
và hình thức biểu hiện có nhiều nót mới. Đấu t ranh dân tộc 
và đấu t ranh  giai cấp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức;

+ Nguy cơ chiến t ranh  thê" giới huỷ diệt bị đẩv lùi, 
nhưng xung đột vũ trang, chiên t ranh  cục bộ, xung đột về 
dân tộc, sắc tộc và tôn giáo, chạy cỉua vũ trang, hoạt dộng 
can thiệp, lột đổ, khủng  bô' vẫn xáy I’a ỏ nhiều nơi:

+ Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển 
VỚI t r ình  độ ngày càng cao, tăng nhanh  lực lượng sán xuất, 
đồng thời thúc đẩy quá trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
th ế  giới, quôc tế  hoá nền kinh tế  và đòi sống xã hội. Các 
nước đểu đứng trước những cơ hội đé phát triển. Nhưng do 
ưu th ố  vế vôVi, công nghệ, thị trường v.v. thuộc vế các nước 
tư bẩn chủ nghĩa phát  triển và các công ty đa quốc gia, cho 
nên các nước chậm phá t  triển và đang phát  triển đứng 
trước những thách thức to lớn. Chênh lệch giàu nghèo giữa 
các nước ngàv càng mớ rộng. Cuộc cạnh t ranh  kinh tê, 
thương mại, khoa học - công nghệ diẻn ra gay gắt;

+ Cộng đồng thế’ giới dứng trước nhiêu vấn dê' có tính 
toàn cẩu (bíío vộ môi trường, hạn chê sự bùng nô về dân sô, 
phòng ngừa và dây lùi những bệnh tậ t  hiểm nghèo...), 
không một quôc gia nông  lẻ nào có thê tự giải quyết, mà 
cần phái  có sự hỢp tác đa phương;

+ Khu vực châu Á - Thái  l ỉ ình Dương đang phá t  tr iển  
năng  động và tiêp tục J)hát  t r iên  với tôc độ cao. Đồng

ChươrĩỊỊ / / .  Nịịoọỉ ỊỊÌan Việt Nam troìi}’ ỊỊÌai doạn 1995 - 2005
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thòi khu vực này cũng tiềm  ấn một sô' nhân tố  có thê gây 
mất ổn định.

- N ăm  xu th ế  chủ yếu là:

+ Hoà bình, ổn định và hỢp tác đô phát  triên ngày càng 
trở thành  đòi hỏi bức xúc của các dân tộc và quôc gia trôn 
thê'giới. Các nước dành ưu tiên cho phát  triển kinh tê, coi 
phát triển kinh tê có ý nghĩa quyết định đôì với việc tàng 
cường sức mạnh tổng hỢp của quôc gia;

+ Các quốc gia lớn. nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào 
quá trình hỢp tác và liôn kết khu vực, liên kêt quốc tô về 
kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Hợp 
tác ngày càng tăng nhưng cạnh t ranh  cũng rất gay gắt;

+ Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, đấu t ranh  chông lại sự áp đặt và can thiệp của nước 
ngoài, bảo vộ độc lập chủ quyền và nền văn hoá đán tộc;

+ Các nước xã hội chủ nghĩa, các đáng cộng sán và công 
nhân, các lực lượng cách mạng, tiến bộ trôn thô giới kiên 
trì dấu tranh vì hoà bình, dộc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội;

+ Các nước có ché* dộ chính trị - xã hội khác nhau  vừa 
hỢp tác vừa đấu tranh trong cùng tổn tại hoà binh.

Nêu lên 5 đặc điôm và 5 XII thế  của tình hình th ế  giới, 
Đáng ta nhận định: "Các đặc điếm và xu th ế  nêu trẽn đã 
làm  nảy sinh tính đa phương, đa dạng trong quan hệ quốc

NịỊoại ỊỊÌao Việt Nam troììỊỉ thoi kỳ dổi mói và hội nhập quốc lé
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Chti0HỊ> II. Nịioại Ịiido Việl Nam troììị’ Ị>iai (loạn 1995 - 2005

t ế  và trong chính sách dôì ngoại của các nước""\

Đó cũng chính là cd sỏ lý luận và thực tiễn trong chính 
sách cỉối ngoại đa phương hoá, cla dạng hoá mà Đàng và 
N hà  nước ta dã dề ra và triển khai thực hiện từ sau Nghị 
quyết 13 của Bộ Chính trị khoá VI (20/Õ/1988).

Trên chặng dường 10 năm dổi mới, nhân dân Việt Nam 
dưới sự lãnh dạo của Đíing dã đạt dược những thành tựu to 
lớn, tạo nôn th ế  và lực mới dô tiỏp tục sự nghiệp xâv dựng 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ Đại hội lán 
này, nước ta đã ra khỏi khủng hoàng và đang vững bước trôn 
con dường xây dựng đất nước phát  triển. Tống Bí thư Đỗ 
Mười tông kết: "Công cuộc đối mới 10 năm qua đã thu được 
những thành titu to lởìi, có ỹ nghĩa rát quan trọng. Nhiệm vụ 
do Đại hội VII đề ra cho 5 năm 1991 - 1995 đả dươc hoàn 
thành về cơ bản"'" và nhấn  mạnh: "Nước ta đả ra khỏi cuộc 
khủng hoảng kính tế- xã hội nghiêm trọng và kéo dài hơìĩ 15 
năm, tuy còn một sô'mặt chưa vững chắc, song dã tạo được 
tiền đề cần thiết đ ể  chuyên sang thời kỳ phát trien mới: đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiẽn đại hóa đất nước"'".

■ Dáng (/ộng S í 'm  Viột \ í i m ,  Vàn hiện i)ại hòi Dại biêu toán quốc lẩn
thứ  Vlll ,  Nxl). Chính li ị Iiuòt: Kiíi. Ilii t-1' 12, 7ÍÌ-7H.

■ Dáiifí ('ông s:in \'iội Xam.  Văn kiện Dại hòi Dại hiểu toán quôc lấn 
thứ  VIII. Sdd. li-.ll)

*' ỉ)ánf; ('ộnfí sán Việi Nam, Văn kièn Dại hòi Dại hiên toán qưôc lán
//!//" w / / ,  Sdd, 120.
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Trên cơ sơ tổng kôt và rú t  ra những bài học kinh 
nghiệm có tính thực tiễn và lý luận sâu sắc về đõi ngoại 
trong 10 năm đổi mới, Đại hội đề ra nhiệm vụ đôi ngoại 
trong thòi gian tới là củng cô’ môi trường hòn bình và tạo 
điều kiện quôc tế  thuận  lợi hơn nữa dể đẩy mạnh phát  
trien kinh tẽ - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước, phục vụ sự nghiệp xây cỉựng và báo vộ Tổ quốc, đồng 
thòi góp phần tích cực vào cuộc đấu t ranh  vì hòa bình, độo 
lập dân tộc và an ninh th ế  giới: ''Tiếp tục thực hiện đường 
lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa và đa 
dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt N am  
muốn là ban của tất cả các nước trong cộng đồng th ế  giới, 
phân đấu ưì hòa binh, độc lập và phá t trien''"'.

Về cơ bản, dường lối và chính sách đõì ngoại dược Đâng 
ta đê ra trong Đại hội VIII là sự tiếp nối đưòng lôì và chính 
sách đôi ngoại của Đại hội VII. Khi các trỏ ngại lớn trôn con 
đường hội nhập quốc tế  đã dược dõ bỏ, Đại hội VIII chủ 
trương mơ rộng sự hỢp tác nhiều mặt, song phương và đa 
phương với các nước, các tô’ chức quôc tê và khii vục trên 
nguyôn tắc tôn trọng dộc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, Iiình dắng, 
cùng có lợi, giải quyết các vấn đổ tồn tại và các t ranh  chấp 
bang thương lượng hoà bình. Đại hội đổ ra phưổng hướng

Ngoại giao Việt Nam trong ihm kỳ dôi mói và hội nhập qiióc té
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triển khai các hoạt dộng đỗi ngoại da phương và song 
phương như: tăng cưòng quan hộ với các nước láng giềng 
và các nước ASEAN; củng cô quan hộ với các nước bạn bè 
truyền thông; coi trọng quan hộ với các nước phát  triển và 
các t rung tâm chính trị trôn thô ịĩiới; doàn kêt với các nước 
châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và Phong trào Không liên 
kết; tăng cưòng hoạt động ơ Liôn hợp quôc và các tô chức 
quổc tế: tích cực tham gia các diễii đàn quô"c tê" và giái 
quyết các vấn đề toàn cầu; phát  tricn quan hộ với các lực 
lượng cách mạng trên thê giới và dây mạnh hoạt động đôi 
ngoại nhân  dân.

Các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đáng khoá 
VIII tiếp tục cụ thê hoá đường lôi và chính sách đôi ngoại 
của Đáng và Nhà nước, nâng cao ricăng lực hội nhập quôc tố 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đât nước. 
Như vậy, đến Đại hội VIII, Đáng ta đã hoàn thiện quá 
trình đổi mói nhận  thức vế tình hình thế  giới và khu vực, 
nhìn nhận toàn diện hơn vê thô giới như môi trường tồn tại 
và phát triển của Việt Nam đê đây mạnh hội nhập quốc tế  
vì hoà bình và phát triển, vì lợi ích quôc gia dân tộc: "Trong 
ngoại giao việc dự  báo chiểu hướng phát triên của tinh hình  
có y  nghĩa rát quan trọng, có thê nói dự  đoán đúng đã bảo 
dấni thành công trên 50^/c"".

ChươtiỊỊ lì. Ngoại ỊỊÌao Việt Nam troỉiỊị Ịiidi doạn 1995 - 2005

■ Vĩi Khoan, "Tư tườnị’ Hõ Chi  Minh vể hoạt lỉộnịỉ qtiôc tè vá công tác 
ngoợt gno".  Hội Iihạp (¡uôr lô và íỊÌữ vững l);in sắc, Sdci, tr.28.'3.
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- Đại hội IX của Đáng diêiì ra vào thòi điếm chuyen 
giao giữa hai thê kỷ và thiôn niôn kỷ, đồng thời là cột mốc 
đánh dấu õ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, 10 năm 
thực hiện Chiến lược ôn dịnh và phá t  triển kinh tế  - xã hội 
1991 - 2000 vả 15 năm đôi mới của Đáng, Nhà nước và 
nhân dân ta. Trong các văn kiện, Đại hội đã nêu lỏn những 
đặc diểm lớn của tình hình quốc tế  và trong nước, đô ra 
dưòng lôl phát  huy sức m ạnh  toàn dân tộc, tiếp tục sự 
nghiệp đổi mới, đây mạnh công nghiệp hoá. hiộn đại hoá, 
xây dựng Vcà báo vệ Tô quốc Việt N am  xã hội chủ nghĩa.

Vê tình hình quôc tô, Đại hội n hận  định khá năng duy 
trì hocà bình, ốn định trôn th ế  giới và khu vực là thuận lợi 
lớn cho Viột Nam tập trung phát triến kinh tê; COI châu A
- Thái Bình Dương vẫn hà một khu vực phát  tn ê n  năng 
dộng VỚI các t rung tâm kmh tê̂  lớn ỏ Đông Á và Đông Nam 
Á là thuận lợi lớn dõì với Việt Nam trong tiến trình hợp tác 
phát  trien kinh tế. Trên cơ sỏ đó. Đại hội khang dịnh inạnh 
mõ đưòng lối clô'i ngoại dộc lập tự chủ, rộng mỏ, da phương 
hoá, đa dạng hoá các quan hộ quôc tê: ''Việt N am  sẵn sàng  
là bạn, là đổi tác tin cậy của các nước trong cộng đổng quốc 
tê, phấn đấu vi hoà bình, độc lập và p h á t  trien""'.

Đưòng lôi đối ngoại dườc dề ra ở Đại hội IX có nhiếu 
diêm phát triôn hơn so với dường lcYi đôi ngoại mà Đại hội

N^oại ỊỊÌao Việt Nam troìiỊỊ thòi kỳ doi mói và ¡lói nhập (¡IIÒC té

"'Dánt» ( ’ộng sán Viộl Nam. Văn kiện Dại  hội  Đại  hiéii toàn quỏc Inn 
thứ IX, \ x l )  Chính trị quiYc gia, 11.2001, Ir. 1 19.
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VII và VIII đô ra: quan diổm sẫn sàng là bạn mà còn là đôi 
tác tin cậy của các nước chứng tỏ thố và lực của nước ta đã 
khác xa so với trước, là sự khắng định vị thê của Việt Nam 
trên trường quôc tê sau 15 nãm thực hiện thắng lợi đường 
lối đôi mới toàn diện đất nước; những thành  tựu của công 
cuộc clôi mỡi tạo cơ sơ cho chính sách mỏ rộng quan hộ đối 
tác bình dang với các nước và hội nhập quô*c tế  dô tiếp tục 
phát  trien. Còn Đại hội VII, nước ta đang bị bao vây cấm 
vận, khủng hoáng về kinh tô xã hội kéo díài; và dến Đại hội 
VIII, nước ta vừa mới ra khỏi khúng hoáng Vcà bước Víào thòi 
kỳ phát triển, thô và lực của ta còn yếu nôn dường lôì đôi 
ngoại cúa Đáng và Nhà nước ta là muốn là bạn với tất  cá 
các núớc trôn thê giói, khỏnịỊ phân biệt chê độ chính trị và 
xã hội khác nhau.

Đại hội nhấn m ạnh  các nhiộm vụ dối ngoại của Việt 
Nam là: a) Tiếp tục giữ vững môi trường hoà bình và tạo 
các diếu kiện quổc tô th u ậ n  lợi đê dây mạnh phát  trien 
kinh tế  - xã hội, cõng nghiệp hoá. hiện dại hoá đất  nước, 
báo đảm dộc lập và chủ quyền qucVc gia, xây ciựng Vcà báo vệ 
Tô quô"c, dồng thời góp phấn  vào cuộc dấu t ranh chung của 
loài người vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội; b) Mơ rộng quan hê nhiổu mãt,  song phương và da 
phương VỚI tấ t  cá các nước, các vùng lãnh thố, các trung 
tâm kinh tô, chính trị, các tổ’ chức quô'c tế  và khu vực thoo 
các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thô, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không

ChuơníỊ / / .  Nf^oai ỊỊÌao Viêt Neun Irotiíi Ị̂ icii (loạn 1995 - 2005
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dùng VÜ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, bình dang cùnp có lợi, 
giái quyết bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hoà 
bình, đồng thòi làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây 
sức ép, á)) dật  và cường quyền; c) Chủ dộng hội nhập kinh 
tê quốc tê và khu vực theo tinh thần phát huy tôi đa nội 
lực, nâng cao hiệu quả hỢp tác quô*c tế, bảo đam độc lập tự 
chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vộ lợi ích dân tộc, 
an ninh quốc gia, giữ gìn bản sác ván hoá dân tộc, bao vệ 
môi trường; phát huy vai trò của Chính phủ, các bộ, ngành 
trong hội nhập kinh tế  quô’c tế; nâng cao năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệj3 và nến kinh tế.

Đối với từng đối tác cụ thô, Đại hội nêu rõ: coi trọng và 
phát triến quan hộ hữu nghị, hỢp tác với các nước xã hội 
chủ nghĩa và các nước láng giềng; nâng cao hiệu quả và 
chất lượng hỢp tác với các nước ASEAN, cùng xây đựng 
Đông Nam A thành một khu vực hoà bình, không có vũ khí 
hạt nhân, ôn định, hỢp tác cùng phát triển; tiếp tục mở 
rộng quan hộ VỚI các nước bạn bè truyền thông, các nước 
độc lập dân tộc, các nước đang phát triển ở châu á, châu 
Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh, các nước trong Phong trào 
không liên kết, ủng hộ lẫn nhau cùng phát triến, phôi hỢ[) 
báo vệ lợi ích chính dáng của nhau; thúc đẩy quan hộ đa 
dạng với các nước phát triển và các tổ chức quốc tô'; củng cô' 
và tăng cường (loàn kết, hỢp tác với các đang cộng sản và 
công nhân, các đáng cánh tá, các phong trào giải phóng (lân 
tộc, các phong trào cách mạng và tiến bộ trẽn thẽ giới; tiếp
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tục mơ rộng quan hộ VỚI các đáng cam quyền ỏ các nước có 
chê độ chính trị khác nhau.

Đôi với các vấn dế quô'c tỏ", Đại hội yêu cầu phâi: đẩy 
mạnh hoạt động ở các diễn dàn da phương; tích cực tham 
gia giái quyết các vắn dỏ' toàn cầu; úng hộ và cùng nhân 
dân thô giới dấu tranh nhằm loại trừ VÜ khí hạt nhân và 
vũ khí giôt ngưòi hàng loạt; bíío vệ hoà bình, đẩv lùi nguy 
cơ chiến t ranh  và chạy đua vũ trang; tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thô’ và quyền lựa chọn con đưòng 
phát  triôn của mỗi đán tộc trên thê’ giói; góp phần xây dựng 
t rậ t  tự chính trị, kinh tô quôc tế dân chủ, công bằng.

VỂ phương thức hoạt dộng đôì ngoại, Đại hội chủ 
trương mờ rộng hơn nữa công tác dôi ngoại nhân  dân, phôi 
hợp chặt  chẽ VỚI hoạt động ngoại giao Nhà nưóc và hoạt 
động đôi ngoại của Đáng, hoàn thiện cơ chê quản lý thông 
nhấ t  các ho.ạt dộng đôi ngoại, tạo thành sức m.ạnh tổng hỢp 
thực hiện có kôt quá nhiệm vụ công tác đôi ngo.ại, làm cho 
thô giới hiếu rõ hởn đất nước, con người, công cuộc đổi mới 
của Việt Nam. đường lôl, chính sách của Đáng và Nhà nưóc 
ta, t ranh  thủ sự dồng tình, ủng hộ và hỢp tác ngàv càng 
rộng rãi của thê giới; tăng cưòng quan hộ song phương và 
đa phương với các tô chức nhân dân các nước, nâng cao 
hiộu quá hỢp tác VỚI các tò chức quôc tố; dẩy mạnh công tác 
thông tin dôi ngoại và văn hoá dôì ngoại phục vụ nghiên 
cứu, làm tốt công tác dự báo tình hình khu vực và thê giới 
đê kịp thòi đê ra những chủ trương, chính sách đôi ngoại

ChươìiỊỊ II. NịỊoai Ịịiao Việt Nam troìiị’ Ịịiaỉ (loạn ỉ  995 - 2005
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thích hỢp; bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng 
lực. đạo dức, phẩm chất của dội ngũ cán bộ làm công tác đôi 
ngoại và kinh tê đôì ngoại.

Như vậy, Đại hội IX đã kiếm diêm và đánh giá những 
thành tựu, khuyết  điêm trong việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VIII và để ra quyết sách cho sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá và hội nhập  quôc tê trong thòi kỳ mới 
2001 - 2005 và 2001 - 2010. Đại hội tổng kết những thành  
tựu vả rút ra những bài học quan trọng về đôl ngoại đê bô 
sung và phát  triên những luận điêm mới trong công tác đôi 
ngoại. Những luận điêm này được tiếp tục hoàn thiện trong 
Nghị quyôt Hội nghị lần thứ Tám Ban ChấỊ) hành Trung 
ương Đảng (tháng 7/2003). Hội nghị đã xác định nhán tố 
quyết định thắng lợi của hoạt dộng đôi ngoại là nội lực nên 
phải kết hỢp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an 
ninh và dô'i ngoại. Hội nghị nôu lôn và dự báo tình hình thô* 
giới và khu vực sẽ cliỗn biến phức tạp hơn, đồng thòi cũng  
chỉ ra những thuận lợi và thách thức đôi với sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quô"c t ế  của nước ta 
trong những năm tới. Hội nghị nôu rõ cách nhìn nhận mới 
và thõng nhất  về vấn dề đối tác và đôi tượng: nhũng ai chủ 
trương tôn trọng độc lập chủ quyến, thiết lập và mỏ rộng 
quan hộ hữu nghị và hợp tác bình đăng, cùng có lợi VỚI Việt 
Nam đều là đôì tác: bất kê thê' lực nào có âm mưu và hành 
động chông phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 
nước ta đều là đôi tượng cần đấu tranh;  nhưng cần nhìn
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nhận  hai vấn (ìổ này một. cách biện rliứng vì trong đỏi tác 
có thổ có nicặt là dôi tượng và ngược lại, trong đôi tượng có 
thế có mặt  là clôi tác de xác định hợp tác và đấu t ranh  trong 
một thực thô quan hộ. Hội nghị nhấn mạnh nhiệm vụ ciáy 
nicạnh hoạt động đối ngoại, mớ rộnịĩ hợp tác quô’c tô, ưu tiên 
phát  trien sự hợp tác với các nước láng giếng, chú trọng 
thúc đắy quan hộ với các nước và các t rung tâm lớn trôn 
nguyôn tắc bình đắng, cùng có lợi, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau.

