
Theo nghiên cứu của Công ty Honda Việt Nam, ở 
thời điểm hiện tại ngành công nghiệp phụ trợ 
ô tô chưa phát triển. Đó là một trong những 

nguyên nhân khiến ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam 
vẫn còn chưa phát triển xứng với tiềm năng.

Số thống kê hiện nay cho thấy, tỷ lệ nội địa hóa của 
Công ty Honda Việt Nam còn thấp, riêng mảng ô tô mới 
đạt 20%. Phụ tùng lắp ráp ngành ô tô hiện nay đều nhập 
khẩu, ảnh hưởng tới việc cạnh tranh với các nước trong 
khu vực cũng như trên thế giới.

Bên cạnh đó những yếu tố như nguyên liệu chất 
lượng cao còn thiếu; những rào cản về thuế, ưu đãi đầu 
tư… cũng khiến các doanh nghiệp sản xuất ô tô nói 
chung và Công ty Honda Việt Nam nói riêng rất khó để 
đẩy mạnh nội địa hóa.

Để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô trong tương lai, 
tại buổi làm việc, đại diện phía Công ty Honda Việt Nam 
đã trình bày những đề xuất để thúc đẩy phát triển ngành 
công nghiệp phụ trợ ô tô.

Bên cạnh đó đại diện Công ty Honda Việt Nam cũng 
đề nghị Chính phủ sửa đổi Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt 
(miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị trong nước); 
có các chính sách hỗ trợ như ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt 
cho lắp ráp động cơ…để phát triển ngành công nghiệp 
ô tô Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy 
Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Với phương châm thành 
công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, tỉnh Vĩnh 
Phúc luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ các doanh nghiệp 
nói chung và Công ty Honda Việt Nam nói riêng trong khả 
năng của tỉnh.

Chiều 13/7/2020, đồng chí Hoàng Thị 
Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi 
làm việc với ông Keisuke Tsuruzono, Tổng 
Giám đốc Công ty Honda Việt Nam. Cùng 
dự, có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp và làm việc với ông 
Keisuke Tsuruzono, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam

BÍ THƯ TỈNH ỦY HOÀNG THỊ THÚY LAN
làm việc với lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam
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Trong thời gian tới công nghiệp vẫn là hướng phát 
triển chính, trong đó ô tô xe máy là trọng điểm, Vĩnh 
Phúc sẽ tập trung cao độ để hỗ trợ Công ty Honda Việt 
Nam thực hiện được mong muốn của mình trong việc 
đẩy mạnh quá trình nội địa hóa.

Đây không chỉ là sự phát triển của doanh nghiệp 
mà còn mở ra cơ hội việc làm cho rất nhiều lao động địa 
phương, đồng thời là nền tảng để ngành ô tô Việt Nam 
phát triển.

Đối với những đề xuất của Công ty Honda Việt Nam, 
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cam kết sẽ thực hiện 
theo thẩm quyền của tỉnh, đối với những kiến nghị vượt 
quá thẩm quyền, địa phương sẽ ghi nhận và chuyển tới 
các bộ ngành, Trung ương giải quyết.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề 
nghị trong thời gian tới Công ty Honda Việt Nam tiếp tục 
đẩy mạnh năng suất lao động tại Vĩnh Phúc, cũng như 
tăng cường sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo lao động ở địa 
phương. Sản xuất thêm những sản phẩm có giá trị gia 
tăng cao, quan trọng, thiết yếu.