- Hội nhập kinh tế  quốc tế  là môt chủ trương lớn của 
Đảng và N hà nước ta trong thời kỳ đổi mới. Tháng 11/1996, 
Bộ Chính trị ra Nghị quyết vể việc mỏ rộng và nâng cao 
hiệu quả công tác kinh tếđôì ngoại 5 năm (1996 - 2000) bao 
gồm mục tiôu. quan điếm chỉ đạo và nhiệm vụ cụ thế. Nghị 
quyết Hội nghị Ban Chấp hành  Trung ương 4 khóa VIII 
(tháng 12/1997) xác định tư tướng chỉ dạo là: "tiếp tục đấy 
m ạnh công cuộc đổi mới, khơi dậy và phá t huy tối đa nội 
lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, ra sức cấn kiệm đê 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa... N âng cao ý  chi 
tự  lực tự cường, g iữ  vững bản sắc dán tộc trong tiến trình 
hội nhập quốc

Hội nghị đã hoàn thiện một bước chính sách đối ngoại

Chương II. Nịỉoai ỊỊÌao Viét Nani írniiỊ' iỊÌai cỉoạtì 1995 - 2005

" ỉ)áng Cộng san Việl Xnm, Văn Kiện Hôi HẬỉhì lần thứ Tư Ban Chấp  
hành Trung ương khoá V ia ,  Xxb. ( ’hình I r Ị  ¡ l U ố c  gia, Hà Nội, 1998, 
tr.Si.
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của Đáng và Nhà nước Việt Nam trong tình hình mới. Hội 
nhập quốc tế  phái dựa t rên  cơ sỏ độc lập, thống nhấ t  và tự 
chủ, dồng thời cũng phái giữ gìn bản sác văn hóa dân tộc. 
Tranh thủ điếu kiện quôc tê' gắn liền với việc phát huy nội 
lực là đê phục vụ sự nghiệp cống nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội còng 
bằng, dân chủ, văn minh. Hội nghị nêu rõ chủ trương tiến 
hành khàn trương, vững chắc việc đàm phán hiệp dịnh 
thương mại vối Mỹ, gia n hập  APEC và WTO; có kẽ hoạch 
cụ thế đế chủ động thực hiện các cam kết trong khuôn khổ 
AFTA. Hội nghị đặc biệt n h ã n  m ạnh  vai trò của các cd 
quan nhà nước, các doanh nghiệp  trong lĩnh vực kinh tế  đối 
ngoại: giữ vững và mỏ rộng thị trường dã được tạo lộp; khôi 
phục thị trường truyền thống; phá t  tr ien  quan hộ thương 
mại với Trung Quôc, An Độ, Mỹ; dây mạnh tìm kiếm thị 
trường mới ỏ Trung Cận Đông, chân Phi, Mỹ Latinh.. .

Nghị quyết 07 - NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX ngàv 
27/11/2001 là sự kê  ̂thừa và cụ thể  hoá việc trien khai  đưòng 
lồi hội nhập kinh tế  quốc tế  của Đáng ta từ thời kỳ đầu đổi 
mới, đồng thời đáp ứng kịp thòi những  đòi hỏi khách quan 
của quá trình hội nhập quôc tô của Việt Nam trong thời kỳ 
mới. Nghị quyết để cập đôn mục tiêu, quan diểm clìi đạo và 
những nhiộm vụ cụ the trong tiôn tr ình hội nhạp kmh tô 
quốc tế. Nghị quyết dê ra chủ trương chủ dộng hội nhíập 
kinh tê’ quốc tê và khu vực theo tinh thần  phát  huy tôì đa 
nội lực, nâng cao hiệu quíi hỢp tác quốc tế, báo đảm dộc lập,

N^oại giao Việt Nam tronỊỊ thòi kỳ dổi núñ và hôi nháp quóc té
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tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm lợi ích dân 
tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bán sắc văn hoá dân tộc, phát 
triển bồn vững. Nghị quyết còn nhấn mạnh các quan điêm 
về hội nhập kinh tổ' quõb te là sự nghiệp của toàn dân, là 
quá tr ình vừa hợp tác vừa đấu tranh, có không ít những cơ 
hội và thách thức nên cần nhộn thức đầy đủ đặc diểm của 
nền kinh tê’nước ta đổ đề ra kế  hoạch và lộ trình hỢp lý, vừa 
phù hỢp với trình độ phát  tr ien cúa đất  nưóc, vừa đáp ứng 
quy định của các tô chức kinh tê quốc tê mà chúng ta tham 
gia, kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác quô’c t ế  với giữ vững an 
ninh quôc Ị)hòng. Nghị quyết nôu lôn những biộn pháp cơ 
bán để hội nhập kinh tê quốc tê là thực hiện dắy đủ các cam 
kêt quốc t ế  đa phương và song phương, tạo môi trường kinh 
doanh bình dẳng, minh bạch, ổn clịnh, thông thoáng có tính 
cạnh t ra nh  cao, tăng n hanh  xuất  khẩu và thu hút mạnh 
đầu tư niíỏc ngoài.

Như vậy, trong quá t r ình  đổi mới, Đảng và Nhà nước ta 
đã để ra và thực hiện niô h ình  một nến kinh tế  mỏ, từng 
bước chủ động tiến h ành  th a m  gia các định chế kinh tế  và 
tài chính quốc tế, t iến dần đôn tự do hoá các hoạt dộng 
kinh tê* đôi ngoại. Nghị quyêt 07-NQ/TW của Bộ Chính trị 
khoá IX chính là sự hoàn chỉnh những quan điểm, nguyên 
tắc chỉ đạo, phương châm và những biện pháp quan trọng 
đổ hội nhập  kinh tế  th ế  giới của nước ta.

Chương / / .  Nịịoọì Ịiiao Việt i\ant troriỊị ỊỊÌai (loạn 1995 - 2005
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II. ĐẨY MẠNH QUAN HỆ SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG

1. Quan hệ Việt Nam - ASEAN

Là thành viên chính thức của ASEAX (th.áng 7/1995), 
Việt Nam dã tạo ra lợi th ế  dê phá t  huy nội lực trong quá 
trình hội nhcậỊ) khu vực. Viột Xam thực hiện đầy đủ mọi 
nghĩa vụ. cam kết và trách nhiệm của một nước thành  
viên, tích cực, chủ dộng dưa ra những sáng kiên nhằm tliúc 
đẩy sự hỢỊ) tác khu vực trên cơ sỏ các nguyôn tắc dồng 
thuận, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 
Đồng thòi, ASEAN cũng tăng  cưòng vai trò và vị trí  của 
mình với tư ccách  là một tố chứr khu vực, thúc dây xu thế  
đoàn kôt, hòa bình, ốn dịnh, hỢp tác. phát trien và thịnh 
vượng chung ỏ Đông Nam Á và hỢp tác quôc tố,

Viột Xam tham gia tích cực các hoạt dộng của HiỘỊ) hội 
như tham dự các Hội nghị câ'p cao ASIÍAX, (‘ác Hội nghị 
của Diễn đàn hỢp tác Á - Âu (ASEM), APEC, ASP]AN+1, 
ASEAN-t-3... Tháng 12/1998, Việt Xam tô chức th àn h  công 
Hội nghị cấp cao ASp]AN lán thứ VI tại Hà Nội với chủ dổ 
"Đoan kết, hỢp tác ui một A S E A N  hòa binh, ổn đinh và 
phát trien đồng đều", thông  qua "Tuyên bô' Hà Nôi", 
"Chương trình hành dộng Hà Nội" và nhicu quyốt dịnh 
quan trọng khác làm rơ sei rho qunn hộ hợp tnr hiôn tại và 
tương lai giữa các nước ASEAN với n h a u  cũng như giữa các 
nước ASEAN với các nước và khu vực khác trên thô giới. 
Trong bôì cánh khu vực đang trá i qua cuộc khủng hoán^ 
tài chính, Hội nghị đề ra kế  hoạch tổng thô (iô khắc phục

¡VỊỊoại ỊỊÌao Việt Nam trotiỊỊ thòi kỳ ddi mói và hôi nháp quỏc tê
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tình trạng này, củng cô' tình doàn kết và tăng cường hỢ]) 
tác, khỏi phục lòng tiii cúa cộng dồng quốc tố, thúc dáv quá 
trình thực hiện AFTA, cái thiện môi trường đầu tư, thúc 
đấy chương trình hỢp tác công nghiỘỊ) ASEAN...

Đê hoàn tấ t  quá t r ình  mỏ rộng ASEAN gồm tâ't cà cáổ 
nước trong khu vực, Việt Nam đứng ra tô chức lỗ kết nạp 
Campuchia  làm th à n h  viôn thứ 10 của Hiệp hội tại Hà Nội 
vào tháng  1/1999. VỚI th à n h  công này, ASEAN bước vào 
giai đoạn phát triên mới trong sự hợp tác đầy triển vọng 
của khu vực Đông Nam á rùng  tiến vào thế  ký XXI.

Vai trò và vị thô của Việt Nam ngày càng được nâng lôn 
ỏ Đông Nam Á. Với cương vị Chủ tịch Ban thường trực 
ASKAX, Cliủ tịch ARF (nhiộm kỳ 2000 - 2001). Viột Nam 
tiÔỊ) tục tó chức th ành  công Hội nghị ARF lần thứ 8 vào 
tháng 7/2001 và Hội nghị Bộ trướng Ngoại giao các nước 
ASHAN (AMM) lần thứ  'M.

Hợị) t;'u' ASEAX vì hoà liinh, an ninh và ôn dịĩih khu 
vực không ngừng ctượr t ân g  cường. Thông qua Diỗn dàn 
ARF (có đủ mặt  các cường quö'cj, Viột Xam dã nòu ra các 
sáng kiến vô' hoà hình và an ninh, thực hiện nguyên tắc 
ZOPFAN, Quy tác ứng xử (i Biên Dông, tiếii tới Hiệp ước 
về một Đông Nam A không có vũ khí hạt  nhân SKAN- 
I'WZ, hợj) tác chông khủriK t)ó', (lá'u t fanh  chông khuynh 
hướng ly khai, giái quyết  các vụ xunfí dột về sắc tộc và tôn 
^iáo, t ranh  châp l)iôn giới và chủ quyên lãnh hái. Tại Hội

ChươriỊi / / .  Ngoại Ịiiao Việt S’am troiiỊỉ ỊỊÌai (loạn 1995 - 2005
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nghị Cấp cao lần thứ VIII (Phnômpênh,  tháng  11/2002) 
các vấn đề về chông khủng  bô" bảo vệ hoà bình, an ninh, 
ổn định khu vực và thê giới được nêu lên mạnh mẽ. Đồng 
thòi Hội nghị cùng T rung  Quốc thông  qua Tuyên bô’ về 
cách ứng xử ở Biển Đông nhằm tiến tới hoàn thiện Bộ 
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (do Việt Nam vá Philippines 
cùng soạn thảo vào tháng  7/1999) là cơ sỏ đê xây dựng 
lòng tin và duy trì hoà bình, an ninh, ôn định ỏ Đông Nam 
Á. Bộ Quy tắc này dựa t rên  cơ sỏ của những  thoá thuận  
quan trọng giữa Việt Nam và Thá i  Lan được ghi nhận  
trong Hiệp định phân định vùng chồng lấn trên Vịnh 
Thái  Lan (khoảng 6.500km- ngày 9/8/1997) và trong các 
cuộc đàm phán Việt Nam - Indonesia về thềm lục địa.

Việt Nam tiếp tục mở rộng q uan  hệ nhiều mặt,  t rên  
nhiều tầng  nấc khác nhau ,  t rong đó có nhiều hoạt động 
hỢp tác trong các lĩnh vực chuyên n gành  như: kinh tế, 
thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, xóa 
đói giảm nghèo, trao đổi các đoàn nghệ thuậ t ,  các đoàn 
thể  thao.. .  Các nước ASEAN tr iển  khai  hợp tác t rên  8 
lĩnh vực khoa học công nghệ: lương thực, khí tượng và 
vật  lý địa cầu, vi điện tử  và công nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học, vật  liệu, năng lượng phi t ruyền  thôVig, 
biển, phá t  tr iển  hạ tầng  và tiềm lực khoa học công nghệ. 
Chỉ t ính  riêng đầu tư  trực tiếp (FDI) từ  ASEAN vào Việt 
Nam năm 2005 đã đạ t  gần 11 tỷ USD, chiếm 27% tổng

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dồi mói và hội nhập quốc tế
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Chương / / .  Ngoại giao Việt Nam tronỊỊ g ia i  doạn 1995 - 2005

vôn đầu tư trực t iếp của  các quốc gia và vù n g  lãnh thô có 

đầu tư ỏ Việt N a m " ’.

Quan hệ Việt Nam - ASEAN không ngừng chuyển 
biến theo chiều hướng tot đẹp. Khi mới chỉ là quan  sát 
viên của ASEAN, Việt N am  thể hiện đúng với vị trí  của 
mình t rong quan hệ với ASEAN. Sau khi trở thành  thành  
viên chính thức của ASP]AN, Việt N am  không chỉ giữ 
vững cam kết của mình mà còn tích cực, chủ động nêu ra 
những  sáng kiến n h ằm  bổ sung và thực hiện những mục 
tiêu và nguyên tắc của Tuyôn bố Băngkốc năm 1967. 
Trong xu th ế  hội n h ậ p  khu  vực và quốc tẽ hiện nay, khi 
lợi ích dân  tộc đang  được dặt lên hàng  đầu thì việc 
ASP]AN-10 th àn h  hiện thực và cùng nhau  thực hiện kế 
hoạch Tầm nhìn 2020 (Bali, 2003) là cơ hội tốt nhâ't để 
Việt Nam và các nước th à n h  viên ASEAN tiếp tục hỢp tác 
vì một Đông Nam A hòa bình, ốn định và phá t  triển, vì lợi 
ích của mỗi quốc gia và của cả khu vực, đóng góp vào sự 
ổn định và phát  t r iển  của toàn cầu trong th ế  kỷ XXL 
Quan hộ song phương giữa Việt Nam và các nước ASEAN 
cũng đạt  đưỢc n hữ ng  th à n h  tựu to lớn.

- Quan hệ với Campuchia:  Do sự tồn tại chế độ đa đáng 
ỏ Campuchia, Đảng và N hà  nước ta chủ trương quan hộ VỚI 

các đảng cầm quyền và Nhà nước Campuchia. Nhiều nhà

Trần Khánh. "Việt N a m  sau 10 năm gia nhập AS EA N:  Thành tựu, cơ 
hội vá thách thức", Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4, 2005, tr.27.
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lãnh dạo cấp cao của Đáng, Nhà  nước Việt Nam vn 
Canipuchia dã qua lại thăm  viếng lẫn nhau, dáng chú ý là 
các chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch nước Lô Đức 
Anh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt ( tháng 4/1996), Thủ tiíớng 
Phan Văn Khái (thángl  1/2002)... và các chuyến thăm Việt 
Xam của Quô"c vương N. Xihanouk (1995), Thủ tướng 
Hunxon (tháng 12/1998), Chủ tịch Quô'c hội N. Ranarit  
( tháng 5/1998). Việt N am  ủn g  hộ Đáng Nhân  dân 
Campuchia (CPP) thực hiện hoà hỢp dân tộc, thiết lập và 
phát  triển quan hộ với Đáng KUNCINPEC (hai Đáng củ 
đại biêu tham dự Đại hội của n h a u  vào tháng 3 và tháng 
6/1996). Đcậc biệt là t rong chuyêVi thăm  chính thức 
Campuchia của Tổng lìí thư  Lô Khá Phiêu theo lòi mòi củíi 
Quốc trương N. Sihanouk (9-10/6/1999), hai bôn đã thóa 
thuận phương châm 16 chữ: ''Láng giềng tốt đẹp, hữu nghi 
truyền thống, hỢp tác toàn diện, bền vững láu dài".

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và tích cực vận độnp; các 
nước thành viôn ASEAN kết nạp  Campuchin làm thành 
viôn thứ 10 của ASEAN (4/1999). Hai nước đã ký nhiều 
hiộp định hỢp tác trong các lĩnh vực thương mại (1998), 
còng nghiệp, vận tái, nông nghiệp, thuỷ lợi, lâm nghiệp, 
văn hoá, giáo dục, an ninh và chông  tội phạm, phôi hỢỊ) tìm 
hài cô't các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh 
trôn dất Campuchia. Tháng 7/2004, Campuchia  tô chức 
thành công Hội nghị lần thứ 3 Thủ  tướng 3 nước Đôn^ 
Dương tại Xiômriộp. Những hoạt  dộng trôn đây của Việt

Ngoại Ịiiao Việt Nam trong thoi kỳ dõi mói và hôi nhập quốc tè
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ChuơtiỊỊ II. Ngoại Ịịiao Việt Nam tron)’ Ịịiai doan 1995 • 2005

Nam và Campuchia dã tạo điều kiện cho việc giái quyết 
những vấn dề t ranh  chấỊ) do lịcli sứ dô lại, nhất là vấn đổ 
biên giới, ( 'ampuchia  cam kết côníí nhận  và tôn trọng các 
Hiộp ước, Hiộp định biên giỏi dã ký kết trước đây. góp phần 
quan irọng khôi phục và phát  triến quan hộ hữu nghị 
truyền thôìig Việt Nam - Campuchia, đồng thời dóng góp 
tích cực cho việc xây cỉựng một Đông Nam A hòa bình, ôn 
định và phát  triôn. Sau chuyến thăm Campuchia của Tống 
Bí thư Nông Đức M ạnh (tháng 3/200Õ), Việt Nam và 
Campuchia nhấ t  trí  thúc đẩy hỢp tác trôn mọi lĩnh vực và 
đạt  dược thoá thucận cùng nhau ký kết Hiệp ước bô sung ve 
biôn giới đất liền giữa hai nưỏc vào ngcàv 11/10/2005 với nội 
(lung là tái khang định giá trị hiệu lực cúa HiỘỊ) ước 1985.

- Đôi VỚI Lào, Việt Nam tiếp tục COI t r ọ n g  củng c ố  v à  

tăng cường quan hộ hữu nghị truyền thông, doàn kết dặc 
biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào theo tinh thần  đổi mới. 
Xuất phát từ môì quan  hộ nicật thiết giữa hai Đáng và hai 
Nhà nước, Việt Nam tích cực, chú dộng tăng cường quan hệ 
toàn diện, không ngừng mỏ rộng và nâng  cao hiệu quá hỢp 
tác kinh tế, giíỉi quyết tốt những víYn đề còn tồn đọng. 
Thông qua ccác cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo 
cấp cao và các bộ, các ngành, các dịa phương của hai nước, 
quan hộ Việt - Lào không ngừng pliál triôii. llànfí Iiăni, các 
nhà lãnh đạo cao n h ấ t  của Đáng, Nhà nước Việt Nam và 
Lào đều thực hiện các cuộc thăm viếng lẫn nhaụ dô củng cố 
và Ị)hát triôn quan hộ đặc biệt giữa hai nước. Đáng chú ý
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là các chuyến thăm của các n hà  lãnh đạo hai nước như Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt, Tổng Bí thư  Lê Khả Phiôu, Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương, Thủ tưống P h a n  Văn Khải, Tổng Bí 
thư Nông Đức Mạnh, Thủ  tướng s .  Keobuônphanh, Chủ 
tịch Khamtay Siphandon, T h ủ  tướng B. Volachit...

Việt Nam và Lào đã ký kêt  thoả th u ận  vể “Chiên lược 
hỢp tác kinh tế, văn hoá, khoa học  - kỹ thuật đến năm  
2000" (1995) được gia h ạn  5 năm, 10 nãm và hàng nãm 
cùng hàng chục hiệp định song phương khác làm cơ sở 
pháp lý cho sự hỢp tác k inh  tê, thương mại trên các l ĩnh  
vực cụ thể như nông nghiệp và p h á t  tr iển  nông thôn, công 
nghiệp và thương mại, dầu tư và giao thông vận tải, y tế, 
giáo dục và du lịch. Trên t inh  th ầ n  hỢp tác toàn diện, tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, đoàn kêt  hữu nghị, dối tác toàn 
diện, bình đẳng, cùng có lợi, nãm  2005, Việt Nam và Lào 
đàm phán với Trung Quốc và đạt  được kê”t quả là xác định 
cột mốc ngã ba biên giới Việt - T rung  - Lào.

- Quan hệ với Indonesia-. Quan  hộ Việt Nam - Indonesia 
ngàv càng được củng cô và phá t  triển cả vê bề rộng lẳn 
chiều sâu trên cơ sở song phương và đa phương. Hai nước 
đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao thuộc hầu  hết các ngành, các 
cấp. Về phía Việt Nam có các chuyên thăm  Indonesia của 
Chủ tịch Quô'c hội Nông Đức Mạnh (tháng 9/1995, 9/1997); 
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên (tháng 3/2000); Chủ 
tịch nưốc Trần Đức Lương (tháng 11/2001, 4/2005)... v ề  
phía Indonesia có các chuyêVi th ă m  Việt Nam của Chủ tịch

Ngoại giao Việt Nam íroỉtỊỊ thời kỳ doi mới và hội nhập quốc té
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Chương II. Ngoại ỊỊÌao Việt í\am troníỊ Ị̂ iai doạn 1995 - 2005

Quốc hội H. Wahono ( tháng 12/1996); các tổng thông; 
Habibie (tháng 12/1998), Wählt  (tháng 11/1999); Megawati 
(2001 và 2003), S.B. Giuđôgiônô (tháng 5/2005)...

Thông qua những cuộc hội (làm chính thức nói trôn, 
hàng chục hiệp định cấp chính phủ đã đưỢc ký kết: Hiệp 
định Phân  định ranh  giới thềm lục dịa; Hiệp định Thương 
mại, Hiệp định Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ 
thuật;  Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ dầu tư; Hiệp 
định Vận tái biển; Hiệp định Vậii chuyên hàng không dân 
dụng; Hiệp định Hợp tác lâm nghiệp; Hiệp định Tránh 
đánh t h u ế  hai lần . . .  tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển 
hỢp tác kinh tô, thướng mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật  
giữa hai nước. Trong chuyến thăm và làm VIỘC tại Việt 
Nam từ ngày 25 đến 27 tháng  6/2003, Tổng thông 
Megawati đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đức Lương, 
cam kê't thúc đẩy quan  hộ hỢp tác giữa hai nước, ra Tuyôn 
bố" chung về Khuôn khô hỢp tác hữu nghị và toàn diện 
trong thế  kỷ XXI, ký kết  Hiệp dịnh về phân định ranh giới 
thềm lục địa; Hiệp định miỗn thị thực cho người mang hộ 
chiôu phổ thông; Bán ghi nhớ vê hỢp tác trong lĩnh vực dân 
số, gia đình và tre em.

- Quan hệ với M alaysia. Quan hộ song phưdng Việt 
Nam - Malaysia không ngừng phát  tricn và mỏ rộng với các 
chuyên thăm lẫn nhau  của các nhà lãnh đạo hai nưởc. Vô 
phía Việt Nam có các đoàn cap cao của Chủ tịch Quốc hội 
Nông Đức Mạnh (tháng 9/1996), Chủ tịch nước Trần Đức
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Lương (tháng 3/1998)... v ể  phía Mnlaysia,  có chuyến thăm 
của Quốc vương Malaysia (tháng 12/1995), Thủ tướng 
Mahathia  Mohamod ( tháng 3/1996, 12/1998)... Việt Nam 
và Malaysin dã tiến h àn h  ký kết nhiều hiệp dịnh quan 
trọng vế các chuyến bay qua lãnh thổ hai nước; khuyên 
khích và báo hộ dáu tư; hàng  hái; vổ hỢp tác kinh tế, khoa 
học - kỹ thuật; hỢp tác bưu điện và viễn thông; thương mại; 
thanh toán song phường giữa Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và Ngân hàng Quốc gia Malaysia; hỢp tác khoa học, 
công nghệ và môi trường; hỢ]) tác du lịch; hợp tác văn hoá: 
tránh dánh thuế  trùng: hợp tác th an h  niôn và thổ thao: 
miễn thị thực cho người m ang  hộ chiếu phô thông.. . Hai 
nước thông nhất  một số thoá th u ậ n  vổ các bán ghi nhỏ quan 
trọng: thăm dò và khai thác  cláu khí ỏ những vùng chồng 
lán hai nước, hồi hương người tỵ nạn, hỢp tác thông tin, lập 
Uỷ ban hỗn hỢp hai nước và ra Tuyôn bó chung về khuôn 
khô hỢp tác toàn diện trong thô ký XXI... Những hoạt dộng 
ngOcTÌ giao song phương nói trôn kết hỢp với các hoạt dộng  
ngOcTÌ giao tại các diễn đàn khu vực và quốc tế dã thúc dẩy 
quan hộ hai nước phát  tr ien  toàn diện trôn mọi lĩnh vực.

- Quan hệ với Philippincs. Quan  hệ song Ị)hương Việt 
Nam - Philippincs dược tiêp tục thúc đây và ngày càng 
phát  triển, llai nước thường xuyửn trno đối các doàn cấị) 
cao dê thắt  chặt  hơn môi quan  hộ hỢp tác cùng phát  triổn. 
Vô phía Việt Nam có các đoàn của Chủ tịch nước Lô Đức 
Anh (tháng 12/1995), Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Nịịoọì ỊỊÌao Viét Nam trong thòi kv (lõi mói và hoi nhập quác tè
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(tháng 11/2001)... Vổ j;)hía PhilipỊỉines, có các đoàn của Bộ 
trướng Quôc phòng Do Villa (1996). Tòng thông J. Hstrada 
( thán^ 12/1998), Tống thông (7. Arroyo (tháng 11/2002)... 
Tháng 3/1994, Việt N am  \'à Philippincs ký thoà thuận 
thành lập Uý ban hỗn hỢp vổ hợp tác kinh tô, khoa học - kỹ 
thuậ t .  Nhiều hiệp đ ịnh  hỢỊ) tác giữa Viột Nam và 
Philippines được ký kết, thúc dây quan hộ kinh tế, thương 
mại và dầu tư giữa hai nước phát  tnôn  như HiỘỊ) định 
khuyên khích và báo hộ đầu tư, Hiệp định vận tái biên 
thương mại, Hiệp dịnh miễn thị thực cho hộ chiêu phô 
thông.. . Trong chuyên th âm  Philippincs ngày H / 1 1/2001, 
Chủ tịch Trần Đức Lương clã hội dàm VỚI Tông thông 
G.M.Arroyo, ra Tuyôn bô chung vổ Khuôn khô hỢp tác song 
phương trong 25 năm dầu  thê kỳ XXI khang định ticỊ) tục 
thúc dây sự phát tr iên  của quan hộ hai nước trôn tấ t  cá các 
lĩnh vực, tăng cưòng trao đối các doàn cấp cao và các cuột: 
tiếp xúc giữa các quan  chức, các doanh nghiệp và nhân dân 
hai nước. Nhân dịp này, Hiệp định về tránh đánh th u ế  hai 
lần và các biện pháp ngăn ngừa trôn lậu thuê' được ký kết 
giữa hai nước.

- Quan hè với Singapore,  (ịuaii hộ song phương Viột 
Nam - Singapore đưỢc khôi phục từ giai doạn trước dến 
thời kỳ này tiôp tục })hat t n c n  mạnh mè. Hai nước tiên 
hành trao dôi nhiếu đoàn cán bộ ở các cấỊ) khác nhau  
không chỉ ỏ các cuộc th ăm  viếng lẫn nhau mà cá ỏ các diễn 
đàn khu vực và quôc tế. Đáng  chú ý là các cuộc hội đàm và

Chưoiiịỉ / / .  Nịịoọì ỊỊÌao Viét Nam tronỊị ỊỊÌaỉ doạn 1995 - 2005
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tiếp xúc của hai Thủ tướng trong lỗ động thổ xây dựng khu 
công nghiệp Việt Nam - Singapore tháng 5/1996 ỏ tình 
Bình Dương; các chuyến thám  Singapore của Chủ tịch 
nước Trần Đức I^ương (tháng 3/1998), của Bộ trưởng Ngoại 
giao Nguyễn Dy Niên (tháng 3/2000); các chuyên thăm 
Việt Nam của Bộ trương Cao cấp Lý Quang Diệu (tháng 
1 1/1997, 1998), Tổng thông S.N. N athan  (tháng 2/2001)... 
Thông qua các cuộc hội đàm, quan hộ Việt Nam - 
Singapore không ngừng phát  triển tiến tới một quan hộ đối 
tác chiến lược vì lợi ích của hai nước và toàn khu vực. Việt 
Nam và Singapore đã tiến hành ký kết nhiều hiộp định 
hỢp tác trôn mọi lĩnh vực nhằm thúc đẩy quan hộ hai nước 
phát  triển nhất  là quan hộ kinh tế, thương mại và đầu tư 
như Hiệp định thương mại, Hiệp định khuyến khích và báo 
hộ đầu tư; Hiệp định hàng hái thương mại; Hiệp định miễn 
thị thực cho hộ chiếu phô’ thông hai nước... Tháng 3/2004, 
Việt Nam - Singapore ký Tuyên bô" chung vổ khuôn khổ 
hỢp tác toàn diện giữa hai nước trong th ế  kỷ XXI làm cơ sở 
cho Hiệp định khung về kết nôi nền kinh tê hai nước (ký 
kết ngày 6/12/2005).

- Quan hệ với Thái Lan. Trong giai đoạn này, quan hộ 
hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát  
tn ể n  mạnh mẽ. Các nhà lãnh đạo hai nưỏc thường xuyên 
qua lại thíím viếng lẫn nhau, hội đàm và tiếp xúc ở mọi 
diễn đàn khác nhau trôn cơ sở đồng thuận  vê nhiều vấn để 
trong quan hộ hai nước vì lợi ích của mỗi nước và cả

Ngoại ^iao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói và hội nhập quốc tế
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ChươHỊỊ / / .  NịỊoại giao Việt Nam tronỊ> fỊÌai (loạn 1995 - 2005

ASEAN. Vổ phía Việt Nam có các chuyên thăm Thái Lan 
của Thủ tướng Võ Văn Kiệt (cuối năm 1995 và tháng 
3/1996). Chủ tịch nước Trần Dức Lương (tháng 10/1998), 
Bộ trướng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên (tháng 3 và tháng 
7/2000)... Về phía Thái Lan có các chuyến thăm Việt Nam 
của Thií tướng Banharn Silpa Archa (tháng 10/1995), Thủ 
tướng Chaovalit  Yong Chaiyuclh (tháng 3/1997), Thủ tướng 
Chuan Lichphai (tháng 12/1998), Thủ tướng Thaksin 
( tháng 4/2001)... Quan hộ Việt Nam - Thái Lan phát  triển 
lên một cấp dộ mới, Việt Nam và Thái Lan dã lập Tổng 
lãnh sự, Văn phòng thương mại, trao đổi tuỳ viên quân sự, 
các phái đoàn văn hon, khoa học - kỹ thuật,  quân sự, an 
ninh... Hai nước ký gần 30 hiệp định và thoá thuận  hỢp tác 
vổ các lĩnh vực khác nhau như Hiệp dịnh thương mại, Hiệp 
định khuyến khích và báo hộ dầu tư, Hiệp dịnh hàng hai 
thương mại, Hiộp định tuần  tra  chung trên biên, Hiệp định 
miễn thị thực 30 ngày cho hộ chiêu phô thông hai nước...

- Quan hệ với Brunei. Quan hộ Việt Nam - Brunei từng 
bước được thiết lập trong quan hệ song phương giữa hai 
nước và khuôn khổ hợp tác đa phương AStlAN. Sau một 
quá tr ình tìm hiểu và xây dựng lòng tin, ngày 26/5/1998, 
Quôc vương Hassanal  Bolkiah thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nani mơ ra một t rang mới trong quan hộ hai nước. 
Sau các chuyen thăm Brunei của Bộ trương Ngoại giao 
Nguyễn Dy Niôn (tháng 6/2000) và của Chủ tịch nước Trần 
Đức Lương (ngày 12/11/2001), quan hộ hai nước dược đẩy
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lên một bước, hỢp tcác trôn nhiều lĩnh vực. Nhiều hiệp dịnh 
hỢp tác quan trọng giữa hai nước dược ký kết như: Hiệp 
dinh thương mại, Hiệp định hàng hái, Bán ghi nhớ vổ hợp 
tác trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiôn quan hộ hai nước còn 
ỏ mức khiôm tôn chưa tương xứng với t iếm năng của mỗi 
nước, đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa từ cá hai phía.

- Quan hệ với M yanmar.  Quan hộ song phương Việt 
Nam - Myanmar thực sự chuyên biôn tích cực từ năm 1997 
khi hai nước tăng cường trao đôi các đoàn cán bộ cấp cao. 
Đáng chú ý là ccác chuyến thăm  và làm VIỘC tại Việt Nam 
của Bộ trương Ngoại giao u  Ohn Gyaw và Bộ trưởng 
Thương mại Tun Kyi (1997), của Chủ tịch Hội dồng hòa 
bình và phát  triển quốc gia kiêm Thủ tướng Than Shwe 
(1995, 1998, 2003)... vổ  phía Việt Nam, có các chuyến 
thăm Myanmar của Tống Bí thư Đỗ Mưòi (1997), Thủ 
tướng Phan Văn Khái (2000), Chủ tịch nước Trần Đức 
Lương (2002). Thông qua các cuộc tiếp xúc, nhiều hiệp định 
hợp tác quan trọng giữa hai nước được ký kết, thúc dẩy 
quan hộ kinh tế, thương mại, dầu tư, hàng không như Hiội) 
định vế việc thiết  lập Uý ban hỗn hỢp về hỢp tác song  
phương, Hiệp định thương mại và hợp tác trong lĩnh vực du 
lịch; Hiệp định t ránh  dánh thuê* hai lẩn và ngăn chặn trôn 
lậu thuê; Hiệp dịnh thúc dây và biío hộ dầu tư, IIiộp dịnh 
hợp tác về vnn hoá, Hiệp định hợp tác về Ị)hòng chông tội 
phạm, Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu phô’ thông hai 
nước... Qua hai chuyến thăm  viếng lẫn nhau của Chủ tịch
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Chuong II. NịỊoai giao Việt Nam trong ỊỊÌai doạn 1995 - 2005

Trần  Đức Lương tháng Õ/200Õ và Chủ tịch Than Shwe 
th á n g  3/2003, hai nưốc đã ra hai bíin Tuyên bố chung 
k hẳng  dinh tiếp tục phát  triổii sự hợp tác song phương và 
hợp tác trong khuôn khố ASEAN vì lợi ích của hai nước và 
khu vực Đông Nam A.

2. Quan hệ Việt Nam vói các nước lón và EU

- Quan hệ ViỀt N am  VỚI Trung Quốc. Việt Nam và 
Trung  Quôc thường xuyên trao dối các đoàn cấp cao ỏ cá 
hai phương diện Đảng và Nhà nước, các ngành, các đoàn 
thể và các địa phương. Hầu hết các nhà lãnh dạo cao nhất  
của Việt Nam và Trung Quôc dổu dã qua Lại thăm viếng 
Icẫn nhau như Đỗ Mười, Lê Khá Phiêu, Nông Đức Mạnh, Lô 
Đức Anh, Trần Đức Lươiig, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khái; 
Giang Trạch Dân, Hồ c ắ m  Đào, Lý Bằng, Chu Dung Cơ. 
Đặc biệt, trong cuộc gập cấp cao từ ngày 2Õ/2 đên ngày 
2/3/1999 tại Bắc Kinh, hai vị Tống Bí thư Lẽ Khíi Phiêu và 
Giang Trc'ich Dân khẳng định khuôn khổ quan hộ Việt - 
Trung trôn tinh thần  “16 chữ vàng” mà Tổng Bí thư Giang 
Trạcli Dân đã nêu ra trong chuyến thăm Việt Nam tháng 
11/1994 và dạt được thoá thuận  sớm giai quyêt vâVi đề biên 
giới lãnh thô và hái phận giữa hai nưốc.

Trong chuyến thủm Viột Nam của Thủ tướng Chu Dung 
Cơ ngày 4/12/1999, Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc ra 
tuyên bô" dã gi.ải quyết hoàn toàn vấn dề biên giới và lãnh 
hai, hai bôn sõ tiếp tục hoàn tất các vấn dế vế kỹ thuậ t  dồ'

111



tiến tới ký kôt hiệp ưóc vào cuôi năm 1999. Sau 6 ving dàm 
phán cấp chính phủ và 16 vòng đàm phán  cấp chuyên vièn, 
ngày 30/12/1999 tại Hà Nội, Phó Thủ  tướng kiêm Bộ trưởng 
Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh cầm và Bó trương 
Ngoại giao Trung Quốc Đưòng Gia Triển thay mí:t Chính 
phủ hai nước ký kêt “Hiệp định biên giới trôn đất l.ển”. Nội 
dung chính của Hiệp ưóc xác định đưòng biôn giới trên đất 
liền về cơ bản phù hỢp với đường biên giới đã đưjc hoạch 
định trong các công ước ký kết giữa Pháp và nhà Thanh vào 
các năm 1887, 1895. Trên cơ sỏ xem xét tổng hỢp cac yếu tô 
lịch sử, địa hình, quản lý... và dựa theo các nguyên tắc được 
áp dụng rộng rãi trong thực tiên quô*c tê về phân đ:nh dòng 
cháy sông suối, Hiệp ước đã xác định đưòng biên gi:(i cụ thế. 
Đánh giá vê ý nghĩa của sự kiện lịch sử nàv, Người phát  
ngôn Bộ Ngoại giao Trung  Quôc Trương Khỏi Nguyệt phát  
biêu; “Là một việc lớn trong quan hệ hai nước, ghi r.hận việc 
hai bên sẽ cùng nhau đưa vào thê kỷ mới một dải biên giới 
trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hỢp tác và ổn d.nh. Việc 
ký kết hiệp ước này không chi có lợi cho phá t triên hơn nữa  
quan hệ láng giềng giữa hai nước, m à còn là sự đó%g góp to 
lớn cho hòa hình và ôn đ ịnh  của kh u  uực"''‘.

Trong năm 2000, các n hà  lãnh đạo cấp cao nai nước 
tiếp tục thăm chính thức lẩn n h au  nhàm  đạt dược thóa

Nịịoọì ỊỊÌao Việt Nam tron^ thòi kỳ (loi mới và hội nháp quốc tê

Trán Vãn ỉ)ộ (Chú hiên), Quan hệ Viel N a m  - Trunịỉ Quôc nhữriịĩ sự  
kiên 1991 - 2000,  Sdd, lr.700.
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thuận  vô vấn đổ biôn giới t rên  biến cũng như phát triển 
quan hộ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đáng chú ý là các 
chuyên thăm hữu nghị chính thức Trung Quôc của Thủ 
tướng Phan Văn Khái (tháng 9/2000), và tiếp theo là của 
Chủ tịch nước Trần Đức Lương (tháng 12/2000). Hai bên đã 
ký kẽt các văn kiện quan trọng; Tuyên bố chung về hỢp tác 
toàn diện trong th ế  kỷ XXI giữa Việt Nam và Trung Quốc: 
các Hiệp định quan trọng vế phân định lãnh hái, vùng đặc 
quyển kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ: hỢp tác 
nghề cá ỏ Vịnh Bác Bộ: sử dụng năng lượng nguyên tử vì 
inục đích hòa bình; hỢp tác tin tức giữa Việt Nam và Trung 
Quốc. Tháng 12/2001, hai nước đã tiến hành lỗ cám cột mốc 
biên giới đáu tiên trên đăt  liền tại  Móng Cái và Đông Hưng, 
chính thức bắt dầu công tác phân  giới cắm mô"c trên toàn 
tuyôn biên giới đất liền. Tháng  10/2004, nhân dịp Hội nghị 
ASEM-5, Thủ tướng ô n  Gia Báo dã hội đàm với Thủ tướng 
Phan Văn Khái và tuyên bõ ủng hộ Việt Nam gia nhập 
WTO, ứng cử vào ghê Uỷ viên Không thường trực Hội đồng 
Bao an Liôn hỢp quôc nhiệm kỳ 2008 - 2009, công nhận nền 
kinh tê Viột Nam là nến kinh t ế  thị trường, ký kết 8 văn 
kiộn quan trọng về phát  triổn hỢp tác giữa hai nước. Năm 
2005 đánh dấu bước phá t  triốn quan trọng trong quan hộ 
hai nước bằng hai chuyến th ăm  hữu nghị lẫn nhau của Chủ 
tịch Trần ỉ)ức Lương vào th án g  7 va Tong Bí thư, Chủ tịch 
Trung Quô'c Hồ cẩm Đào vào tháng  11. Quan hộ Việt - 
Trung được tăng cường m ạnh  mẽ trôn tinh thần “4 tổt": 
"lánggiềng tốt, hạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".

Chương / / .  Nfioai ^iao Viét Nam trntiỊỊ ^iai íỉoạn 1995 - 2005
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Như vậy, quan hộ Việt - Trung VC chính trị, ngoại giao 
đã đạt được những thành quíì quan trọng, tạo cơ sỏ phát 
trien các mối quan hộ kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật . . .  và giải quyết một sô vấn đề tồn tại giữa hai Iiước. 
Nhìn vào “16 chữ vàng” và “d tốt” cũng như lòi đánh giá của 
ngưòi phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quôc về Hiệp định 
Biên giới trôn đất liền, chúng ta có thổ nhận thấy Việt Nam 
có vị trí  rất  quan trọng trong chính sách đỗi ngoại của 
Trung Quốc. Việc Trung Quốc dề xuất  phương châm cho 
quan hộ Việt - Trung như vậy chứng tỏ rằng Trung Quôc' coi 
Việt Xam là nước láng giềng kê cận, có quan hộ rất lớn tới 
lợi ích của họ. Việc quan hộ hai nước phát triển theo phương 
châm "16 chữ vàng” và “1 tôt” đã "đáp ứng lợi ích cơ bán, lâu 
dài của nhăn dán hai nước"''', dóng góp to lớn cho hòa bình 
và ổn định của khu vực. Vì thế, phương châm này có lợi và 
phù hỢp với đưòng lôì đối ngoại đa phương hoá, da dạng hoá 
quan hộ quốc tế, ưu tiên phát  triển quan hộ VỚI các nước lớn, 
các nước láng giềng, tạo môi trường quốc tô" hoà bình và ôn 
định đế phát  trien của Đáng và Nhà nước ta. Điều này còn 
thê hiộn sự dồng thuận VC m ặt nguyên tác và tương dồng vồ 
lợi ích trong quan hộ Việt - Trung.

Vấn đổ tranh chấj) chủ quyển đôì VỚI hai quần đáo 
Hoànịí Sa và Trưèíiig Sa CÒII tồii tại khá phứt; tạp vì thô cần

Nịịoại giao Việt Nam írong thòi kỳ doi mói va hội nhập quốc tẽ

" NfỊiiyền l)y Niên, "Nịỉoại ỊỊÌan Việt Na/ìi /rên ctườnịỊ dôi mới - Vict 
N am  20 nãm đổi nnh, Nxl) Chính IrỊ ( ị UÕc -  RÌa, Hà Xội, 200fi, Ir.l-IT,
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phái  có sự phôi hỢp nghiôii cứu giữa các nước có lợi ích 
liôn quan đe tìm ra những cơ sỏ khoa học cá về lịch sử và 
luậ t  quôc tố  thì mới có thô’ giái quyết phù hỢp với lợi ích 
của các nước.