Để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong thời gian tới cần thu 
hút được các doanh nghiệp đầu tư, ngoài những sản 

phẩm truyền thống như ô tô, xe máy, Bí thư Tỉnh ủy 
Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn Công ty Honda đầu tư 
nhiều hơn nữa những sản phẩm của tập đoàn như máy 
móc, linh kiện phụ trợ khác…

Đặc biệt để hỗ trợ nguồn nhân lực cho Công ty 
Honda Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất 
ô tô nói chung Vĩnh Phúc sẵn sàng giành một khoa của 
Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc để đào tạo chuyên về 
ô tô, xe máy…

Thiệu Vũ (baovinhphuc.com.vn)
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN VĂN TRÌ
DỰ LỄ XUẤT XƯỞNG XE CR-V 2020

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Keisuke Tsuruzono, 
Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam gửi lời 
cảm ơn tỉnh Vĩnh Phúc về sự hỗ trợ và tạo điều 

kiện cho Công ty Honda và các nhà cung cấp phụ tùng 
hợp tác để tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm ô tô của 
Công ty Honda.

Xe ôtô Honda CR-V 2020 được sản xuất và lắp ráp tại 
nhà máy Honda Việt Nam từ nỗ lực của Việt Nam trong 
việc phát triển ngành công nghiệp sản xuất trong nước 
theo định hướng của Chính phủ. Honda CR-V là sản phẩm 
chiến lược của Honda với năm thế hệ ra mắt đều được ưa 
chuộng bởi khách hàng sử dụng. Kể từ lần đầu tiên ra 
mắt trên thế giới vào năm 2016, Honda CR-V thế hệ thứ 
5 đã khẳng định được vị thế là mẫu xe hàng đầu trong 
phân khúc SUV với nhiều giải thưởng danh giá. Honda 
CR-V thế hệ thứ 5 mạnh mẽ, thể thao cùng đột phá về 
công nghệ với 3 phiên bản L, G, E cùng 5 màu trắng, ghi 
bạc, titan, đen, xanh đậm; xe vận hành mạnh mẽ với 

động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, tiện nghi tối ưu với 
thiết kế 7 chỗ ngồi. Doanh số tích lũy của CR-V thế hệ thứ 
5 đã lên đến hơn 26.000 xe. Đặc biệt, CR-V cũng tự hào 
là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV trong năm 2019 
với doanh số kỷ lục 13.337 xe giao đến tay khách hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì
tặng hoa chúc mừng Công ty Honda

Chiều 20/7/2020, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ xuất xưởng xe CR-V 2020. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã đến dự. 
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Ông Keisuke Tsuruzono khẳng định, sự đóng góp và 
nỗ lực làm việc không ngừng của Honda Việt Nam, không 
chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn đóng góp tích 
cực vào sự phát triển tiến bộ của xã hội Việt Nam. Nỗ lực 
trong công việc hàng ngày của nhân viên Công ty Honda 
Việt Nam, cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất 
trên sự mong đợi của khách hàng, nâng cao niềm tự hào 
sản phẩm chất lượng.

Đánh giá cao Công ty Honda Việt Nam đã liên tục nỗ 
lực trong việc phát triển ngành công nghiệp sản xuất 
ôtô trong nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn 
mạnh, sau hơn 20 năm hoạt động, Công ty Honda Việt 
Nam đã đạt được nhiều thành công trong sản xuất kinh 
doanh, có những đóng góp quan trọng vào phát triển 
ngành công nghiệp ô tô, xe máy của Việt Nam và sự phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí mong 

muốn Công ty Honda Việt Nam vượt qua khó khăn, tiếp 

tục chăm lo đời sống cho người lao động; nỗ lực nâng 

cao tỷ lệ nội địa hóa, chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt 

hơn; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để luôn chiếm vị trí 

hàng đầu trong ngành công nghiệp chế tạo, lắp ráp ô tô, 

xe máy tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định: "Với 

tỉnh Vĩnh Phúc, sự thành công của doanh nghiệp chính 

là thành công của tỉnh. Vì vậy, tỉnh luôn đồng hành, tạo 

điều kiện thuận lợi nhất cũng như chia sẻ những khó 

khăn với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung 

và Công ty Honda Việt Nam nói riêng".