Hai quần đíio Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền 
của Viột Xam là sự thực lịch sử không thô phủ nhận. Tuy 
nhiên, việc xác lộp tró lại chủ quyến của Việt Nam đôi với 
hai quẩn dáo Trường Sa và Hoàiig Sa gặp trỏ ngại lớn 
trong tình hình quan hộ hai nước không bình thường một 
thòi giaii khá dài là điếu không thô t ránh  khỏi. Khi quan 
liộ Viột Nam - Trung Quôc đưỢc khỏi phục và ngày càng tốt 
dọỊ) là cơ sớ đê hai nước tiếp tục giái quyết vấn dồ này. Việt 
Xam can t ra nh  thủ phương châm "16 chữ vàng” và "'1 tốt” 
dô thúr  day Trung Quốc trao trá  chủ quyên quần ciíio 
Hoàng Sa. thừa nhận và vận dộng các nước Philippines, 
Brunei và Malaysia thừa nhận chủ quyền quần đíio 
Trường Sa cho Việt Nam, vì lợi ích lâu dài của nhân dân 
hai nước, vì hòa bình, ôn dịnh và phát  triển ớ khu vực Đông 
Xam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

- Quan hệ Việt N am  VỚI Mỹ. Lộ trinh bình thường hóa 
quan hộ Việt - Mỹ dã đi dược một bước dài và tiôp tục triôn 
khai trôn nhiều mức độ khác nhau trong diều kiện quan hộ 
hai nước đã được chính thức hóa. Đẩu tháng 8/1995, hai 
nước thỏa thuận  nâng cáp Van J)hòng Liên lạc (thành lập 
từ ngày 28/01/1995) thành  Đại sứ quáii. Ngày 9/5/1997 ông 
p. Peterson sang Hà Nội nhậm chức và trình thư ủy nhiệm
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lên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Cùng ngày, tại 
Nhà Tráng, Đại sứ Lò Văn Bàng củng t r ình  thư ủy nhiệm 
lên Tổng thông Bill Clinton.

Như Tuyên bô' ngày 11/7/1995 của Tổng thông B. 
Clinton, Ngoại trưởng w. Christopher th ăm  chính thức Việt 
Nam từ ngày 5-7/8/1995, là nhân vật  cao cấp nhấ t  trong 
Chính phủ Mỹ đến Việt Nam kể từ sau  khi chiến t ranh  kết 
thúc. Trong dịp này, hai bên ký Hiệp định chính thức thiết 
lập quan hệ ngoại giao và trao đôi đại sứ, đồng thòi thỏa 
thuận  bước đầu tiên là bình thường hóa quan hệ kinh tế  
thương mại. Hai bên nhất trí giái quyết các khoản nỢ cũ của 
chính quyên Sài Gòn với Mỹ và các nước tư bẩn phát  triển 
theo luật pháp quốc tê trên cơ sỏ chế độ ưu đãi của phía Mỹ 
và các nước tư bán trong Câu lạc bộ Paris.  Chuyến thăm và 
làm việc tại Việt Nam của Bộ trương Ngoại giao Mỹ đã tạo 
điều kiện cho quan hộ kinh tê thương mại giữa hai nước 
phát  triển và khai thông các môi quan hệ khác.

Việc trao đổi các đoàn ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ 
sau khi bình thường hóa quan hệ đã diễn ra thường xuyên 
hơn. Đặc biệt là chuyên thăm Viột Nam của Tiến sỹ A. 
Lake, Cô vấn an ninh quốc gia của Tổng thông Mỹ từ ngày 
12-14/7/1996 nhằm thúc đầy quan hệ hỢp tác giữa hai nước 
trên lĩnh vực kinh t ế  - thương mại và giải quyêt các vấn đề 
khác như: vấn để ngưòi tị nạn, các chương tr ình tái hồi 
hương (ROVR), chương trình trẻ em lai (HO), chõng buôn 
lậu ma túy, cứu hộ trên biển... Ngày 27/6/1997, Bộ trưỏng
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Ngoại giao M. Albright thăm Viột Xam và ký kết Hiệp dinh 
báo vệ bán quyên trong các lĩnh vực như: văn chương, âm 
nhạc, diện ánh, công nghệ thông tin và trao đổi nhiều vấn 
dề khác liên quan đến quan hộ hai nước. Đáng chú V nhất 
là chuyên thăm Việt Nam cúa Tỏng thông Bill Clinton 
trong 3 ngày từ 16-19/11/2000. Lan đầu tiên trong lịch sử 
quan hc Viột - Mỹ, một vỊ Tống thôVig Mỹ đến thăm nước 
Việt Nam độc lập và thõng nhất  VỚI một đoàn tùy tùng đông 
đảo gồm có phu nhân, con gái, đông dáo các quan chức trong 
Chính phủ Mỹ, Thượng nghị sĩ J. Kenrrv và nhiều nghị sĩ 
của Đáng Dân chủ, t rên  50 đại diện của các công ty hàng 
tlầu của Mỹ và t rên 360 phóng viên thê giới.

Trong các cuộc hội đàm vỏi Tổng thông B. Clinton, các 
nhà lãnh đạo Việt Nam giới thiệu những thành  tựu kinh tế
- xã hội mà Việt Nam đã đạt đưỢc trong 15 năm đổi mói và 
khang định đưòng lôi đỗì ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Tông thống B. Clinton 
bày tỏ lòng cám ơn dôì với Chính phủ và nhân  dán Việt 
Nam đã tận  tình tìm kiêm những quân nhân Mỹ mất  tích 
trong chiến tranh và hứa hẹn sẽ tạo điều kiện đê giúp dỡ 
Việt Nam phát  triển kinh tế  và hội nhập  quốc tế. Ngoài ra, 
Tống thòng B. Clinton còn thăm và phát  biểu tại nhiều nơi 
của Hà N'Ộ1, thành  phô 'Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc. Chuyến 
thăm Việt Nam của Tổng thông Mỹ dã đánh dấu một bước 
phát  triển cao hdn trong quan hộ Viột - Mỹ trôn cơ sơ tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của nhau, mở ra triển vọng mới
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cho việc giái quyêt các vấn dề tồn đọng và hỢp tác trôn 
nhiều lĩnh vực vì lợi ích của hai nước. Trong chuyến thăm 
này, hai bên ký kết Hiệp định về hỢp tác khoa học và công 
nghệ, Bán ghi nhớ về hỢp tác lao dộng giữa Bộ Lao dộng - 
thương binh và xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Mỹ.

Về phía Việt Nam, tháng  10/1995 Chủ tịch nước Lô 
Đức Anh dự lỗ kỷ niệm 50 năm ngày thành  lập Liôn hợp 
quôc tại New York và tiêp xúc với nhiều quan chức cao cấp 
của Mỹ. Từ ngày 30/9-2/10/1998, Phó Thủ  tướng kiêm Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh cầm  thăm chính thức 
nước Mỹ. Ngày M/7/2000, Hộ trương Thương mại Vũ 
Khoan và Đại diện Thương mại Mỹ c .  Barshefsky ký kêt 
Hiộp dịnh thương mại Việt Nam - Mỹ tại Washington. 
Ng.ày 6/9/2000, Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự Hội nghị 
cáp cao Thiôn niôn kỷ của Liỏn hỢp quốc, kết hợp thăm và 
làm việc tại Mỹ.

Sự trao đôi các doàn ngoại giao chính phủ hai nước và 
việc ký kêt Hiệp dịnh thương mại Việt Nam - Mỹ là sự 
hoàn tất  giai doạn bình thường hóa quan  hộ hai nước và 
mó ra những thuận  lợi mới trong giai đoạn tiêp thoo. Nhiều 
cuộc thăm viếng lẫn nhau giữa các nhà  lãnh dạo hai niíớc 
tiếp tục diễn ra, dáng chú ý nhất  l.à chuyên thăm Mỹ của 
Thủ tướng Phan Văn Khái vào th án g  6/2005. Nhân dịp 
này, Thủ tướng Phan Văn Khái hội cỉàni với Tông thống
G.W. Bush, cùng xác lập khuôn khô quan hộ hữu nghị, đối 
tác xây dựng, hỢp tác nhiếu mặt, on dịnh  lâu d.ài trôn cơ sỏ

Ngoại giao Việt Nam tronỊỉ í hòi kỳ dổi mói và hỏi nhập quốc té
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tôn trọng lẫn nhau, bình đáng, cùng có lợi. Những hoạt 
dộng ngoại giao trôn đây là những cơ sở quan trọng và là 
bước tiên tích cực trong quan hộ hỢp tác kinh tô, văn hóa, 
giáo dục, khoa học - kỹ th u ậ t  giữa hai nước.

Như vậy, dô bình thường hoá và phá t  tr ien  quan  hộ 
vỏi Mỹ, Viột Nam phái t rá i  qua một quá tr ình đấu t ranh  
ngoại giao đầy cam g;o, thô hiện rõ hai mặt vừa hỢp tác, 
vừa dấu tranh.  Sau  hơn 10 năm bình thường hoá quan hộ 
VỚI Mỹ, Việt Nam đã t r a n h  thu được một thị trường rộng 
lớn và thu  hút dược nguồn vốn dắu tư, kỹ thuật ,  công 
nghệ tiôn tiến từ phía  Mỹ, dồng thời tạo điều kiộn đe Việt 
Nam dây nhanh  quá t r ình  hội nhập  quôc tế. Tuy nhiên, 
sự khác biệt vổ lợi ích và cá vổ chế dộ chính trị - xã hội 
của hai nước mà trong quan  hộ Việt - Mỹ còn có nhiôu bất 
dồng. Các th ế  lực th ù  dịch với Việt Nam ỏ Mỹ thực hiện 
âm mưu “Diễn biến hoà b ình”, áp dặt luật  chỏng bán phá 
giá dôi VỚI hàng hoá của Việt Nam, nôu ra vấn đô nhân 
quyền, tôn giáo, dân  tộc... nhằm kích động chuyến hoá 
chính trị và áp đặ t  quan  hộ bất bình đang với Việt Nam. 
Vì vậy, trong quan hộ với Mỹ, Viột Nam phái luôn đế cao 
cáiih giác, vừa hỢp tác, vừa dấu tranh làm thất bại âm 
mưu cúa các thô lực thù  dịch, dưa quan hộ hai nước phát 
triôn vì lợi ÍCỈI của mỗi nước, cúa hoỉi bình ôn dịnh ờ khu 
vực, cũng như tròn toàn th ế  giới.

- Quan hộ VỚI E ư .  EU là một trong ba t rung tâm kinh 
tô hùng mạnh trôn thô giới, có tôc clộ táng  trướng GDP khá
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ổn định: năm 1996 là 1,6%, năm 1997 là 2,5%, năm 1998 
là 2,7% và năm 1999 là 2,0%"’.

Quan hệ đa phương và song phương Việt Nam - EU 
được khôi phục và mỏ rộng từ giai cloạn trước tiôp tục phát 
triển mạnh mẻ trong thòi kỳ 1995 - 2005. Thông qua quan 
hộ vói EU, Việt Nam khai thác được nguồn vôn, công nghệ, 
thị trường và phương pháp quán lý hiện đại. đồng thời tăng 
cường hội nhập quốc tế  và cân bằng lợi ích giữa các nước 
lớn cũng như các trung tâm kinh tế  - chính trị thô* giới. Việt 
Nam và EU thường xuyên có những cuộc tiếp xúc câ’p cao 
trong những lần thăm viếng lẫn nhau và tại các diễn đàn 
quốc tế. Về phía Việt Nam có các chuyên thăm Uy ban 
châu Àu của Thú tưóng Phan  Văn Khải (tháng 4/1998), 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 3/2004)... Trong 
chuyến thăm EU của Tổng Bí thư Lê Khá Phiêu (tháng 
5/2000), phía EU thừa nhận  ỏ Việt Nam đã có nên kinh tê 
thị trường. Trong cuộc hội đàm với Bộ trương Thương mại 
Vũ Khoan vào tháng 10/2000, các quan chức p]U đã khẳng 
định tiếp tục ủng hộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tố 
của Việt Nam, gia tăng  viện trỢ phát  triển, khuyên khích 
đầu tư, trợ giúp đào tạo nhân  lực và ủng hộ Viột Nam gia 
nhập WTO. Trên cơ sở Hiệp định khung hỢp tác Việt Nam

Ngoại giao Việt Nam trong thài kỳ (lòi mới I’à hội ìtháp quốc tẽ

Hùi Huy Khoái (Chủ biên), Thúc đ ẩ y  quan hệ thương mại - đầu tư 
giữa Ltên hiệp cháu Àu vấ Việt N a m  những năm dầu t h ế  kỷ XXI,  Sdci, 
tr.27-28.
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- Kư (ký tắ t ngày 31/5/1995), hai bôn đã ký kết nhiều hiệp 
định hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng nhất 
là Hiệ{) định hỢp tác tài chính về tài trỢ cho các dự án của 
các nhà đầu tư châu Àu vào Việt Xam (tháng 10/1997).

EU là một trong những thị trường tiêu thụ quan trọng 
các loại sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là hàng 
dệt mav. Việt Nam và EU chính thức ký các Hiệp định về 
trao đổi mậu dịch hàng dệt may vào ngày 16/7/1996, ngày 
7/11/1997 và tháng 10/2000 nhằm thúc đẩy sự trao đổi 
thương mại hai bên, tạo cơ hội cho ngành công nghiệp này 
của Việt Nam phát triến. Đến năm 2000, kim ngạch xuất 
khẩu hàng dột may Việt Nam sang P"U đạt 609 triệu USD*".

Nhân  dịp Hội nghị ASEM-5 diễn ra tại Hà Nội vào 
tháng  10/2004, các quan chức cấp cao EU đã hội đàm với 
Thủ  tướng Phan  Văn Khải, ký kết thoả thuận  công nhận 
Việt Nam gia nhập WTO, đay mạnh đàm phán song 
phương đê Việt Nam gia nhập WTO, cam kết mỏ rộng thị 
trường cho hàng  dệt may của Việt Nam trước khi Việt Nam 
gia nhập WTO.

Song song với quan hệ đa phương Việt Nam - Eư,  quan 
hộ song phương giữa Việt Nam với từng nước E ư  cũng 
phát  t r iển  mạnh mõ, Việt Nam và các nước EU đã tiến

Chuoriịỉ II. Nịịơọì ịiiao Viêt Nam troììỊị iỊÌdi doan 1995 - 2005

N guyễn Dinh Bin (Chủ bién), NịỊoại ỊỊian Việt Nam  1945 ■ 2000,  Sdd, 
lr,364
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hành trao đổi nhiều đoàn cấp cao nhằm thúc đáy quan hộ 
song phương phát triến. Kỳ họp thứ hai của ư v  ban hỗn hỢp 
hỢp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật  Việt - Pháp đáu 
tháng 02/1996 ỏ Paris đã kiêm điếm tình hình và kết quá 
hỢp tác trong những năm trước đó và đề ra những biện 
pháp thiết thực thúc đẩy quan hộ hỢp tác hai nước cho phù 
hợp với những yôu cáu và mục tiÔLỉ của mỗi nước. Đáng chú 
ý là các cuộc tiếp xúc của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Tổng 
thỗng Pháp J. Chirac tại Hội nghị cấp cao Á - Au ỏ Băngkốc 
tháng 3/1996, trao dổi một số vấn đổ nhằm thúc đẩy quan 
hộ Viột - Pháp. Tháng 12/1996 tại Pans .  Bộ trướng Ngoại 
giao Nguyễn Mạnh cá m  tham dự kỳ họp thứ hai của Uy 
ban hỗn hợp hỢp tác Việt - Pháp, tiếp xúc và hội đàm với 
Thủ tướng Alain Juppe và Ngoại trương Do Charotto. Nfĩày 
14/11/1997, Tống thống J. Chirac thăm chính thức Viột 
Nam. chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao lần thứ VII Cộng dồng 
các nước và vùng lãnh thô có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội 
khai mạc một ngày sau đó. Tháng 3/1998, Thủ tướng Phan 
Văn Khai thăm Pháp và tham dự Hội nghị ASEM-2 tại 
Anh. Ngày 22/5/2000, Tống Bí thư Lô Kha Phiôu bắt dầu 
chuyến thám Pháp, Italia và Liên minh châu Au. Đặc biệt 
là trong chuyên thăm Việt Nam và ciự Hội nghị ASEM-5 
của Tổng thông Pháp fj. Chirac tháng 10/2004, Việt Nam và 
Pháp dã ký kết 20 văn kiộn hỢp tác song phương"’.

Nịioại ỊỊÌao Việt Nam troHỊỊ thòi kỳ dm mói và hội nhập quốc té

Nguyên Thị Thu Mỹ, "ASEM-5: Vai tri) và nhữrtịỊ đónịi góp  cùa Viêt 
Nam".  Tạ|) chi NKhiôii cứu Î ỎIIR Á, sô :ỉ. 201);'). u-.i:!.
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Năm 1995 dánh dấu bước pliát trien mới trong quan hộ 
Việt - Đức, hai nước tiến hành ký kôt Tuyên bô" chung về 
tăng  cường mờ rộng quan hộ hai niíỏc; Nghị dịnh thư vê 
hợp tác và phát triôn; Nghị clịnh thư thoíí thuận  Việt Nam 
dón nhộn công dân Việt Nam không có quy chê định cư tại 
Đức vê' nước. Tháng 10/1998, Bộ trưởng Quốc vụ Bộ ngoại 
giao Cộng hòa liên bang Đức- w. Hoyor sang thăm Việt 
Nam. Hai bôn kháng định rằng trôn cơ sơ quan hộ tôt dẹp 
và tiềm năng của mỗi niíớc, Việt Nam và Đức sẽ tăng cường 
hơn nữa quan hộ kinh tế, đáu tư, thương mại vì lợi ích của 
cá hai bôn. Nhiều hiộj) định hợj) tác giữa hai nước dược ký 
kết như: Hiệp định t ránh  dánh th u ế  hai lần; Hiệp cỉịnh 
Khuyên khích và bíío hộ đáu tư; HiỘỊ) dịnh HỢp tác vê' hàng 
hái và hàng không...

Tháng 5/1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Italia. 
Tháng 9/1999, Thủ tướng Phan Văn Khái thăm các niíớc 
Bắc Au là Thụy Điên, Đan Mạch, Xauy và Phần Lan. về  
phía các nước Bắc Ảu, dáng chú ý có Thủ tướng Gro Harlom 
Brundtlan dẫn đầu doàn tlại biêu (!!hính Ị)hủ và doanh 
nhân Nauy (tlìánglO/1996) thâm Viột Nam. Những chuyên 
thãm viếng qua lại lẫn nhau giữa các nhà lãnh dạo cao nhất 
của Việt Nam và các nước tnuộc E ư  dã mỏ ra cơ hội hợp tác 
chuyên Iifiành của Việt Nam VỚI tưng nước trong HU.

- Quan hệ Viêt Nam với Lien hang Nga. Sau khi Liôn 
Xô sụp dổ, quan hộ Việt - Nga bị khủng hoang một thòi 
gian ngán, Việt Nam chủ triMng khôi phục, củng cố và
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phát  triển quan hộ toàn diện với Liên bang Nga nhằm 
tranh thủ tiềm năng to lớn của nước này phục vụ yêu cầu 
phát triển kinh tế  và cân bằng quan hệ với các nước lớn, hội 
nhập quôc tế. Trong chuvến thăm Nga của Thủ tướng Võ 
Văn Kiệt ngày 16/6/1994, hai nước ký Hiệp ước vế Những 
nguyên tắc cơ ban trong quan hệ Việt - Nga, chính thức 
khôi phục quan hệ truyền thống Việt - Nga. Quan hệ giữa 
Việt Nam và Liên bang Nga tiến triển tích cực, thể  hiện 
qua các cuộc tiêp xúc thường xuyên giữa các đoàn cấp cao 
hai nước. Đáng chú ý nhất  là trong chuyến thăm hữu nghị 
chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước T rần  Đức 
Lương (tháng 8/1998), hai nước ký Tuyên bố chung tại 
Matxcơva (ngày 2Õ/8/1998) khẳng định quyết tâm thúc đẩy 
hợp tác kinh tê', thương mại, khoa học kỹ thuật  và tiến 
hành ký kết hai hiệp định vể hỢp tác du lịch và thú y trong 
thê’ ký XXI. Trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phan  
Văn líhải (năm 2000), hai nước đạt đưỢc thoả thuận về vấn 
đề nỢ cũ của Việt Nam đối với Nga.

Đặc biệt, trong chuyẽn thăm  Việt Nam của Tổng thông 
V. Putin từ ngày 28/02 đến ngày 2/3/2001, Việt Nam và 
Liên bang Nga ký Tuyên bô chung về quan hệ đối tác chiến 
lược giữa hai nước tại Hà Nội. Tông thôVig và Chính phủ 
Nga coi Việt Nam là dô'i tác chiên ỉược và quan hệ Nga - 
Việt là một trong những hướng ưu tiên  trong chính sách 
đôì ngoại của Nga. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng khang 
định luôn coi trọng củng cô và phá t  t r iển  hơn nữa t ình  hữu

Nịịooì ỊỊÌao Việt Nam tronỊi thời kỳ dôi mới và hội nháp quóc té
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nghị truyền thonf? và sự hỢp tác nhicu mặt vói Liôn bang 
Nga là sự định hướng chiên lược lâu dài của Nhà nước Viột 
Nam. Trong chuyến thăm Viột Nam của Thủ tướng M. 
Caxianov cuô'i tháng  3/2002, hai nước tiến hành ký kết 6 
hiệp định hỢp tác về báo vệ sức khỏe và y học, biên phòng, 
an ninh, khoa học - kỹ thuật ,  khí tượng - thủy văn, Nga câp 
tín dụng xây dựng các nhà máy thủy điện ở Việt Nam và 
Hiệp định hợp tác sử dụng năng lượng nguvên tử vì mục 
đích hòa bình. Năm 2004, Viột Nam và Liên bang Nga ký 
kết Hiệp định tạm thời về hoạt dộng lao động nhằm giải 
quyết các vấn để liên quan  dến ngưòi lao động hai nước 
trên lãnh thố’ của nhau.

Quaii hộ Việt Nani - Liên bang Nga còn được thê hiện 
trong sự phôi hỢp hoạt  động đôl tác, dôi thoại của Nga với 
ASEAN mà trong đó Việt Xam giữ vai trò điểu phối quan 
hộ Nga - ASEAN từ năm 1996. Viột Nam và Liên bang Nga 
còn nhấ t  trí về  quan  điếm khang ciịnh vai trò của Liên hỢp 
qu()C, về cuộc chiến tranh ó Nam Tư,...

- Quan hệ Việt N a m  với N hậ t Bản. Quan hộ Việt Nam
- Nhật  Ban tiếp tục phát triổn mạnh mẽ thế hiện sự COI 
trọng của cá hai bên về môi quan hộ này. Việt Nam và 
Nhật  Bản đã tiên h à n h  trao đối nhiổu đoàn cấp cao, vổ 
phía Việt Nam có các chuyên thăm Nhật  Bán của Tống Bí 
thư Đỗ Mười tháng  4/1995, Chủ tịch Quổc hội Nông Đức 
Mạnh tháng 12/1995, Thủ tướng Phan  Văn Khải tháng 
3/1999 và tháng 6/2001, cùng đi vối các nhà lãnh đạo cao
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cấp của Đíing và Nhà nước Việt Nam còn có các cán bộ lãnh 
đạo các bộ, ngành ớ trung Líơng và địa phiíơng. Vổ phía 
Nhật Bán có các chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt 
Nam của các Thủ tướng Hashimoto ngày 11/01/1997, 
Obuchi ngày 11/12/1998, Kozumi th án g  •1/2002. Ngoài ra 
còn có các chuyến thăm Việt Nam của quan chức, chính 
khách và doanh nhân Nhật  l ỉãn nhií  Hoàng Thái tử, Ngoại 
trướng, Cục trướng Cục phòng vệ, phái đoàn Liôn minh 
nghị sĩ hữu nghị Nhật - Viột... Hai nước xây dựng cơ chê 
dối ngoại thưòng kỳ cấp bộ ti ưỏng và thứ  trương về các vấn 
đê chính trị, kinh tế. an ninh, quốc phòng trôn tinh thẩn  
đốĩ tác tin cạy, ổn định lâu dài. Quan hộ Viột - Nhật  còn 
clược thúc day mạnh mẽ thô hiện ở môì quan hộ giao lưu. 
hỢp tác giữa các ngành, các dịa phương và các tô chức xã 
hội. Trên các diễn (làn da Ị)hư(Jng, N hật nán di dầu trong 
việc Vcặn dộng các tô chức tài chính tiến tộ quốc tế  bình 
thiíờng hóa quan hộ với Việt Nam, dồng thời ủng hộ Việt 
Nam gia nhập các tò chức quôc tê và khu vực nhií APEC và 
WTO. Tháng 10/2004, nhân  dịp Hội nghị ASEM-5 tại Hà 
Xội, hai Thủ tLíỏng Viộl Nam và N hậ t  Bản đã hội đàm và 
trao dối nhiều vấn dế quan trọng trong quan hộ hỢp tác 
giữa hai nước, Thủ tướng N hạt  nán Kozumi cam kết tiôp 
tục duy trì ODA ở mức cao cho Việt Nam. Những hoạt động 
ngoại giao trôn đây đã thúc đây quan  hộ Việt - N hậ t  di vào 
chiếu sâu, Nhật  I3an trỏ thành  một trong những đối tác 
hàng đầu của Việt Nam vế kinh tế, thương mại, đầu tư, 
văn hoá, khoa học - kỹ thuật ,  giáo dục...

Nịịoại giao Việt Nam trong thoi kỳ ílối niói và hội nhập quốc té
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- Q um  hệ Việt N a m  VỚI các nước khác. Trong thòi kỳ 
trước đô. mới, Việt Nam dã thiết lập và mơ rộng quan hộ 
ngoại giio với các nước Á, Phi, Mỹ Latinh trôn tinh thần 
đoàn kê’, giúp đỡ lẫn nhau  vì dộc lá¡) dân tộc và phát  trien 
(Phụ lục 1). Quan hộ giữa Việt Nam và các nước Á, Phi, Mỹ 
Latinh không mấy phá t  tn ô n  trong thòi kỳ đầu dối mới do 
"vân đô' Campuchia” Vcà chính sách bao vãy cấm vận của 
các thế  1-ÍC thù dịch quốc tô dối với Việt Nam. Từ khi Việt 
Nam công bố dường lôi dối ngoại dộc lập tự chủ, chính 
sách đôì ngoại rộng mò, da J)hương hóa, da dạng hóa quan 
hộ quôc tế. xóa bỏ các rào cán trôn con clưòng hội nhập 
qiiỏc tê -.hì các mô’i quan  hộ này dược củng cố và không 
n g ừ n g  Ị) iát  t r ien .

Trorg các quan hộ ấy, quan hộ Việt Nam - Cuba có 
truyền t-^ông tốt đẹp thủy chung, Bất chấp nhừng mọi thử 
thách và biên cô phức tạ]) của tình hình thỏ giới, Việt Nam 
và Cuba từ khi thiết  lập quan hộ ngoại giao (nãm 1960) 
luôn dưọ: Chính phủ và nhân  dân hai nước vun cláp. (!!ác 
c h u y ê n  t i ă m  v i ế n g  c ấ Ị )  c a o  d i ễ n  r a  t h ư ò n g  x u y ô n ,  t h ê  h i ệ n  

sự gắn h(. doàn kêt thân  thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước 
và nhân íân  hai nước, Đặc biệt là các chuyến th<ăm Cuba 
của Thủ :ướng Võ Văn Kiột (1993), Chủ tịch nước Lỏ Đức 
Anh (19f5), 1'ông Hí thư  Lô Khíi Phiôu (1999), Chủ tịch 
nước Trầi  Đức Lương (2000 và 2001), Thủ tướng Phan Văn 
Khải (20)2), Chủ tịch Quô'c hội Nguyễn Văn An (2003), 
Tổng Bí ihư Nông Đức M ạnh (2004)... v ề  phía Cuba có các

Chương ¡f. Nịịoũì ỊỊÌao Việt Nam IronỊỊ ỊỊÌai doạn 1995 - 2005
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chuyến thăm Viột Nam của Chủ tịch Fidel Castro (1995 và 
2003), Bộ trương Ngoại giao R. Robaina (1999), Phó Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước Carlos Lage (1999), Bộ trưởng 
Ngoại giao Felipe Perez (2001)... Trên cơ sỏ đó, hỢp tác 
Việt Nam - Cuba được đắy mạnh trên nhiều lĩnh vực nhấ t  
là kinh tế, thương mại, đầu tư và trao đổi kinh nghiệm. 
Tính đến năm 2005, tổng kim ngạch thương mại hai nước 
đạt trên 136 triệu USD

Như vạy, trong giai đoạn ngoại giao phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (199Õ - 2005), Việt 
Nam đã có quan hộ với tấ t  cá các cường quốc, các t rung  tâm 
kinh tê - tài chính thế giới. Các môi quan hộ này ngày càng  
phát  triển cá vế bồ rộng lẫn chiều sâu, là cơ sở quan trọng 
cho Việt Níim thực hiện thắng lợi dường lối đôi ngoại đối 
mới, độc lập tự chủ, da phương hoá, đa dạng hoá, chủ động 
hội nhập quốc tế và khu vực trong th ế  kỷ XXI.

3. Quan hệ Việt Nam vói các tổ chức quốc tế

Trên th ế  giới có hàng t răm  tổ chức quốc tô theo dạng 
thổ chê" đa phương như Liên hỢp quô"c, Phong trào không 
liên kết. Cộng đồng các nước có sử dụng tiêng Pháp, các tổ 
chức phi chính phủ, các thể chế khu vực và tiếu khu vực, 
các tố chức quốc tô chuyên ngành. Với chíỉih sách dòi nguại

Nguyễn T nnh  Nghiêu, Lịch sứ  quan hê Việt N a m  - Cuba (1959  
2005),  Ỉ A i ậ n  án tiến sĩ lịch sử. Tp. Hồ Chí Minh, 2009. tr. 16."̂
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dộc lập tự chủ, rộng mỏ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan 
hộ quốc tê, Việt Nam chủ dộng tham  gia và hoạt động 
trong nhiều tô chức quôc tô. đôn năm 2005, Việt Nam đã có 
quan hộ VỚI hơn 300 tổ chức q u ố c  tố.

- Q uan hệ với Liên hỢp quốc. Việt Nam trở thành  thành 
viôn thứ  149 của Liên hỢp quốc ngày 20/9/1977 và tích cực 
tham gia đấu tranh,  bảo vệ các nguyên tắc cơ bần của Liên 
hỢỊ) quôc. Viột Nam cũng đồng thời nhộn đưỢc sự giúp đỡ 
vô' vật chất và tinh thán của quôc tế  thông qua Liên hỢp 
quốc. Từ năni 1995, Việt Xam tiêp tục phát  huy vai trò của 
một th àn h  viôn, tích cực và chủ dộng tham gia giái quyết 
các văn đè' về hòa bình và an ninh, về giái t rừ quân bị, vổ 
phát  tr ien kinh tê* - xã hội, về dân số và báo vệ môi trường 
của Liôn hợp quốc. Thông qua diễn đàn này, Việt Nam làm 
rõ chính sách đổi mỏi toàn diện và triển khai chính sách 
đối ngoại rộng mơ, đa phương hóa, đa cỉạng hóa quan hệ 
quô'c tô của mình. Việt Nam được bầu vào ban chấp hành 
của một sô’ tổ chức của Liên hỢp quốc như: Quỹ nhi đồng 
Liên hỢp quốc (UNICEF) nhiệm kỳ 1996 - 1998, Tổ chức y 
tô" thế  giới (WHO), Liên minh viễn thông quô"c tế  (ITU); 
Chương trình phát  triển và quỹ đán số  của Liên hỢp quốc 
(UNDP/UNFPA) nhiệm kỳ 2000 - 2002; ử v  ban quyền con 
người Liôn hợp quó’c nhiộm ky LỈŨOl - 2003. Đặc biệt, Việt 
Nam được bầu vào Hội đồng kinh tế  ■ xã hội Liên hỢp quốc 
(ECOSOC) là cơ quan quan trọng hàng đầu của Liên hợp 
quôc chịu trách nhiệm chung về các vấn để kinh tế  - xã hội

129



nhiộm kỳ 1998 - 2000. Việt Nam cũng lần đầu tiôn dược 
bầu làm Phó Chủ tịch và Quyển Chủ tịch khóa họp lán thứ 
52 (1997) của Đại hội dồng Liên hỢp quôc. Chủ tịch FAO 
nhiệm kỳ 2005. Ngày 6/9/2000, Chủ tịch nước Trán ỉ)ức 
liUdng tham dự Hội nghị cấp cao Thiôn niên ký của Liôn 
hợp quốc tại New York. Hội nghị thông qua bản Tuyén bố 
thiôn niên kỷ bao gồm các cam kết VC xóa dói giảm nghèo, 
phát  trien, hòa bình và an ninh. Xgoài ra, \ ' iột  Nam tham  
gia đóng góp tài chính, giíii quyết các vấn dê toàn cầu và 
vận động ứng cử ưỷ  viên không thường ti'ực Hội đồng bảo 
an Liôn hỢp quốc khoá 2008 - 2009.

Như vậy, VỚI tư cách là thành  viôn chính thức của Liên 
hỢp quôc, Việt Nam dã tham gia tích cực vàũ VIỘC phát huy 
vai trò và vị trí  của tô chức này trôn thê giới, dồng thồi 
nhận dược sự giúp dỡ đáng kê từ Liên hỢp quôc thông qua 
các tổ chức như UNDP, UNESCO, UNICEF, WHO...  Tuy 
nhiên, Viột Nam vẫn cần Ị)hô’i hỢp chặt chẽ hờn nữa với các 
tố chức trong Liên hỢp quôc dể t ranh  thủ  sự trỢ giúp tích 
cực của các tô chức này cho sự phát  t n ê n  kinh tè - xã hội 
đất  nước, theo kịp trào lưu phát  trien của nhân loại trong 
thòi gian tới.

- Quan hệ với Phong trào không liên kết. Fhonfí trào 
không liôn kôt (iNon - Aligned Movement) thanh  lậ]) tháng  
9/1961 tại Belgrade (Nam Tư) với hơn 100 nước tham gia 
nhằm đấu t ranh  cho quyền tự quyết của các dân tộc, chống 
chủ nghĩa dế  quôc, thủ tiôu chủ nghĩa thực dân cũ và mỏi,

Ngoai fỊÌao Việt i\am tronỊỊ thòi kỳ' ddi mói V(1 hội nháp quốc té
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iheo năm nguyên tắc chỉ đạo. là hòa bình, độc lập, phát  
triển, không liôn kỏt và không thain gia khô'i quân sự nào. 
Có thế nói, Phong trào không liôii kêt đã tập hợp các nước 
đang phát  triên ủng hộ cuộc dấu t ranh  của nhân dân các 
nước vì dộc lập dân tộc.

Tháng 8/1972, Đoàn dại biôu Chính phủ cách mạng 
lâm thòi Cộng hòa miổn Nam Việt Nam do lỉộ trướng 
Ngoại giao Nguyễn Thị Hình dẫn dau chính thức tham dự 
Hội nghị Bộ trướng ngoại giao các nước Không liên kết tại 
Georger Town (Guyana).  Từ đó, Viột Xam tham gia tâ't cá 
các hội nghị của Phong trào không liên kết. Chủ tịch Võ 
Chí Công dự Hội nghị lán thứ IX tháng 9/1989 tại Belgrade 
(Xam Tư) và lần thứ X (tháng 9/1992) tại J a k a r t a  
(Indonesia), Chủ tịch Lô Đức Anh dự Hội nghị lẩn thứ XI 
tại Car tagena (Colombia) tháng 10/1995, Chủ tịch Trần 
Đức Lương dự Hội nghị lần thứ XII tại Durban (Nam Phi) 
tháng 9/1998...

Uy tín của Việt Nam ngày càng đưỢc nâng cao và dóng 
góp tích cực cho Phong trào không hôn kôt vì mục tiỏu hòa 
l)ình, độc lập dân tộc và Ị)hát triến, và đây cũng  là chủ  
trưóng nhất  quán, một bộ phận của chính sách dôì ngoại dộc 
lạp tự chú, rộng mỏ, đa phương hóa, da dạng hóa, bố sung 
cho quan hộ song phương, khu vực và quốc tô của Việt Nam.

- Đôl VỚI các tô chức quốc t ế  khác, Việt Nam chú trọng 
mơ rộng ngoại giao da phiúíng và tham gia nhiều diỗn đàn 
châu lục hoẠc liôn châu lục quan trọng, là thành viên sáng
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lập của diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) năm 1994; Diễn 
đàn Á - Àu (ASEM) năm 1996; th à n h  viên Tổ chức hợp tác 
kinh tế  châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm  1998; Diễn 
đàn hợp tác Đông Á - Mỹ La t inh  (FEALAC) năm 1999, ủ y  
hội sông Mê Kông (Mekong Commision).. .

Việt Nam cũng tích cực th a m  gia các hội nghị toàn thô 
giới về các vấn đề toàn cầu như  p h á t  triển, môi trường, 
nhân quyền, dân sô’, phụ  nữ, xã hội... Với tư cách là thành  
viên của các tô’ chức quốc tế, Việt Nam không những đóng 
góp dầy đủ nghĩa vụ của một th àn h  viên mà còn tích cực dề 
xuất sáng kiến, được bạn  bè đánh  giá cao như  chương trình 
xây dựng “hành lang Đông - Tây”; chuyên hướng nội dung 
hoạt dộng của Cộng đồng các nưỏc có sử dụng tiếng Pháp 
từ hỢp tác văn hóa, chính trị sang  hợp tác cá vổ kinh tế; 
khuôn khổ hỢp tác ba bên giữa các nước đ ang  phát triển VỚI 
tổ chức tài  trỢ quôc tô ở Hội nghị cấp cao các nước phương 
Nam lần thứ nhất  tại  La H ab an a  (Cuba) tháng  4/2000...

Từ năm 1993, Việt Nam  chính thức khai thông được 
quan hộ với các tổ chức tài chính - tiền tộ quốc tế. tạo điểu 
kiện t ranh  thủ vôn vay ưu đãi của WB, IMF, ADB để phát  
triển kinh tế. Tháng 11/1997, Việt Nam tố" chức thành  công 
Hội nghị câp cao lần thứ  VII Cộng đồng các nước có sử 
dụng tiếng Pháp tại Hà Nội và hoàn th à n h  tốt vai trò chủ 
tịch của Cộng đồng nhiệm kỳ 1997 - 1999. Tháng 9/2000, 
Chủ tịch Quốc hội Nông Đức M ạnh th am  dự Hội nghị thê 
giới những ngưòi dứng dầu  cơ quan  lập pháp  do Liên minh

Ngoai giao Việt Nam trotìỊỊ thòi kỳ doi núri rà hội nhập qudc lé
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Quổc hội t h ế  giói tổ chức tại New York (Mỹ). Tháng 8/2005. 
Việt Nam th ả n h  lập u ỷ  ban quô’c gia vê APEC - 2006 và tố 
chức th àn h  công Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 
11/2006. Ngoài ra, Viột Nam còn hỢp tác chặt chẽ VỚI các tô’ 
chức quốc tê trong và ngoài Liên hỢp quổc trong việc giái 
quyêt dứt điểm những  Vcan đề khác, phục vụ mục tiêu phát 
triển kinh tế.

Ngay sau khi nộp dơn xin gia nhập Tổ chức thương mại 
thế  giới (WTO) tháng  01/1995, Việt Nam đã nộp cho WTO 
l)án bị vong lục vể chế  độ ngoại thương của mình theo đúng 
inẫu quy định của tổ chức này; th àn h  lập đoàn đàm phán 
Chính phủ về gia nhập  WTO; trá  Itli các câu hỏi của WTO 
dặt ra cho Việt Nam; xây dựng một s ố  tài  liệu như: báng 
hiộn t rạng  về hỗ trợ trong nước và trợ cấp xuất  khẩu đôi 
với hàng nông san, bán hiện t rạng  vế doanh nghiệp thương 
inại nhà nước. Đên năm  200Õ, Việt Nam đã tiến được một 
[)ước dài trôn con đường gia nhập  WTO và dến cuôì năm 
:^006 thì hoàn tấ t  lộ t r ình  này.

Với tư cách là th à n h  viên sáng lập ASEM, Việt Nam 
tham gia đẩy đủ và chủ động đóng góp vào các chương 
trình của ASEM như kê hoạch hành  dộng thuận  lợi hoá 
thương mại (TAFP), k ế  hoạch h ành  dộng xúc tiến đầu tư 
'IPAP) và Hợp tác các nhà  doanh nghiệp Á - Âu. Đặc biệt 
'̂ào tháng  10/200-1, Việt Nam tố chức thành công Hội nghị 

■\SEM-5 tại Hà Nội, không những  là sự tiếp xúc giữa các 
;ihà lãnh đao Viêt Nam và các đõ'i tác thành  viên ASEM
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mà thông qua đó Việt N am  ký kc’t đưỢc '15 văn kiộii hfip tác 
song phương với nhiêu nước khác nhau

Như vậy. Việt Nam đã tích cực phát  trien ngoại giao (la 
phương trôn cờ sỏ quan hệ với các tô chức quốc tế  ngày càng 
mở rộng và tăng cường nhiều mặt.  Chính các tô chức quốic 
tẽ đã đóng vai trò là cầu nôì giữa Việt Nam với cộng đồng 
thê giới không phân biệt th ế  chế  chính trị trong thời kỳ 
Việt Nam chịu sức ép n ặng  nề từ chính sách bao vâv cấm 
vận của Mỹ và các thê lực thù  địch. Khi quan hộ quốc tế 
của Việt Nam ngày càng mỏ rộng thì các tố chức quốc tố  Lại 
dóng vai trò thúc đẩy mối quan  hộ nhiều lĩnh vực của Việt 
Nam với các nước và các khu vực trôn th ế  giới. Việt Nam 
nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của mình với các tô chức 
quốc tế, dồng thời tích cực nôu ra sáng kiên nhằm phát huv 
vai trò của các tồ chức quốc tế, })hấn đấu vổ việc hình th àn h  
một môi trường quốc t ế  th u ậ n  lợi cho sự phát  trien của 
chính Việt Nam và th ế  giới.

III. CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH cực HỘI NHẬP KINH TẾ QUÓC TẼ

1. Quan hệ thương mại

Đáng và Nhà nước ta COI hội nhập  kinh tê quốc tế  là một 
trong những xu th ế  phá t  trien khách quan của thòi dại,

Ngoại ỊỊÌat> Việt !^am trong thòi kỳ dổi mói và hội nhập quốc té

NíỊuyỗn Thị Thu Mỹ, "ASEM-5: Vai trò vá nhữỉìịỉ (iónfi fỊÓp của Việt 
Nam".  Tạp ('hí Nghiên cứu Dông Nam  A. só ,‘3, 2005, lr.l.‘3.
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là quá trinh thực hiện mô hình kinh tê mỏ, tự nguyện tham 
PTÌa vào các clỊnh chẽ kinh tô và tài chính quô'c tế, thực hiện 
thuận  lợi hoá và tự do hoá thương mại, đầu tư và các hoạt 
dộng kinh tế  đôì ngoại. Trong 10 năm (1995 - 2005), Việt 
Nam tích cực và chủ động hội nhcậ}) kinh tế  quôc tế, có quan 
hộ thương mại VỚI hơn 224/255 thị trường cũa các nước và 
vùng lãnh thổ, vỏi nhiều đô'i tác và các trung tâm kinh tế  trôn 
thô giới. Thành tựu quan trọng trôn con đường hội nhập kinh 
tế  quô”c tê 'của Việt Nam từ năm 1995 được thô hiện trong 
những bước di và lộ trình hỢp lý như; Việt Nam trỏ thành 
thành viôn chính thức của ASEAX vào tháng 7/1995; Viột 
Nam nộp đơn gia nhập WTO ngày -I/OI/IOOÕ và từng bước 
đáp ứng yôu cầu của tổ chức này, từng bước dàm phán với 
những đôi tác chính dê tiến dần tối VIỘC WTO công nhộn Việt 
Nam là thành viôn chính thức; ngày 15/6/1996, Việt Nam độ 
đơn xin gia nhập APP]C và tháng 11/1998 được công nhộn là 
thành viên chính thức: tháng  3/1996, Việt Nam là một trong 
25 nước sáng lập Diễn đ.àn hỢp tác Á - Âu (ASEiM). Tính đến 
năm 2005, Viột Nam dã ký 87 hiệp định thương mại song 
phương, hơn 350 hiệp dịnh hỢp tác và phát triển VỚI các nhà 
t à i  trợ, 48 hiỘỊ) định khuyến khích v à  b á o  h ộ  đầu t ư ,  42 hiệp 
định tránh dánh thuô hai lần và 37 hiệp dịnh hợp tác văn hơá 
sonfĩ phương với các nước và các tố chức quốc tê'".

Chương II. Ngoai ỊỊÌao Viẻí Nam IronỊỉ fỉiai (loan 1995 - 2005

‘ Lương Vãn 'l'ự, "Chủ dộnị ’ hội n h á p  kinh tê, nhữnịỉ thành tựu quan  
trọng". Viộl \ ; I I 71 ‘20 năm (lối Sdcl. lr.lL!'1-125.
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Với tư cách là thành  viên chính thức của ASEAN, hỢp 
tác trong lĩnh vực kinh tê - thương mại giữa Việt Nam và 
ASEAN không ngừng phá t  trien. Việt Nam dã tham gia 
các định chế kinh tê tài chính của ASEAN như Khu V'ực 
mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Khu vực đầu tư ASEAN 
(AIA); Hiệp định ưu đãi th u ế  quan ASEAN (CEPT) và các 
chương trình hợp tác tiểu vùng, liên vùng của khu vực. Từ 
cuôi năm 1996 đến hết năm 2000. Việt Nam đã thực hiện 
lộ trình cắt giảm th u ế  quan tổng thể CEPT/AFTA cho 
4.233 dòng th u ế  và đến ngày 01/01/2006, hầu hết thuế các 
mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN giảm xuống còn 0% đến 
5%. Những nỗ lực hội nhập khu vực của Việt Nam đã mang 
lại kết quả lớn là tăng cường sự liên kết nội khôi và hỢp tác 
với nhiều đối tác ngoại khô'i của ASEAN trên tất  cá các lĩnh 
vực, nhất  là kinh tế  - thương mại.

Quan hệ thương mại của Việt Nam với các thành  viên 
của ASEAN không ngừng tăng lên, năm 1999, thương mại 
hai chiều giữa Việt Nam và 6 nước thành  viên sáng lập 
ASEAN đạt 5.751 triệu USD“’.

Năm 2000, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt 
Nam và Singapore đạt 3.645,7 triệu USD; Thái Lan đạt

Ngoại giao Việt Nam tronịỊ thòi kỳ dồi mói vá hội nhập quốc tê

Lẽ Văn Quang (Chủ nhiệm dề tài). Quan hệ Việt Na m - A S E A N  và 
những hài học kinh nghiệm,  Đồ t<ìi nghiôn cứu khoa học cấp Bộ, Tp. Hồ 
Chí Minh, 2001, tr,158.
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2.211,8 triệu USD; Malaysia dạt 797,9 triệu USD"’.

Năm 2005, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang các nước ASEAN đạt õ,5 tỷ USD (tăng 40% so với 
năm 2004) trong đó các nước nhập khẩu lớn là Singapore, 
Malaysia,  Philippines, Indonesia và Campuchia, nhưng tỷ 
lộ nhập  siêu vẫn khá cao với gần 3,848 tỷ USD'-’’.

Quan hộ thương mại Việt Nam và Trung Quốc không 
ngừng phát  triển bao gồm cả vê' thương mại chính ngạch và 
thương mại tiêu ngạch, cả vổ cơ cấu hàng hoá. Chỉ t ính 
riêng kim ngạch thương mại chính ngạch hai chiều Việt 
Nam - Trung Quốc đạt  hơn 1 tỷ USD nám 1995 và 8,89 tỷ 
USD năm 2005

Quan hộ ngoại giao Việt - Mỹ được thiết lập (1995) đã 
chính thức xoá bỏ chính sách bao vây cấm vận chống Việt 
Nam của Mỹ và tạo ra những thuận  lợi cơ bản cho Việt 
Nam mỏ rộng quan hệ kinh tế  - thương mại với Mỹ nói 
nêng,  kinh tê đối ngoại và hội nhập quô'c t ế  nói chung.

Năm 1996, Mỹ và Việt Nam trao đổi hai văn bán quan

Chương / / .  NịỊoại ^iao Việl Nam troỉiỊ' ỊỊÌai doạn 1995 - 2005

’’ Nguyỗn ỉ)ình Bin (Chú biên). NịỊoại giao Việt N a m  1945 -2000, Sđd, 
lr.359.

' líùi Trường Giang, "Viêt Nam  vài tiến trinh hình thành cộnịỉ đồìĩịỉ 
kinh t ế  A S  EAN", Tạp chí Nghiên cứu Kinh lô", sỏ" 6 (S'lO),

' Nguyên Dy Niên, "NịỊoại giao  Việt N a m  trẽn đường đói mới'', Viộl  
Nam 20 năm đôi mới, Sdd, Ir.4'15.
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trọng: "Những yếu tô' bình thường hóa quan hệ kinh tế  
thương mại với Việt Nam "  và "Năm nguyên tắc binh thường 
hóa quan hệ kinh tế  - thương mại và đàm phán Hiệp đinh  
thương mại VỚI Hoa Kỳ". Tháng 9/1996, cuộc đàm phán 
Hiệp định thương mại Việt - Mỹ bắt  đầu diễn ra. Ngày 
10/3/1998, Tổng thống B. Clinton tuyôn bố" bãi miễn áp 
dụng Tu chính án Jackson - Vanik (điều luật bô sung) đối 
vỏi Việt Nam, gạt bỏ những trở ngại liôn quan đến hoạt 
động của các cơ quan của Chính phủ Mỹ tài trỢ cho các công 
ty Mỹ đang làm ăn tại Việt Nam, tạo điều kiện cho quan hộ 
kinh tô - thương mại hai nước phát  triển. Với quyết dịnh 
này. các doanh nghiệp Mỹ có nhiều thuận  lợi hơn khi kinh 
đoanh tại Việt Nam, đồng thòi tạo điều kiện cho Việt Nam 
tham gia vào các chương trình xuất nhập khấu và hỗ trỢ 
đầu tư của Mỹ thông qua năm cơ quan; Ngân hàng xuất 
nhập khẩu (EXIMBANK), Công ty đầu tư tư nhân híii ngoại 
(OPIC), Cơ quan phát  triổn quốc tẽ (USAID), Cơ quan phát  
triển và thương mại (TDA) và Cục hàng hái (MARAD).

Sau ngày 10/3/1998, Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt 
Nam ký kết các hiệp định cho phép các cơ quan này hoạt 
động ỏ Việt Nam như: Hiộ]) định về hoạt động hỗ trỢ dầu 
tư của OPIC tại Việt Nam (26/3/199H), Hiôj) định vố tài trợ 
xuất  khẩu hàng hóa của các công ty Mỹ sang Việt Nam 
giữa Ngân hàng Nhà nưỏc Việt Nam và EXIMBANK 
(9/12/1999), đồng thòi tiếp tục triển khai tấ t  cả các chương 
trình khác có liẽn quan tới tuyên bô bãi miễn áp dụng Tu

Ngoại giao Việt Nam trong tỉuri kỳ doi mới VÀ hội nhập quốc lé
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ChươnỊỊ / / .  Nịịoọì ỊỊÌao Việt Nam tronỊỊ Ịiiai doạn 1995 - 2005

chính án Jackson - Vanik. Năm 1999, Việt Nam áp dụng 
quy chế tô*i huệ quôc (MFN) dôì với hàng hoá của Mỹ và gia 
hạn hàng năm nhằm thúc đẩy quan hộ kinh tế  - thương 
mại Việt - Mỹ phá t  triển.

Kết thúc năm 1995, kim ngạch thương mại hai chiều 
giữa Việt Nam và Mỹ đạt 451,8 triệu USD, trong đó giá trị 
xuất  khấu của Việt Nam Icà 198,9 triệu USD; năm 1996 là 
1.039,5 triệu USD, trong đó giá trị xuất  khẩu của Việt 
Nam là 720,3 triệu USD, chiếm khoảng 1% trong tống sô' 
hơn 100 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiểu giữa 
ASEAN VỚI Mỹ"’.

Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ỏ Đông 
Nam Á, kim ngạch thương mại Việt - Mỹ trong năm 1997 
chỉ đạt 569 triệu USD, trong dó Việt Nam nhập khẩu hàng 
hóa của Mỹ trị giá 319 triệu USD, chưa bằng 2/3 so VỚI 
năm 1996; năm 1998 cũng chỉ dạt  748,39 triệu USD, năm 
1999 đạt 808,79 triệu USD'-''.

Hiệp định thương mại Việt - Mỹ được ký kết ngày 
13/7/2000 là bước đột phá trong quan hộ giữa hai nước trên 
lĩnh vực kinh tô' - thương mại và tiếu tới việc Mỹ dành cho

I^hạm '1'iốn, "Quan họ thươnị’ mại  Viêt - Mỹ sau 5 năm nhìn
lạ i”, Tạp chí cháu Mỹ ngày nay, sô 5, ‘2000, lr.'1'l.

Dinh Quý l)ộ (Chú biôn), Chính sách kinh tê của Mỹ đôi với khu uực 
châu A  - Thái Binh Dươtìịỉ kê từ  san chiến tranh lạnh,  Nxb Khoa học 
xã hỏi, Hà Nội, 2000, lr.2-17.
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Nịịoọì Ịiiao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mái vá hội nhập quác té

Việt Nam quy chế tối huệ quô"c. Năm 2002, một năm sau 
khi Hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực, tông kim 
ngạch xuất  nhập khau giữa hai nước tăng lôn hơn hai lần 
so với năm 2000 (2.394,8 triệu ƯSD/1.053,2 triệu USD)'", 
và tính đến năm 2005 đạt khoang 7,5 tỷ USD, trong đó 
hàng xuất  khấu của Việt Nam đạt khoảng 5 tỷ USD'-'.

Cơ cấu hàng xuất, nhập khâu của Việt Nam và Mỹ 
cũng không ngừng biến đôi. Các nicặt hàng Việt Nnm xuất  
khẩu vào thị trường Mỹ chủ vếu bao gồm nông sán như cà 
phô, trái  cây, gạo, thủy hái sán; dầu thô và than;  hàng dệt 
may, giày dép. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu  từ Mỹ 
là máy bay, phân bón, thiết bị viễn thông, vật liệu và thiết 
bị xây dựng, phụ tùng xo hơi, nguyên liộu giày, nguyên liộu 
bông, nhôm... Mỹ trỏ thành  một trong những dôi tác 
thương mại lớn nhất  của Việt Nam, tạo cơ sỏ thúc đắy quan 
hộ hai nước phát  trien tró thành  quan hộ clô'i tác xây dựng, 
hỢp tác hữu nghị trên cơ sỏ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau 
và hai bôn cùng có lợi.

Quan hệ thương mại giữa Việt N am  và N h ậ t Bản phá t  
trien mạnh mẽ. Việt Nam xuất  sang thị trường Nhật  Bán 
các mặt hàng chủ yêu là dầu thô, thuý hái sán, gỗ chô* biến,

Lý Hoàng Mai, “Lộ trinh quan hệ thương mại  Việt ■ Mỹ", Tạp chí 
Xgliiôn (,'ứu kiiih Lô", sô’ 8 (327), 2005, lr.38.

Nguyền Dy Niôn. "Ngoại g iao Việt N a m  trên đường đoi  mới”, Việt 
Xam 20 năm đối mới, Sđd,
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dụng cụ gia dinh.. . và nhậ]) từ Xhật  Bán vổ các loại hàng 
hoá như dầu lửa, ô tô, máy móc, th iế t  bị điện tử và viễn 
thông, sán  phẩm thép.. . Cán cân xuất  nhập khau hàng hóa 
của Việt Nam và Nhật  Bán khôiiịĩ ngừng tăng lôn năm 
1997 là 2.193/1.293 (triệu USD), năm 2000 là 2.600/2.250 
(triộu USD) và năm 2005, kim ngạch buôn bán hai chiều 
dạt  xấp xỉ 7,3 tỷ USD"'.

E ư  trở thành bạn hàng Hố một của Việt Nam ,  EU nhập 
khấu  từ Việt Xam ngoài hàng dột may còn có giày dép, cà 
phê, đồ thuộc da, dồ gỗ, dồ chơi trỏ em, dồ gốm sứ. dụng cụ 
thể thao, thuý hái sán.. .  Tính dến nám 2000, tổng giá trị 
xuất  khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường E ư  đạt 
2.836,9 triệu USD chiếm 20,3“o tống kim ngạch xuất khấu 
của Viột Nam. Trong đó, thị trường Đức dạt 730,1 triệu 
USD chiếm 26,5%, Anh dạt 479,3 tnộu  USD và Pháp đạt
379,8 triệu USD'--'’.

Tính đến năm 2004, tổng kim ngạch xuất nhập kháu 
Việt Nam - E ư  đạt  7.472,1 triộu USD, trong dó Việt Nam

ChươHỊỊ lí. Nịịoợì ỊỊÌao Việt íVain Iron^ i îaỉ (loạn 1995 - 2005

" Nfîuyên Anh Tuấn - NtỊuyẽii Thi Nhvr Iloa, Quan hệ kinh tê cùa Mỹ  
uá N h á t  Bán VỚI Viât Nam  từ  1995 den nay,  Sdd, Lr.l22: NtỊuyẽn Dinh 
l îii (('hú biên), N^oại íỊÌiio Việt \ n i i i  IfJI") - 2000, Scỉd, lr.3r)9; Ngiiyỗn  
I)y Xiêii, "NfỊoại ịỊÌao Việt Nam  trừn (íườnỊỊ đối niới'', Việt Nam 20 nãin 
dổi mới, S(id, ir. 448.

■' lỉùi lỉiiy  Khoái, Thúc đấ y  quan hệ thư<infỊ mại  - dấu tư  giữa Licn 
hiệp chân Au ưá Viẽt N a m  nhữnịí năm dấit thê kỷ XXJ, Sitd, lr.fi9-80.
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xuất siêu đạt 2,45 tỷ USD. Nêu tính riông từng nước troiig 
EU thì trong năm này, trị giá hàng xuất  khẩu của 
Nam vào Đức đạt  1,1 tỷ USD, Anh đạt  990 triệu USD, 
Pháp đạt  525 triệu USD, Hà Lan đạt 560 tnộu  USD, Bỉ đạt 
517 triệu USD và Italia đạt 360 triệu USD'".

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước th à n h  
viên EU tăng bình quân khoáng 15 - 20%/năm, tính đến 
năm 2005, kim ngạch thương mại hai chiều dạt khoảr.g 7 
tý USD'^'.

Quan hộ thương mại Việt - Nga thời kỳ này vẫn còn ở 
mức tháp, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muôn của 
hai bôn nhưng có xu hướng gia tăng. Tổng kim ngạch trac (lổi 
hàng hóa giữa hai nước năm 1997 đạt khoáng 350 triệu USD, 
năm 1998 là 420 triệu USD, năm 1999 là '150 triệu USD, 
nám 2003 lên 651,3 triệu USD. Tháng 4/2005, kỳ họp thứ  10 
của Uỷ ban liên Chính phủ Việt - Nga diễn ra tại Maxcơva về 
thúc đây hỢp tác thương mại và khoa học kỹ thuật,  góp phần  
đưa tống kim ngạch thương mại hai nước lẩn đầu tiôn viíợt 
qua con sô kỷ lục là 1 tỷ USD vào năm 2005

iMịỉoai ỊỊÌao Việt Nam írotiỊỊ thòi kỳ dổi mói và hội nhập quỏc tè

ỉ)inli Công Tu.an, "Vé quan hệ Việt N a m  - Liên minh cháu Áu". Tạp 
chí Ngliiên ('ÚLI Dòn^ Xam A, số  õ, 200Õ, lr.rj2.

Nguyễn l)y Niôn, “Ngoại  giao  Việt Nam trên đường đỏi tìiới", Viột 
Nam 20 năm (lối mới, Scici, Ir. 'lií).

Nguyền Dinh Bin (Chủ biên), Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000,  Sctci, 
lr.35(5, Trình Mưu, Nhận thức cúa Dáng cộng sán v îệt Nam về xu
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ChươnịỊ / / .  Nịịoọì ỊỊÌao Việt Nam írotiỊỊ ỊỊÌai (hạn 1995 - 2005

Mặc dù quan hộ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc 
bắt  đau muộn hơn so VỚI các dôi tác khác (từ 1992) nhưng 
Hàn Quốc là nước có tống kim ngạch buôn bán hai chiểu với 
Viột Nam khá lớn vói 2,8 tỷ USD vào năm 2000 và là bạn 
hàng lỏn thứ ba của Việt Nam, năm 2005 dứng thứ tư".

Austra lia cũng là bạn hàng lớn với tổng kim ngạch mậu 
dịch năm 2000 gấp gần 30 lần so vỏi năm 1990 và là nước 
dứng thứ  ba về nhập khẩu vào Việt Nam, đạt 1,27 tỷ USD 
và có hơn 100 công ty của Australia kinh doanh tại Việt 
Nam, Tính dên năm 2004, tổng kim ngạch thương mại hai 
nước đạt  trên 2,2 tỷ USD' ^

Viột Xam còn mỏ rộng quan hệ thương mại với các đô’i 
tác khác ò châu Á. châu Phi, Mỹ Latinh. Các quan hộ này 
dù chưn tương xứng VỚI tiếm năng cúa Việt Nam và các dôì 
tác thương mại ơ các khu vực này nhưng đã thê hiện một 
cách sinh động hiệu quá của chính sách đôi ngoại rộng mỏ,

ỊtiêỊ) theo Ir. 142) thế vậii dộng của ihô ịĩiới sau kỏl thức chiõn Iranh lạnh 
và sự du‘‘u chinh chiôii lược c-ác míớc lớn sau áự kiện 11-9”, Nhìn lại cỊuá 
irinh dổ; Iiu'n tư duy lý luận cúii ỉ)an^' 19,Sív200r). Nxb.C'I'Qr.,
H.2006,

■ Nguyễn Dinh Hill {Chù biên). NịỊoại fiiao Viêt N am 1945 - 2000,  Sdd, 
\'tỊuyền l)y Xiẽii, "Nf;oai ^iaa Vict Nam trOn đườrtỷ’ dôi mới", 

V'iộl Nam 1̂ 0 nãiii tlòi niới, Stld, ti'. iõo .

lĩộ Kẽ hoạch và Daii tư - Trun^í tám Thôiiíí liii và Dự háo kinh tố - 
xã liội 111U‘)C gia, Các qiiỏc gia & vùntỊ lánh thô có quan hệ kinh t ố  VỚI 
Viờt N a m ,  Nxb Thông tin, llà  Xôi, 2006,
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đa phương hóa, đa dạng hóa quan hộ quô’c tế c ủ a  Việt Nam. 
Tính dến năm 1999, tống kim ngạch buôn bán hai chiều 
giữa Viột Nam và các nước châu Phi đạt 180 triệu USD và 
năm 2003 đạt  trên 200 triệu USD"’.

Phát  huy vai trò là thành  viôn của APEIC và ASEM 
cũng như những nỗ lực mạnh mẽ dè gia nhập AFTA và 
WTO, Việt Nam đã thúc đẩy quan hộ kinh tê - thương mại 
với các nước, các tô chức quô*c tế  và các t rung tâm kinh tô 
lớn trên th ể  giới. Với việc không ngừng mở rộng thị trường 
trao đổi hàng hoá, kim ngạch xuất  khẩu  của Việt Nam 
không ngừng tăng lên từ 2,4 tý USD năm 1990 lèn đến 26,5 
tý USD vào năm 2004

2. Quan hệ dầu tư

Quan hộ 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 mõ. Ngày 29/12/1987. Quốc 
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức 
thông qua Luật  Đầu tư nưóc ngoài tại Việt Nam. Đê’ thúc

í\ỊỊoai Ịiiao Việt i\’ain trong thời kỳ íỉổi mói và hội nhập qitóc té

Nguyền Hình Hin (('hủ hiôn), Ngoại  giao  Việt N a m  1945 ■ 2000.
Trình Mưu, N^nivồii 'l'hố Lur, Xtíuyẽn HoàiifỊ (iiáp (Đồng rhú 

hióti), Qua trinh triẽn khai thực hiện chinh sách đôi  ngoại của Dại  hội 
IX Đảng Cộng sán Việt Nam ,  Sdtl, lr.317.