Đức Hiền (vinhphuc.gov.vn)



Hiện nay, Hàn Quốc có khoảng 9.000 doanh 
nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, nhiều chuyên gia, 

thương gia của Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc nhập 
cảnh. Được sự quan tâm của Chính phủ, Hàn Quốc đã có 
hơn 4.500 chuyên gia, thương gia được nhập cảnh vào 
Việt Nam và tuân thủ đúng quy định cách ly phòng, 
chống dịch bệnh; dự kiến thời gian tới có 1.500 chuyên 
gia tiếp tục được nhập cảnh vào Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Kim Eui Joong, Tham tán 
Thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc đề nghị Vĩnh Phúc 
tạo điều kiện tốt nhất để các chuyên gia, doanh nhân 
Hàn Quốc chuẩn bị nhập cảnh vào Việt Nam được cách 
ly tại tỉnh; đồng thời đề xuất tổ chức sự kiện kết nối giữa 
doanh nghiệp Hàn Quốc với doanh nghiệp Vĩnh Phúc và 
lãnh đạo tỉnh vào tháng 8/2020. 

Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Lê Duy Thành thông tin về những thành công của tỉnh 
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khẳng 
định kiên quyết không để dịch tái phát. Với phương 

châm, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại tỉnh 
là công dân của tỉnh, tỉnh Vĩnh Phúc cam kết đồng hành, 
hỗ trợ cùng các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh nói 
chung và các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng tháo gỡ, 
khắc phục khó khăn và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã đề xuất với Chính phủ cho 
phép nhập cảnh và bố trí khu vực cách ly tại tỉnh cho các 
chuyên gia người nước ngoài tới Vĩnh Phúc làm việc. Với 
đề xuất tổ chức sự kiện kết nối các doanh nghiệp hai bên 
của ngài Tham tán thương mại, đồng chí Lê Duy Thành 
bày tỏ nhất trí cao và nhấn mạnh, đây sẽ là cơ hội hợp 
tác cho các doanh nghiệp hai nước. Về nội dung đề xuất 
chuyên gia, thương gia Hàn Quốc khi nhập cảnh tại sân 
bay Nội Bài được cách ly tại Vĩnh Phúc, đồng chí Lê Duy 
Thành khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
các chuyên gia, thương gia Hàn Quốc làm việc tại tỉnh 
được cách ly tại tỉnh nhưng phải đảm bảo cách ly theo 
quy định về phòng, chống dịch bệnh và các điều kiện cần 
thiết theo quy định của Chính phủ.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
UBND TỈNH LÊ DUY THÀNH TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI 
THAM TÁN THƯƠNG MẠI ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

TẠI VIỆT NAM

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh tiếp và làm việc với ông Kim Eui Joong, Tham tán Kinh tế 

thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Chiều 15/7/2020, đồng chí Lê 
Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh tiếp, làm việc với ông Kim Eui 
Joong, Tham tán thương mại Đại 
sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về 
việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 
các doanh nghiệp do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19.
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In the afternoon of 15/7/2020, Mr. Le Duy Thanh, 
Deputy Secretary of the provincial Party Committee, 
Standing Vice Chairman of the provincial People's 
Committee welcomed and worked with Mr. Kim 
Eui Joong, Commercial Counselor of the Korean 
Embassy in Vietnam on supporting and removing 
difficulties for businesses due to the impact of 
Covid-19 pandemic.

At present, South Korea has about 9,000 
businesses operating in Vietnam. Due to the 
effects of Covid-19, many Korean experts 

and merchants had difficulty in entering the country. 
With the attention of the Government, South Korea had 
more than 4,500 experts and businessmen to enter into 
Vietnam and strictly comply with the quarantine and 
disease prevention regulations; it is expected that 1,500 
experts will continue to enter Vietnam in the coming 
time.

At the meeting, Mr. Kim Eui Joong, Commercial 
Counselor of the Korean Embassy asked Vinh Phuc 
to create the best conditions for Korean experts and 
businessmen to enter into Vietnam to be isolated in the 
province; at the same time, he proposed to organize an 
event connecting Korean enterprises with Vinh Phuc 
enterprises and provincial leaders in August 2020.

Welcoming the working visit of the Korean Embassy, 
Mr. Le Duy Thanh shared about the  province’s success 
in Covid-19 prevention and control. With the motto 
“enterprises operating in the province are the province’s 

citizens”, Vinh Phuc commits to accompany and support 
FDI enterprises in general, Korean ones in particular 
in order to remove, overcome difficulties and recover 
production due to the impact of Covid-19.

Currently, Vinh Phuc province has proposed to 
the Government to allow the entry and arrangement 
of isolated areas in the province for foreign experts. 
About the proposal of organizing the event to connect 
businesses on both sides, the Deputy Secretary expressed 
his high agreement and emphasized that this would 
be an opportunity for the mutual cooperation of the 
businesses. Regarding the proposal of isolating Korean 
experts and businessmen in Vinh Phuc, he affirmed that 
he would create the most favorable conditions for them 
to be isolated in the province but must ensure isolation 
regulations on disease prevention and control and 
necessary conditions as prescribed by the Government.

By Nguyen Thom

DEPUTY SECRETARY, STANDING VICE CHAIRMAN 
LE DUY THANH WORKED WITH THE COMMERCIAL 

COUNSELOR OF THE KOREAN EMBASSY IN VIETNAM
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Trong những gần đây, cùng với sự phát triển của 
mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 
Việt Nam và Ấn Độ, mối quan hệ hợp tác giữa 

tỉnh Vĩnh Phúc và Ấn Độ cũng có nhiều bước phát triển 
mới, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh  Lê Duy Thành  đã giới thiệu 
khái quát về vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế, 
xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí cho biết hiện nay, 
tỉnh Vĩnh Phúc có 3 khu công nghiệp có nhà đầu tư Ấn 
Độ đang hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển tốt, 
tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động 
địa phương. Đồng chí đề nghị, ông Sushil Prasad - Bí thư 
thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ là cầu nối để 
Chính phủ, doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đầu tư vào các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; hỗ trợ thêm các suất học 
bổng trong các ngành, nghề mà người lao động tỉnh Vĩnh 
Phúc đang học tập, đào tạo ở Ấn Độ.

Ông Sushil Prasad - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ 
tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi nhân dân tỉnh Vĩnh 
Phúc đã yêu mến, đón nhận nền văn hóa Ấn Độ thông 
qua sự yêu thích các bài hát, những bộ phim truyền hình 
và nhất là với môn Yoga; cảm ơn tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều 

kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ấn Độ đầu tư vào tỉnh.

Thời gian tới, Ấn Độ mong muốn tiếp tục xây dựng 
mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực với Việt 
Nam, trong đó, có tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Sushil Prasad sẽ 
đề xuất Chính phủ Ấn Độ giới thiệu một địa phương có 
nhiều nét tương đồng với tỉnh Vĩnh Phúc để xây dựng 
mối quan hệ hữu nghị, ký kết hợp tác cùng phát triển. 
Đồng thời, là cầu nối để doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục đầu 
tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ 
thông tin và giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN ẤN ĐỘ 
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VĨNH PHÚC

Toàn cảnh buổi làm việc
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Chiều ngày 26/6/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do ông Sushil 
Prasad - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.



HƠN 1000 NGƯỜI THAM GIA ĐỒNG DIỄN 
hưởng ứng ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6
Sáng 27/6/2020, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối 

hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức thành công Ngày quốc tế Yoga với hơn 1.000 người yêu thích 
bộ môn này tham gia.    
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Phát biểu tại sự kiện này, ông Sushil Prasad  - Bí 
thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam bày 
tỏ ấn tượng trước sự lớn mạnh và sức lan tỏa của 

phong trào tập luyện yoga tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ông cũng 
chia sẻ: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã và đang hỗ trợ 
cho 5 tỉnh: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Phú Yên, 
Thanh Hóa tổ chức sự kiện ngày “Quốc tế Yoga” lần thứ 6 tại 
Việt Nam với chủ đề “Yoga from home” (tạm dịch: Yoga tại 
nhà), từ ngày 21- 28/6/2020.