■' Lương Văn Tự, "Chù độrxịỊ hội nhập kinh tổ, những thành tựu quan  
trọng". Viộl Nam 20 năm dối inới. Sdcl, tr. 125 - 126.
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dấy hội nhập kinh t ế  quốc tế. thu hút vôn đẩu tư từ nhiều 
quốc gin, vùng lãnh thố, các tố chức, cá nhân  trên thê giới, 
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được sửa đối vào các 
năm 1990, 1992, 1996, 2000 và nhiêu nghị định, thông tư 
hướng dẫn được ban  hành. Tại Điều 25 Hiến pháp nưốc 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bố sung năm 
2001) nêu rõ: "Nhà nước khuyến khích các tổ  chức, cá nhản  
nước ngoài đầu tư  vốn, công nghệ vào Việt Nam "  tạo ra môi 
trường đẩu tư Việt Nam có sức thu hút  khá mạnh mẽ đôi 
vối các nhà đầu tư nước ngoài. Tính chung từ năm 1988 
đen đầu tháng  6/2005, Việt Nam dã cấp giấy phép đầu tư 
cho hơn 6.400 dự án dầu tư nước ngoài với t ô n g  sô’vốn đăng 
ký kể cả tăng vô”n là 60,5 tý USD, trong đó có 5.412 dự án 
còn hiệu lực VỐI tống số vôn dầu tư đăng ký là 48,49 tý 
USD, vô'n thực hiện đạt hơn 26 tỷ USD”’.

Các nhà đầu tư ASEAN triển khai các dự án trên khắp 
các lĩnh vực và các địa phương ở Việt Nam. Tính đôn đầu 
năm 2000, các nước ASEAN có 422 dự án VỚI tổng vốn dăng 
ký là 9,2 tỷ USD, gấp 3,2 lần năm 199Õ, trong đó Singapore 
là nưốc dầu tư lỏn n h ấ t  với 6.612 triệu USD, tiếp đến là Thái 
Lan với 1.103 triệu USD, Malaysia với 1.025 triệu USD'-’.

' Lương Văn Tự, "C/iú động hội nhập kinh tế, nt ìững thành tựu quan 
trọnị’". Việt Nam 20 năm dôi mới, lr.125 - 126.

Nguyễn Dinh Bin (Chủ hiôn), Nịĩnại giao Viêt N a m  1945 - 2000.  Sđci, 
lr.:M9-3r)0.
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Tính từ năm 1988 đốn năm 200Õ, Viột Nam tiếp nhận 
819 dự án đầu tư từ các nước ASEAN với tông số vốn dăng 
ký lôn đến 13 tỷ USD (vốn thực hiện khoáng trôn 5,2 tý 
USD), trong đó Singapore khoáng t rên 9 tý USD, Malaysia 
khoáng 1,6 tỷ USD, Thái  Lan khoáng 1,6 tý USD và bằng 
khoáng 20% tổng vốn FDI tại Việt N am "’.

Các nhà dầu tư Mỹ đến Việt Nam tương đôi muộn hơn 
so với các nước khác do hộ quá của chính sách bao vây cấm 
vận Việt Nam của Chính phủ Mỹ. Nhưng ngray sau khi lệnh 
cấm Vcận dưỢc hủy bỏ (3/2/199-1), dã có 35 văn phòng đại diộn 
các công ty Mỹ và 22 dự án đáu tư với 267 triệu USD vào 
Việt Nam (gấp 80 lần vể sõ vôn đăng ký so với 6 năm trước 
cộng lại). Nhịp dộ đầu tư của các công tv Mỹ vào Việt Nam 
tăng lên mạnh mẽ nhất  là sau khi Tống thông Bill Clinton 
tuyên bô'bình thường hóa quan hệ với Việt Nam (11/7/1995). 
Tính đến cuối năm 1995, đã có 150 văn phòng dại diện và 
khoáng -100 công ty Mỹ hoạt  dộng tại Việt Nam, trong dó có 
các công ty lớn như GE. Catorpillai', Conoco. Ford, Chrysler, 
Citi Bank. Bank of America, USA Telecom,

Quan hộ đầu tư của Mỹ dôi với Việt Nam ngày càng 
phát  triổn về quy mô và tõ'c dộ. Tháng  9/1995, Hội dồng

Ngoai giao Việt Nam trong thòi kỳ íỉdi mói Ví) hội tihập quoc íé

" Bùi Trií(ínfỊ (ĩiang, ''Việt N a m  với tiến tr ình hinh thành côn^ dồng  
kinh tẽ ASEAN".  Tạ]) chí N’fíhi('*n cứu Kinh lố. sô (i (IM9), Ir.lỉ,

Ngiiyỗn Anh Tuấn, Nfiuyen Thị Nhií Hon. Quan hệ kinh tô'của Mỹ  
vá N hậ t  Bán vài Việt N a m  t ừ  1995 dèn nay.  Sdd, Ir.'17-‘'1H, 19
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Thương mại Mỹ tổ chức Hội nghị '^Binh thường hóa quan 
hệ Viẻt N am  - Hoa Kỳ" tại  Mỹ với sự tham  dự của hơn 150 
công ty hàng dầu của Mỹ. Củng trong năm 199Õ, hai đoàn 
thương mại và dầu tư của Mỹ sang Việt Nam dê tìm hiếu 
hộ thống luật  lộ thương mại đắu tư của Việt Nam và bàn 
việc phát  triên quan  hộ kinh tô giữa hai nước, dáng chú ý 
là 2 đoàn của Thõng đốc bang Washington M. Lorry gồm 7 
thành viôn Chính phủ, 25 nhà  doanh nghiệp (29/9/1995) và 
của Bộ trương Vận tái F. I^ons (8/11/199Õ). Chỉ sau 2 năm 
lệnh cấm vận dược xóa bỏ, Mv đã vượt lôn thứ 6 trong danh 
sách 10 nước đầu tư lớn n h ấ t  vào Viột Nam.

Việc Tống thống Bill Clinton tuyôn bô bãi miỗn áp dụng 
Tu chính án Jackson - Vanik dã cái thiện môi trường thương 
mại của Mỹ ỏ Việt Nam và tác dộng tích cực đến việc đầu tư 
vào Việt Nam của các công ty Mỹ. Đến năm 1998, Mỹ đầu tư 
vào Viột Nam 75 dự án với tống sô’ vốn lên đến hơn 1,1 tỷ 
USD, tạo ra doanh thu là 172 triệu USD, xuất khẩu dược 89 
triệu USD, nộp th u ế  cho Nhà nước Viột Nam 8,8 triệu USD, 
thu hút được 3.253 lao động và dưa Mỹ từ vị trí thứ 24 
(1997) lên hàng thứ 9 trong tổng số  các nước và lãnh thô dầu 
tư vào Việt Nam. Thoo tài liệu của Bộ kê*hoạch và đrìu tư thì 
đôn tháng 6/2000, tông cộng có 91 dự án của Mỹ dầu tư vào 
Việt Nam với tổng số vốn là 1 1 triệu USD, trung l)ình
vồ quy mô dự án là 12,99 triộu USD'“.

Phạm Ilồng Tiòn, "Quan hệ thươnịỉ mại  Việt - Mỹ  sau 5 năm nhìn 
lạ i”, Tạp chi Châu Mỹ ngàv nav. sô 5/2000, lr.47.
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Địa bàn thu hút  vôVi đầu tư của Mỹ nhiều nhấ t  thường 
tập  t rung ơ các thành phô" lớn. các t ru n g  tâm công nghiệp 
như thành phô'Hồ Chí Minh, Đồng Nai (chiếm 60,9% tổng 
sô'vổn đầu tư của Mỹ vào Việt Nam) và Hà Nội là 16,95%. 
Lĩnh vực quan trọng mà các nhà  đầu tư Mỹ tập t rung  vốn 
là công nghiệp chiếm 58,83% VỚI tổng sô' vôVi là 795,438 
triệu USD. Hình thức đầu tư của Mỹ vào Việt Nam phổ 
biến là liên doanh và xí nghiệp có 100% vốn nước ngoài, 
chiếm khoảng 99,7%"’.

Đầu thê’ kỷ XXI, các công ty hàng  đầu  của Mỹ đã có mặt  
tại Việt Nam như: Intel, Porter  and  Gamble, Conoco - 
Philip, Unocal, ATI Petrolium Inc. Đặc biệt là sau chuyến 
thăm Mỹ của Thủ tướng Ph an  Văn Khái (tháng 6/2005), 
các hiệp định về hỢp tác và đầu tư giữa hai nước được ký 
kết làm cơ sở cho nhiều công ty Mỹ đầu tư vào Việt Nam. 
Tính đến tháng 10/2005, tổng sô" dự án còn hiệu lực của Mỹ 
là 245 vói tổng sô' vốn cam kết đạ t  1,4 tỷ USD, trong đó vôn 
thực hiện đạt 739 triệu USD'-’.

Tuy nhiên, quan hộ đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam còn 
khá hạn chế và thất  thường, các nhà  đầu  tư Mỹ còn chò đợi

Ngoại ỊỊÌao Việt Nam trorìỊỊ thòi kỳ dõi mói và hội nhập quốc té

"NtỊuyồii Anli Tuấn, NtỊuyỄii Thị Như lỉoa, Quan hệ kinh tc c ủ n  Mỹ và 
N há t  Bán với Việt N a m  từ 1995 đến nav,  Sđd, lr.52.

Bộ Kế hoạch và Đầu tií - Trung tám Thông tin và [)ự báo kinh tế  - 
xã hội quốc gia, Các quốc g ia  và vùnfỉ lãnh thô cỏ quan hệ kinh t ế  với 
Việt Nam,  NXB Thông tin, Hà Nội, 2006, tr.462, tr .l25 .
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khả  năng thực thi của Hiệp clịnh thương mại song phương 
Việt - Mỹ.

Nhật  Bản cũng là nước dầu tư lớn vào Việt Nam, tính đôn 
tháng 11/1999, Nhật  Bán có 297 dự án đang hoạt động với 
tổng sô' vốn hơn 3,8 tỷ USD, đứng thứ tư trong số 58 nưốc trên 
thê giới đầu tư vào Việt Nam. Phần lớn các dự án đầu tư của 
Nhật  Bán vào Viột Nam đểu có quy mô vừa và nhỏ nhưng với 
hàm lượng kỹ thuật cao như điện tử có 17 dự án VỚI tống sô" 
vôn là 446 triệu USD; vật liệu xây dựng có 6 d ự  án VỚI tổng sô' 
vôn là 616 triệu USD; ôtô có 7 dự án vối tổng số vốn là 384 
triệu USD; khách sạn, du lịch và văn phòng cho thuê có 20 dự 
án, chiếm 10% tổng sô̂  vốn đầu tư của Nhật Bản'".

Cuôi năm 2003, Việt Nam và N hật  Bản ký kết Hiệp 
định khuyên khích và bảo hộ đầu tư, tạo điểu kiện cho các 
nhà  đầu tư Nhật  Bản kinh doanh tại Việt Nam. Hầu hết 
các tập  đoàn kinh t ế  và thương mại hùng mạnh nhất  của 
N hật  Bản có mặt  tại  Việt Nam như Mitsubishi, Toyota, 
Honda, Suzuki, Sony.. .Tính đến tháng  6/2005, Nhật  Bán 
đầu tư vào Việt Nam với tổng sô' vốn là 5,95 tỷ USD, trong 
đó có 531 dự án còn hiệu lực vối số  vôn thực hiện là 4,2 tỷ 
USD, dứng thứ 3 trong sô' các nước và vùng lãnh thố’ có dự 
án đầu tư  tai Viêt Nam

Nguyễn Anh Tuấn, N guyễn  Thị Như Hoa. Quan hê kinh t ể  của Mỹ  
và N h ật  Bản V(ĩi Viêt N a m  t ừ  1995 đến nay,  Sđd, t r .  110-112.

Bộ Kc hoạch và Dầu iư - Trung lâm Thông tin và Dự báo kinh tè -
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Các dự án đầu tư của EU triển khai trẽn hắu hôt các 
lĩnh vực, trong đó tập t rung  vào các ngành công nghiệp 
ntặng, công nghiệp nhọ, công nghiệp thực phẩm, nông lâm 
ngư nghiệp, dầu khí. bưu điện, sán xuất  thức ãn và thuôc 
thú y, khách sạn, du lịch, xây đựng, văn hóa, tài chính... ỏ 
các tỉnh, thành  phô' như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình 
Dương, Đồng Nai. Hái Dương, Quáng Nam, Đà Nảng. Tính 
túi ngày 11/5/2000, các nước EU đã có 322 dự án dược cấp 
giấy phép VỚI tổng số vốn đáu tư gần 5,4 tỷ USD, chiêm 
12,6% tống FDI của Việt Nam. Quy mô t rung bình một dự 
án của các nhà dầu tư EU tăng  từ 2,7 triệu USD (thời kỳ 
1988 - 1990) lên tới 11,7 triệu USD năm 1996, 15,5 triệu 
USD năm 1997 và 19,1 triệu USD năm 1998 " .

Tính đôn hết tháng 8/2005 dã có 16 nước thành  viôn 
của EU có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong dó các nước 
Pháp, Hà Lan, Anh, Luxemborg. Đức chiếm 94,3% tổng 
lượng vốn F'DI của EU vào Việt Nam, tâng gần 10 lán so 
VỚI năm 2004

Ngoại aiao Việt Nam trong thoi kv doi mới và hội nhập quỏc té

( l i ê | )  i h e o  I r .  H9) Xiì h ộ i  ()UỐC {Ị ia ,  Các quôc  ỊỊÌa và vùnịỊ  l ả n h  thô  C(i q un n  
hê kinh tếV('n Việt Nam,  NXB ThônfỊ lin, Hà NỴ)1, liOOfj, tr.'ifi'i, tr 125.

Hùi Huy Khnát, Thúc dấ v  quan hê thưdnị’ mni - đầu tư  f’iữa Liên 
hiệp châu Au và Việt N am những nám đẩu thô kỷ XXI,  Sdci, lr.107.

■” NfỊuyồn Xhư Dốn, “Thực t rạng hoạt  độnịi đầu tư  trực tiếp nước nịỊoài 
của E U  tại Viêt Nam".  chí N'ghi(''n cứu cháu Ảu. sô 2 (68)'20()6. 
ir .88-93.
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Tính riông từng nước vào thời điôm nửa đầu năm 2005, 
Anh là nước có tống sốvôn đầu tư lớn vào Việt Nam với 2,2 
tý USD, dứng đẩu trong khối KU và thứ 10 trong sô' ctác 
nước đầu tư vào Viột Nam. Cơ câu (lau tư trực tiếp của Anh 
tập t rung  chủ yêu vào xây dựng cd sỏ hạ tầng và phát  triển 
các ngành công nghiệp mũi nhọn như dầu khí, viễn thông, 
công nghiệp chê”biến... và lĩnh vực tài chính. Điên hình là 
các dự án lớn như dự án hợp doanh khai thác mạng viỗn 
thông nội hạt  với Cable và Wireless có vốn đẩu tư 289 triệu 
USD; dự án hợp doanh thăm dò khai thác dầu khí lô số  6, 
19. 12E của Ongc Vidcsh. BP và Den Norske khai thác lô 
sô'05-3 có vôn thực hiện tới 138 triệu USD

Pháj) là nước EU dầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam, cơ 
cấu đầu tư của Pháp trai đêu trôn hầu hết các lĩnh vực, 
nhưng chủ yếu tập t rung vào các ngành giao thông vận tái, 
hưu điện, công nghiệp n<ặng, dịch vụ du lịch, khách sạn.. . 
phân bô' ơ 30 tinh thành của Việt Nam. Năm 2000, Tổng 
(xmg ty Bưu chính viễn thông Việt Nam và tập doàn 
France Tolocom ký hợp đồng trị giá 615 triệu USD vổ phát 
triển mạng viỗn thông ơ khu vực thành  phô'Hồ Chí iMinh, 
là hỢp dồng lớn nhất  trong lĩnh vực viễn thông mà Việt 
Xam đã ký kết với một công ty nước ngoài cho đến thòi

Chương / / .  Nịioai ỊỊÌao Viét Nam tronỊỉ ỊỊÌai doan 1995 - 2005

Bộ K ế  ho;u'h và ỉ);ui tir - 'I'riing tn m  'rhõiifỊ ŨII vA D ự  h áo  k ii ih  lô  - 

xã hội quỏc íỊia, Các qiiỏc g ia và l ùng lãnh thó có quan hù kinh tê với 
Vict Nam .  Sđcl. lr .‘2r)l, ,‘Ỉ7IỈ.
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điểm này. Tính tới tháng 6/2005, Pháp có 148 dự án dược 
cấp giấy phép đầu tư, với tổng sô vôn là 2,2 tỷ USD, trong 
đó vốn thực hiện là 1,1 tý USD'".

Đầu tư của Đức vào Việt Nam còn khá khiêm tôVi, ngày 
19/8/1998 tại Bon, đại diện Chính phủ Việt Nam và Đức ký 
biên ban phê chuẩn Hiệp định k h u y ế n  khích và bảo hộ đẩu 
tư Việt- Đức, thúc đẩy quan hộ đầu tư giữa hai nưóc phát  
triển, Tính đến năm 2005, Đức là nước đứng thứ 21 trong 
số các nước đầu tư vào Việt Nam và thứ tư trong sô các 
nước EU với 57 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư là 
253,633 triệu USD*-’.

Đầu tư của Đức trải đều trên nhiều 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 với 127,94 triệu USD, chiếm 36% vôn đầu tư và 25% sô' 
dự án; công nghiệp dầu khí chiếm 3,5% sõ dự án và 7,4% 
vôn đầu tư. Đầu tư của Đức chủ yếu dưới hình thức liên 
doanh với 14 dự án vói tổng vốn là 287 triệu USD, chiếm 
81% vôn đầu tư. Hình thức 100% vốn nưóc ngoài có 13 dự

Bộ Kê hoạch và Đầu tư - Trung lâm  Thông lin và Dụ báo kinh lê  - 
xã hội quốc pia, Các quốc g ia  L'à vùnịị lãnh t h ổ  rỏ qunn hê kinh t ế  VỚI 
Việt Nam,  Sđd, tr.294,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trung tâm Thông tin và Dụ báo kinh tê’ - 
xã hội quõ'c gia, Các quốc gia và vùng lãnh t h ổ  có quan hệ kinh t ế  với 
Việt Nam ,  Sđd, tr.294.
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án với tổng vốn là 66,5 triệu USD, chiếm 19% vôn đầu tư 
(2000). Củng như các nước khác, các cỉự an đầu tư của Đức 
chủ J'ếu ở các tỉnh, thành phõ' lớn như thành phô' 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 đầu tư Italia thì Viột Nam là một đôl tác phù 
hợp VỚI năng lực của họ. Italia là  nưốc đứng hàng thứ 29 
trong sô'các nước đầu tư vào Việt Nam với 12 dự án được cấp 
giấy phép có tổng số vốn đầu tư là 61,45 triệu USD'-'*.

Các dự án đầu tư của Italia chủ yếu là liên doanh trong 
các lĩnh vực như chê biến gỗ ỏ Quáng Bình với sô’ vô’n là 
1,58 triệu USD; sản xuất  nhôm với số vốn là 11 triệu USD; 
container ỏ Đà Nẳng là lớn nhấ t  VỚI sô' vôn là 20 triệu USD. 
Ngoài ra còn hai dự án đầu tư 100% vốn của Italia là may 
mặc ó Hà Nội với sô" vô’n là 15 triệu USD và Sancom Việt 
Nam ỏ thành  phô^ Hồ Chí Minh với sô" vô*n là 1 triệu USD. 
Tính đến ngày 20/6/2005, Italia có 20 dự án còn hiệu lực với 
tổng vốn đầu tư là 49,9 triệu USD

Hùi Huy Khoát, Thúc đấy  quan hệ thươTXỊỊ mại  ■ đầu tư  giữa Liên 
hiệp cháu Au và Việt N a m  những năm đầu t h ế  kỳ XXI,  Sdd, Ir. l l ỉ l .

Bùi Huy Khoát, Sđ(i, l r . l0 8  ]0Í).

Bùi Huy Khoát, Sđd, tr . l34 , 140; liộ Kê hoạch và Dầu tư - Trung  
tâm Thông tin và Dự báo kinh tố  - xã hội quốc gia, Các quốc g ia và 
vùng lãnh thò có quan hệ kinh t ế  với Việt Nam,  Sdd, lr.302, 332, 351, 
365, 398.

153



Nịịoọì ỊỊÌao Việt Nam tronỊ’ thòi kỳ (lõi mói vò lìộì nháp quốc té

Cíic nhà đầu tư Bắc Au tham gia vào thị trường Việt 
Nam vào hàng sớm nhất trong các nước EU. Tính đến năm 
2005, trong các dự án đấu tư của các nước Bắc Au còn hiệu 
lực tại Việt \ a m  thì Thụy Điển là nước có sô'dự án và vốn 
dẩu tif lớn nhất  với 10 dự án, tổng sô’ vốn là 377,39 triệu 
USD. Các nhà đầu tư Thụy Đien hướng vào các lĩnh vực 
như thông tin di động, vật liộu xây dựng. Hình thức đẩu tư 
chủ yếu là liên doanh VỎI 4 dự án, trong đó dự án BCC vổ 
thông tin di dộng của Comvik là lỏn nhất  trị giá 341 triệu 
USD, chiếm 92‘’o von dăng ký của Thụy Điến tại Việt Nam. 
Ngoài ra còn có 02 dự án 100% vốn của Thụy Điến và 01 
hỢp đồng hỢp tác kinh doanh. Hầu hết các dự án của Thụy 
Điển đều tập trung tại Hà N’ội (2000)

Đan Mạch dứng thứ hai vối '1 dự án có tổng vốn dầu tư 
là 105,19 triộu USD, chủ yếu vào ngành bia và đồ uống VỚI 

hình thức liỏii doanh, chỉ có một dự án 100% vôn của Đan 
Mạch Icà dự án Domus Loigistica. Phần Lan dứng thứ ba 
với 1 dự cán có tông von đẩu tư Icà 0,8 triệu USD (2000)'-'.