Tập luyện yoga là một nét văn hóa đặc trưng của người 
dân Ấn Độ. Đến nay, đã có hàng triệu người trên thế giới 
tập luyện yoga vì lợi ích sức khỏe mà yoga mang lại. Tại Việt 
Nam, yoga ngày càng trở nên phổ biến, thể hiện qua sự 

hưởng ứng mạnh mẽ của người dân Việt Nam trong Ngày 
Quốc tế Yoga.

Đây là lần thứ 6 Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp 
tổ chức Ngày quốc tế Yoga. Hoạt động chính của sự kiện 
là màn đồng diễn yoga của hơn 1.000 người tham gia với 
những bài tập yoga liên hoàn do học viên các câu lạc bộ, 
trung tâm yoga trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc biểu diễn.

Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức tại đây sẽ giúp tăng 
cường sự hiểu biết về văn hóa, gắn kết hơn nữa tình hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung 
và quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và 
tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm



In the morning of 27/6/2020 at Ho Chi Minh 
Square, Vinh Yen City, Vinh Phuc Department of 
Foreign Affairs in collaboration with Indian Embassy 
in Vietnam successfully organized  the International 
Day of Yoga with more than 1,000 participants who 
love the Yoga.   

Speaking at the event, Mr. Sushil Prasad - First 
Secretary of the Indian Embassy in Vietnam 
expressed his impression at the growth and 

spread of the Yoga practice movement in Vinh Phuc 
province. He also shared that the Indian Embassy 
supported 5 provinces (Vinh Phuc, Quang Ninh, Ninh 
Thuan, Phu Yen and Thanh Hoa) to organize the 6th 
International Day of Yoga in Vietnam with the theme 
"Yoga from home" from 21-28/6/202.

Yoga practice is a cultural characteristic of Indian 
people. Up to now, millions of people around the world 
practice Yoga for the health benefits. In Vietnam, Yoga is 
becoming more and more popular, reflected by the strong 
response of Vietnamese people on the International Day 
of Yoga.

This is the 6th time the Department of Foreign Affairs 
of Vinh Phuc province has cooperated to organize the Day. 

The main activity of the event is the Yoga performance 
of more than 1,000 participants with continuous Yoga 
exercises.

The International Day of Yoga will help to enhance 
cultural understanding, further strengthen the friendship 
between people of the two countries in general and the 
cooperation between the Indian Embassy and Vinh Phuc 
province in particular.

By Nguyen Thom

MORE THAN 1,000 PERFORMERS AT THE 6TH 
INTERNATIONAL DAY OF YOGA
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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Từ ngày 1-3/7/2020 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ 
Ngoại giao tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức 
và nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Lãnh đạo, 

CCVC các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố trong cả 
nước. Đến dự Hội nghị có ông Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu chiến lược Học viện Ngoại giao, bà Trịnh 
Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Học viện 
Ngoại giao và đặc biệt là sự tham gia của trên 140 công 
chức, viên chức của 24 tỉnh, thành phố. Tham gia hội 
nghị, tỉnh Vĩnh Phúc có đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Trịnh Thị Thu Huyền, 
Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Học viện Ngoại giao 
nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này nhằm 

triển khai có hiệu quả Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối 
ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại 
vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Trong 3 ngày diễn ra Hội nghị, học viên được học tập 
và quán triệt nhiều nội dung quan trọng như: Covid - 19 
và tác động đối với thế giới, khu vực và Việt Nam; ASEAN 
trong bối cảnh quan hệ quốc tế mới và vai trò của Việt 
Nam; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình với đối tác quốc tế; 
Kỹ năng tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế; Kỹ năng 
tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin sai lệch, tin tức 
giả trong giai đoạn hiện nay…

Tin, ảnh: Đức Thành

HỘI NGHỊ CẬP NHẬT KIẾN THỨC VÀ 
NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI



Chiều 15/7/2020, Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị 
triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối 
năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí 

Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn 
Thị Sâm, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn và các 
đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, trung tâm 
cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Sở.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 
tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, nhằm 
tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, 
Sở Ngoại vụ đã chủ động tham mưu điều chỉnh các hoạt 
động đối ngoại để kịp thời thích ứng với diễn biến tình 
hình mới, cụ thể: Thành lập các đoàn công tác thăm hỏi, 
động viên, tháo gỡ khó khăn các công ty FDI trên địa bàn 
tỉnh; hỗ trợ các công tác phiên dịch, tham gia lực lượng 
phòng chống dịch của tỉnh; tham mưu thăm hỏi, động 
viên phòng chống dịch Covid-19  đến một số địa phương 
nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh; đề xuất hỗ trợ cho 
các chuyên gia, người lao động nước ngoài và thân nhân 
được phép nhập cảnh vào Việt Nam; tham mưu cho tỉnh 
tiếp đón, làm việc với 06 đoàn đại sứ nước ngoài tại Việt 
Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh. 

Trong công tác xúc tiến viện trợ phi chính phủ, Sở 
cũng chủ động phối hợp với các ngành tích cực triển 

khai công tác vận động, thu hút nguồn vốn viện trợ phi 
Chính phủ từ các tổ chức cá nhân nước ngoài, Việt kiều và 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị giải ngân 6 
tháng đầu năm 2020 đạt gần 700.000 USD. 

Bên cạnh đó, công tác Công đoàn Sở cũng được đẩy 
mạnh với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và hiệu 
quả, luôn quan tâm sâu sát đến quyền lợi, đời sống vật 
chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 
quan, phối hợp với đoàn thanh niên xây dựng khuôn viên 
cơ quan ngày một xanh, sạch, đẹp.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục 
những tồn tại, khó khăn, 6 tháng cuối năm 2020, Sở tiếp 
tục tham mưu cho tỉnh duy trì và phát triển quan hệ hợp 
tác hữu nghị với các nước, khai thác hiệu quả các mối 
quan hệ đối tác với các địa phương nước ngoài. Đồng thời 
thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Vĩnh Phúc 
về “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển 
kinh tế - xã hội, Sở tiếp tục tham mưu cho tỉnh điều chỉnh 
các kế hoạch hoạt động đối ngoại sát với thực tế như: Ưu 
tiên hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thiết yếu phục vụ 
thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và phát triển sản 
xuất; tham mưu tổ chức cuộc gặp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh 
với các cơ quan Đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhằm 
thúc đẩy các chương trình hợp tác, tháo gỡ khó khăn, hỗ 
trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt 
Hưng, Quyền Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương những 
nỗ lực và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. 
Đồng thời, đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức 
không ngừng trau dồi đạo đức, rèn luyện, học tập nâng 
cao nghiệp vụ, bám sát phương châm “chủ động - sáng 
tạo - hiệu quả” nhằm nâng cao chất lượng công tác tham 
mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu 
cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực đối ngoại; thực 
hiện tốt quy chế dân chủ đảm bảo tính minh bạch, công 
bằng; chú trọng giữ gìn đoàn kết nội bộ, góp phần thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Nam Dương

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở
phát biểu tại hội nghị

SỞ NGOẠI VỤ: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 
CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
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Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc



TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên tình hình thu hút đầu tư của tỉnh 

có những kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh thu hút được 185,86 
triệu USD vốn FDI. 

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, 
các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: 

Vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và 
phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời 
sống nhân dân.