Tính đến ngày 20/6/2005, Đan Mạch có 28 dự án còn 
hiệu lực với tổng vô*n đầu tư 142,36 triệu USD; Phần Lan

liùi lluv K1hi;'U. Sdd, Ir . l . ỉ l ,  1 10: I?ộ Kẽ lio.u'li và D.'iii tư ■ Triinp: lâm 
Thông lin vá Dự biu) kinh lõ - xã hội ( Ị U Ò C  fíi;i, Sd(i. Ir..'ỉ02, I3;ỉ2. 30], 
:i65, H9S.

' Vũ Khoan, V''àỉ Kuy ngẩm i'ề thì’ giớì trong thè ký X X  vá thê k \  XXI,  
Tài liệu Lhani kháo nội bộ. n.lí)í)9 . Ir. 10S109.
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có 2 d ự  án VỚI tổng sô' vỏn là 1,05 triệu USD; Nauy có 13 
dự án với tông sô*vốn là 46,8 tnộii U SD "’.

Như vậy, với ưu thế  là một trong ba trung tâm kinh tê 
lớn của thế  giới trong những năm cuổi của thô kỷ XX, EU 
trien khai các hoạt động của mình trôn phạm vi toàn thè giới 
đổ cạnh t ranh  VỚI Mỹ và Nhật Bán. Việt Nam là một dô'i tác 
quan trọng của EU trong thời kỷ dối mới, có chính sách dôi 
ngoại phù hỢp với lợi ích của Eư  nôn dã thúc đây quan hộ 
hỢp tác không những trong lĩnh vực kinh tê -thương mại mà 
còn được triển khai trôn nhiêu lĩnh vực khác. Quan hộ đầu 
tư Việt Nam - KU tiếp tục phát tnến  mạnh mẽ trong những 
n c ă m  đầu thô* kỷ XXI, tính dôn năm 2001 có 384 (ỉự án với 
tông vốn trôn 7 tý USD, trong đó. Pháp CC) 2,58 tý USD, Anh 
1,8 tý USD, Hà Lan 1,17 tỷ USD

Liôn bang Nga là nước dắu tư lớn vào Việt Nam, dứng 
hàng thứ 8 trong tổng sô 70 nước có đầu tư ớ Việt Nam vứi
1,6 tỷ USD (tính clến năm 2000, bao gồm c;i vô'n dự kiến 
(íắu tư vào nhà máy lọc dáu Dung (ịuất,  nhưng dự án này 
sau đó không được thực hiện). Những hạng mục công trình 
mà Liên bang Nga dã hoàn thành và đang trien khai có

ChươrtỊỊ / / .  Nịìoợì ịiiao Viêt Nam troiìỊi Ịịiai íìoạn 1995 - 2005

lU'ji l lu y  Khoát. S(l(l, tr 10: Hộ Kc' hoạch và i);iu Uf - 'Pruiií' Ifiiii 
’I'hónK Ún và Ih; báo kinh tố ■ xã hội (luôc íỊÌa, Sdd, Ir.lì()2. lì")].
:i(ỉr), ,'<98.

Trình Mưu, NíỊviyễn '1'hc Lực, N'f;'iyễii Iloáng (nái) (I)ồnfí chủ biỏn). 
S(l(l, lr.2K), U-.2-19.
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hiệu quá như Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Yaly, 
Vietsopotro, tổ hợp apati t  Lao Cai... Trong 5 năm đầu th ế  
ký XXI, quan hệ đầu tư Việt - Nga chững lại: t ính dến 
tháng 6/2005, Nga đăng ký được 46 dự án với sô'vốn là 269 
triệu USD, Việt Nam có 11 dự án đầu tư vào Nga với tống 
sô̂  vốn gần 35 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả hợp 
tác kinh tế  ây đã mở ra triển vọng mới cho sự hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực giữa hai nước"’.

Hàn Quốc là nước đầu tư lớn thứ tư ỏ Viột Nam. Tính 
đến tháng 4/2001, các nhà đầu tư Hàn Quôc có 283 dự án 
với tổng sỗ vô’n là 3,19 tỷ USD và năm 2002 có 484 dự án 
với 3,66 tỷ USD. Hầu hết các tập đoàn kinh tê lớn của Hàn 
Quôc đều có mặt tại Việt Nam như Samsung, Huyndai  
(trước năm 1997), LG, Daewoo'-’.... Tính đến ngày 
20/6/2005, tổng sô' vôVi đăng ký đầu tư của Hàn Quõc lên tói 
trên 4,8 tỷ USD™,

Ngoại giao Việt Nam trong thòi kỳ dổi mói và hội nhạp quốc tẻ

Nguyễn Dinh Bin (Chủ biên), Ngoại giao Viộl Nam 19-ir> - 2000, Sdd, 
tr.356; 364; Thái Văn Long, "Quan hệ Viêt ■ Nga trong nhữnịỊ năm gần  
đá y  và tác đông cùa nhãn tô Mỹ", Tạj) chí Nghiên cửu Châu Au, sô 2 
(68)/2006, lr.69

Trình Mưu, Nguyễn Thê Lực, Nguyễn Hoàng Giáp (Dồng chủ biôn), 
Sđd, tr.240, tr.249.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trung lâm Thông tin và Dự báo kinh lế  - 
xâ hội quô'c gia, Sđd, tr.76.
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Ngoài ra, các nước và vùng lãnh thổ, các tô chức quôc 
tê’có quan hộ kinh tê với Việt Nam cũng triển khai các dự 
án đầu tư ơ Việt Nam, tạo ra hoạt dộng sôi nổi trong lĩnh 
vực này. Tổng vô"n đầu tư trực tiêp nước ngoài (FDI) luôn ở 
mức Ổn định cao, đcạt 24,6 tỷ USD (1996 -  2000) và 5 năm 
tiếp theo vẫn đạt  19,9 tý USD (2000 - 2005) vượt 65,8% 
mục tiêu để ra (12 tỷ USD)"’.

Trong đó, t ính đến ngày 20/11/2004, các nước có vốn 
đầu tư  FDI cao nhấ t  ỏ Việt Nam là: Singapore 511.16 triệu 
USD, N hật  Bản 343,89 triệu USD, Pháp 138,65 triệu USD, 
Hà Lan 117,94 tr iệu  USD, Thái Lan 88,98 triệu USD, 
Malaysia 81,94 tr iệu  USD... '“’.

3. Viện trợ và các mối quan hệ kinh tế khác

Đáp lại những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải 
quyết vấn đề POW/MIA, Mỹ nô'i Lại viện trỢ nhân đạo cho 
Việt Nam với tổng số tiền là l triệu USD (1991) và 3 triệu 
USD (1993), đồng thời bãi bỏ các hạn chế dôì với các dự án 
do các tổ chức phi chính phủ thực hiện tcại Việt Nam. 
Tháng 7/1993, Tổng thống Bill Clinton cho phép các tổ 
chức tài chính quổc tê tiếp tục cho Việt Nam vay tiền và các

Võ Hồng Phúc, “Nhừnịỉ  thành tưu kinh t ế  - xã hôi qua 20  nám đổi 
mới (1986 - 2005),  Việt X;im 20 nãin dòi tnới, Sdd. tr. 166-167.

Phạm Huy Hoàng, ''Dầu tư  trực tiếp nước ngoài  ớ Việt Nam - TổtìịỊ 
quan và triến vọnịỉ", Tạp chí N'ghif'n cứu Kinh tô, số 3 (322)/2()05, U'.'M.
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công ty Mỹ dược tham gia phát triến các dự án kinh tế  ơ 
Việt Nam do các thiết chế tài chính quốc tế  tài trợ.

Ngoài ra, trôn crt sò Hội thíio song phương Việt - Mỹ vổ 
hàng không dân dụng (từ ngày 18-29/3/1998, tại Hà Nội), 
hợp tác vổ vận tái hành khách giữa hai nước dược mơ ra. 
Đánh giá về vai trò quan trọng của cuộc Hội thíío. Đại sứ 
Pctcrson cho rằng: "Các công ty xuất khẩu của Mỹ sẽ khòng  
thê hoạt động một cách có hiệu quả ở Việt Nam ncu thiếu sư  
trợgiúp cùa hàng không dàn dụng. Một khi Hiệp định hàng  
không được ký kết, nó sẽ là đòn bấy khuyến khích các công 
ty, các nhà đầu tư Mỹ đầu tư hơn nữa vào Việt Nam""'.

Theo báo cáo của Cơ quan nghiên cứu Quốo hội Mỹ 
(CRS). tông viộn trỢ của Mỹ cho Việt Nam trong tài khoá
2003 dã lên tới 40 triệu USD, trong dó Cơ quan phát  trien 
quốc tê Mỹ USAID (chuyên trách viện trỢ phát triển) dã 
viện trỢ cho Việt Nam 12,5 triệu USD trong năm 2003 và 
13 tnộu  USD nãm 2005

Các nước thuộc KU tiên hành các hoạt dộng trợ giúp 
cho Việt Nam phát triển kinh tế. ĐôVi tháng ‘1/1996, Viột 
Nam và Anh dạt dược thổa thuận  chuyến từ hình thức cho

NỊỊoai ỊỊÌao Việt Nam IronỊi thòi kỳ dổi mới VÀ hội nhập qiiỏc té

"Triển uạng m à  dường bay Viẽt ■ Mỹ". Tuan báo quôi' lẽ, sô’ 13 
27:ỉ)/199H, tr,7.

Bộ Kê hoạch và nầLi tư -Trinifí lâm 'I'hóiifí tin và Dự báo kmh tô - xã 
hội quôc tĩia, Sdd, lr.'162.
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vay dưới dạng tín dụng hỗn hỢp sMiiị; hình thức cho vay lãi 
xuất  thấp.  Bộ trướng Tài chính Anh cũng cam kết giúj) 
Viột Nam trong lĩnh vực ngân hàn^  Víì thị trưcíng chứng 
khoán. Chính phủ Anh tuyôn bô xóa cho Viột Nam 50% các 
khoán IIỢ và kéo díìi thòi gian trá nỢ của Việt Nam trong 
23 năm, đồng thòi tăng cường viện trỢ không hoàn lại cho 
Viột Xam (khoáng 180 triệu USD trong 10 năm từ 1994 - 
2001 và khoang 100 triộu USD năm 2005)

Pháp bắt  dầu cung cấp ODA clio Việt Nam từ năm 1989 
và xếp Việt Nam vào khu vực ưu tiôn từ năm 1999. Chính 
phủ Pháp đã dành cho Việt Xam nhiổu nguồn tài trỢ quan 
trọng: viện trỢ phát triến chính thức từ ngân khô, cho vay 
ưu đãi từ  Cơ quan phát  triên Pháị) (AFD) và từ Quỹ Đoàn 
kct ưu tiên (FSP). Đến năm 2000, Pháp đã viộn trỢ không 
hoàn lại cho Việt Nam khoáng 750 triệu USD, dứng thứ hai 
trong sỏ' 14 nước và dẽVi tháng 12 năm 2001, tăiig viện 
trỢ cho Việt Nam ‘100 triệu USD clưa Pháp vươn lên dứng 
thứ ba trong cộng đồng quốc tế  về viện trỢ cho Việt Nam *■*'.

Cộng hoà liôn bang Đức nôl lại viện trợ phát triổn cho 
Viột Nam từ ncăm 1990. Đến năm 2002, tổng nguồn võn

ChiỉơHíỊ / / .  Nịịoại ỊỊÌao Viẽt Nant tronỊị Ịịiai (loạn 1995 - 2005

N k u v Ỗ i i  l l ồ i i í í  V';ìn, ‘H<if) tác plicit í n n i  Virt Nnnì - EỈJ: t ìhững kot 
(¡un hước đnu ". Tiip chi N'Khiõn cứii quóc u‘>, sõ ((),'ỉ)/2()0r), ti-.S9, lr.89.

NKuyẻn Dinh lỉm ((’hủ hiÍMi), NịỊoại giao Viêt Nam  1945 - 2005,  Sctd, 
lr.:iG2; NgiiyỄn Viìn, "HỢp táv phát  triển Việt Nam  - EỈJ: nhừììịỊ
kết quá  bước đầu". Tạp (iii Xịíhiôn cứii qiiôc tê, .'i ((ì.'i)/2()05, ir.HH.
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ODA của Đức dành cho Việt Nam  đạ t  khoáng 402,73 triệu 
Euro. Hợp tác phát  triển của Đức và Việt Nam còn thổ 
hiện trong lĩnh vực tài chính, năm  2004, Đức hỗ trỢ tín 
dụng cho Việt Nam khoáng 120 tr iệu  euro, trong đó có 20 
triệu euro đành cho doanh nghiệp vừa và nhó đê phát  
triển kinh tế  tư nhân'".

Trong sô' các nước Bắc Âu thì Thụy Điển và Đan Mạch 
là hai nước Bắc Âu viện trỢ phát  tr iển  nhiều nhất  cho Việt 
Nam. Ngoài nguồn vốn ODA, hai nước này còn tăng cưc îng 
các khoán viện trỢ không hoàn lại cho Việt Nam hướng chú 
yếu vào các lĩnh vực quán lý nguồn nước, thuỷ sán, nông 
nghiệp, y t ế  và giáo dục. Tháng  02/2004, Việt Nam và Thuỵ 
Điển dã ký kết Hiệp định về hỢp tác phát  triển giai đoạn
2004 - 2006, trong dó, Thuỵ Điên cam kết viện trỢ không 
hoàn lại cho Việt Nam khoáng 120 tr iệu  USD. Đan Mạch 
nôì lại viện trỢ phát  triên cho Việt Nam từ năm 1992. Tính 
từ năm 1999 đến năm 2003, Đan Mạch viện trợ không 
hoàn lại cho Việt Nam khoáng 200 tr iệu  USD'-’.

Từ năm 1992 - 2000, Hàn Quổc dành cho Việt Nam một 
sô" khoản cho va\' ưu đãi và viện  trỢ không hoàn lại đồng  
thòi cũng là một trong những nước n hận  sô lượng lớn lao 
động của Việt Nam với hơn 4 vạn ngưòi theo hỢp đồng ký 
kôt giữa hai nước. Hàn Quổc là nước đứng thứ 5 Irong tòng

Nguyền Hồng Vân, Tlcici, tr.89.

Nguyễn Hồng Vân, TLđci, lr.90-92.

Ngoại giao Việt Nơm trong thòi kỳ dổi mói và hội nhạp quốc té
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Chương ỊỊ. Ngoại giao Việt Nam trong giai cloạn 1995 - 2005

số 40 nhà tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 1986 - 2005 với 
khoảng 200 triệu USD vôn vay ưu đãi và 48,5 triệu USD 
vốn viện trỢ không hoàn lại"’.

Tháng 7/1997, Ngoại trưởng Aus tra l ia  Alexander 
Downer thăm Việt Nam và chứng kiến lễ khỏi công xây 
dựng cầu Mỹ Thuận.  Công trình này do Chính phủ 
Australia  tài trỢ phần  lớn (khoảng 56% tổng trị giá 78,4 
triệu AUD và là dự án tài  trỢ cho nước ngoài lớn nhấ t  từ 
trước tới năm 2000 của Australia), khánh  thành  ngày 
21/5/2000 là biểu tượng của tình hữu nghị và hỢp tác hai 
nước. Hàng năm Chính phủ  Australia  còn câ'p cho Việt 
Nam 150 xuất học bổng và cam kết cho Việt Nam vay hàng 
chục triệu USD ODA‘-*.

An Độ là một cưòng quốc trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin đã ký với Việt N am  biên bản thỏa thuận  các lĩnh 
vực và hình thức hỢp tác cụ  thê trong lĩnh vực này vào 
tháng 8/1999 tại New Delhi, đồng thòi giúp Việt Nam đào

' Nguyễn Dinh Bin (Chủ bién), N g o ạ i  giao Việt N a m  1945  - 2000,  Sdd, 
tr.36'1; Bộ Kê hoạch và Đầu tư - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh 
Lê - xã hội (ịuốc gia, Các q uếc  g ia  và vùng lãnh t h ổ  có quan hệ kinh tẽ 
ưới Việt N a n ,  Sđd, tr.Vfi.

Nguyễn Đỉnh Bin (Chủ biôn), N g o ạ i  giao Việt N a m  1945 - 2000,  Sđd, 
Lr.360; Bộ Kè hoạch và Đầu tư - Trung t â i T í  Thông tin và Dự báo kinh  
Lê - xã hội quốc gia. Các quốc  g ia  và vùng lãnh t h ổ  có quan hệ kinh t ế  
jới Viêt Nar.'., Sđd, tr.438.
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tạo đội ngủ lập trình viên tại Hà Nội, dành cho Việt Nan: 
130 suất  học bổng để đào tạo sinh viên và cán bộ ở bậc đại 
học và sau đại học trong nhiếu lĩnh vực. Ngoài ra, Chính 
phủ An Độ cũng đã dành cho Việt Nam một sô* khoản viộr 
trỢ không hoàn lại tương đương 1 triệu USD để phát  triểi: 
kinh tê và đào tạo nguồn nhân lực"'.

Trong các khoản viện trỢ, nguồn vốn ODA mà côn^ 
đồng quốc tế  dành cho Việt Nam là quan trọng nhất ,  gia: 
đoạn 1996 - 2000, các nước cam kết dành cho Việt Narr 
nguồn tài trỢ vốn ODA là 11,64 tỷ USD và được thực hiệr 
khoảng 6,1 tỷ USD; giai đoạn 2000 - 2005, cộng đồng tài trọ 
quốc tê cam kết dành cho Việt Nam 16,73 tỷ USD và giả: 
ngàn được 7,8 tỷ USD"’.

Nguồn vốn ODA mà cộng đồng quốc tê tài trỢ cho Viộl 
Nam được ưu tiên cho phá t  triển cơ sở hạ tầng; phá t  triểr 
nông nghiệp và nông thôn, xoá đói giảm nghèo; p h á t  triểr 
y tế, giáo dục và đào tạo; tăng cường nàng lực và th ể  ché 
trong lĩnh vực cải cách hành  chính và tư pháp, quản  1} 
kinh tế; nghiên cứu cơ bản và hỗ trỢ một sô lĩnh vực sar 
xuất  chê biến nông sản, thuỷ  sản.. .

Ngoại giao Việt Nam troriỊỉ thòi kỳ dõi mói vá hội nhập quốc te

Trần Thị liý, “10 nám diều chinh chinh sách đôi tiịíoại của  CộnfỊ hoc 
Ân Độ (1991 - 2000): những thành tựu", Tạp chí Nghiên cứu Dông Nan  
Á, 90 6/2001, tr. 11.

Võ Hồng Phúc, “Những thành tựu vé kinh t ế ■ xã hội qu a 20  năm đỏ 
mới (1986 ■ 2005)”, Viột Nam 20 năm dổi mói, Sđd. tr. 167-168.
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ChươrĩỊỊ I I .  N Ịịoai ỊỊÌao Việt Nam troriỊỊ ỊỊÌai (loạn 1995 - 2005

Những {)hân tích ở trôn cho thấy năm 1995 đánh dấu 
cột môV nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế  - xã hội 
k é o  d à i  v à  m ơ  đ ầ u  c h o  g i a i  đ o ạ n  m ở i ,  công n g h i ệ p  h o á ,  h i ệ n  

đại hoá (lất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ văn minh, Đưòng lôi, chính sách đôi 
ngoại dối mới của Đảng và Nhà nước ta được tiếp tục hoàn 
thiện, phục vụ cho yôu cầu hội nhập quốc tê và phát  triển 
đất nước. So với các kỳ Đại hội VI, VII thì Đại hội VIII và 
nh ấ t  là Đại hội IX có những bổ sung rõ ràng phù hỢp tình 
hình thê giới và yêu cầu phá t  triển đất  nước: sẵn sàng là 
bạn và đỗì tác tin cậy của các nước trong cộng đồng th ế  giới, 
p hấn  đấu vì hoà bình và phát  triển.

Trong hơn 10 năm (1995 - 2005), độc lập dân tộc và xã 
hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế  quốc tế  của Việt Nam 
từng bước được nâng lên. Việt Nam có quan hệ ngoại giao 
với hầu  hết  quôc gia và vùng lãnh thổ, có quan hệ kinh tê
- thương mại với hàng trăm các thị trường trên thê giới và 
thực sự đã có những bước đi vững chác trên bước đường hội 
nhập  quỗc tế. Việt Nam tích cực chủ động hội nhập kinh tế  
quốc t ế  theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ 
quốic tế, ưu tiên cho quan hệ với các đối tác láng giềng, nước 
lỏn và bạn bè truyền thống.

Tuy vậy, hội nhập quo'c t ế  để phát  triển của Việt Nam 
giai đoạn này mới chỉ là bưức kliời dầu nên nhiêu vấn đề 
náy sinh trong quá trình tham gia các định chế kinh tẽ - 
tài  chính th ế  giới, nhấ t  là việc hoàn thiện cơ sở pháp lý và 
đào tạo nguồn lực phù hỢp với tình hình và nhiệm vụ mới.
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