Thành công bước đầu trong phòng, chống Covid-19 
của Vĩnh Phúc được Trung ương ghi nhận, nhân dân cả 
nước đánh giá cao. Cùng với các cơ chế, chính sách tiếp 
tục cải thiện môi trường đầu tư, đây chính là cơ hội vàng 
để Vĩnh Phúc đón làn sóng dịch chuyển đầu tư nước 
ngoài vào các Khu Công nghiệp.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND 
ngày 26/3/2020 phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư 

năm 2020; Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc thực hiện 
Nghị quyết số 02/NQ-CP và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 
04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, 
giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; 
Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp để nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch 
bệnh, các cơ quan chuyên môn đã tăng cường các biện 
pháp tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư qua các hình thức 
mạng xã hội, điện thoại hoặc bằng văn bản nhằm đảm 
bảo tuân thủ yêu cầu không tập trung đông người và vẫn 
duy trì thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; tiếp tục chỉ đạo 
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Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì thăm và tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh
 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
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rút giảm thời gian thực hiện các thủ tục thành lập doanh 
nghiệp, thủ tục đầu tư và từng bước triển khai đăng ký 
kinh doanh qua mạng; công khai, minh bạch các cơ chế 
chính sách, quy hoạch của tỉnh và thủ tục hành chính 
trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2020, số dự án FDI 
cấp mới trên địa bàn tỉnh là 15 dự án với tổng vốn đầu tư 
95,59 triệu USD; thực hiện tăng vốn cho 23 lượt dự án với 
tổng vốn đầu tư tăng là 86,89 triệu USD; thực hiện thông 
báo cho 08 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 
góp với tổng vốn đầu tư là 3,38 triệu USD. Tổng vốn đầu 
tư thu hút mới là 185,86 triệu USD.

Lũy kế đến hết 6 tháng đầu năm 2020, số dự án 
FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 397 dự án với tổng 
vốn đầu tư đăng ký (VĐTĐK) là 5.658,7 triệu USD. Trên 
địa bàn tỉnh có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào 
tỉnh. Đứng đầu là Hàn Quốc với 210 dự án có VĐTĐK là 
2.307,6 triệu USD, chiếm 40,78% tổng VĐTĐK toàn tỉnh; 
Nhật Bản đứng thứ hai với 48 dự án có VĐTĐK là 1.179,86 
triệu USD, chiếm 20,85%  tổng VĐTĐK toàn tỉnh; tiếp 
đến là Đài Loan (Trung Quốc) với 38 dự án có VĐTĐK là 
951,16 triệu USD, chiếm 16,81% tổng VĐTĐK toàn tỉnh; 
còn lại lần lượt là các dự án từ các nhà đầu tư Singapore, 
Thái Lan, Italia, Trung Quốc, Hà Lan, Ấn Độ, Samoa, 
Seychelles, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Indonesia, Thụy 
Điển, Nga, Hoa Kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục 
đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giảm thời gian, 
chi phí cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và mở rộng các dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4; đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính đúng hạn và sớm trước quy định cho doanh 
nghiệp và người dân. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp (từ việc thành lập doanh nghiệp đến các 
điều kiện kinh doanh, thông quan, nộp thuế). Ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành 
chính để tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho sản 
xuất , đẩy mạnh thu hút FDI và đầu tư xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện tuyến công tác quảng bá, cung 
cấp thông tin, thu hút đầu tư vào tỉnh Vĩnh phúc; cung 
cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt 
động xúc tiến đầu tư, thương mại một cách hiệu quả 
nhất nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong thời gian tới.
Tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương 
mại. Đa dạng hóa các hình thức kết nối nhà đầu tư, tổ 
chức hiệu quả các cuộc họp và làm việc trực tuyến trong 
thời gian dịch bệnh. Duy trì hợp tác, kết nối với các tổ 
chức quốc tế nhằm kết nối doanh nghiệp, hợp tác về xúc 
tiến đầu tư.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính 
sách phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch 
Covid-19 nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh. 
Tiếp tục cập nhật tình hình các khó khăn, vướng mắc, 
kiến nghị các doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn, đồng 
hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt 
động. Trong đó, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phát huy 
vai trò thường xuyên làm cầu nối giữa doanh nghiệp với 
cơ quan nhà nước trong việc tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh.

Tổng hợp: Nguyễn Thơm



Since the first months of 2020, the Provincial 
Party Committee, People's Council and People's 
Committee have drastically directed all levels 

and sectors to focus on the "dual goal": to be fiercely in 
preventing the epidemic, maintaining and developing 
the socio-economic activities, ensuring people's lives.

The initial success of Vinh Phuc's Covid-19 prevention 
and control is recognized and  appreciated by the Central 
Government and people nationwide. Along with 
mechanisms and policies on continuing improving the 
investment environment, this is a golden opportunity for 
Vinh Phuc to welcome the wave of foreign investment 
movement into industrial parks.

The Provincial People's Committee issued Decision 
No. 683/QĐ-UBND dated on March 26, 2020 on approving 
the Investment Promotion Program 2020; Plan No. 51/
KH-UBND on implementing Resolution No. 02/NQ-CP 
and Directive No. 11/CT-TTg of March 4, 2020 of the 
Prime Minister on urgent tasks and solutions to remove 
difficulties for production and business, ensure social 
security in response to Covid-19 epidemic; organize 
a conference to evaluate the results of the Provincial 

Competitiveness Index in 2019 and the task of solutions 
to improve the provincial competitiveness index in 2020;

During the implementation of the social spacing due 
to the epidemic, specialized agencies have strengthened 
advisory measures to guide investors through social 
networks, telephone or in writing to ensure the 
regulations; continued to direct the reduction of time 
for carrying out procedures for establishing businesses, 
investment procedures and gradually deploying online 
business registration...

As a result, in the first 6 months of 2020, the 
number of newly licensed FDI projects in the province 
was 15 with the total investment of USD 95.59 million; 
increased capital for 23 projects with USD 86.89 million; 
notified 08 times of registration for capital contribution, 
share purchase and capital contribution with a total 
investment of USD 3.38 million. The total newly attracted 
investment capital is USD 185.86 million.

Accumulated to the end of June, the number of valid 
FDI projects in the province is 397 projects with a total 
registered investment capital of USD 5,658.7 million. 
There are 18 countries and territories investing in the 

Although affected by Covid-19, the 
province's investment attraction situation 
has had positive results. According to the 
statistics of the Planning and Investment 
Department, in the first 6 months of 2020, 
the province has attracted USD 185.86 
million of FDI capital.

The situation of investment attraction in 
Vinh Phuc province in the first 6 months

Photo by: Khanh Linh
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province. Occupying the first position is South Korea 
having 210 projects with the chartered capital of USD 
2,307.6 million, accounting for 40.78% of the total 
charter capital of the province; Japan ranked the second 
place with 48 projects with the charter capital of USD 
1,179.86 million, accounting for 20.85% of the total 
charter capital of the province; followed by Chinese Taipei 
with 38 projects and USD 951.16 million, accounting 
for 16.81% of the province's total charter capital; the 
remaining projects are from Singapore, Thailand, Italy, 
China, Netherlands, India, Samoa, Seychelles, Spain, 
France, Germany, Indonesia, Sweden, Russia and the 
United States. 

In the last 6 months of 2020, Vinh Phuc province 
will continue to accelerate administrative reform, 
focus on simplifying time and expenses for enterprises. 
Continue to implement level 3 online public services 
and expanding level 4 online public services; ensure 
the time of handling administrative procedures for 
businesses and citizens. Focus on removing difficulties 
for businesses (from business establishment to business 
conditions, customs clearance, tax payment). Strongly 
apply information technology in administrative 
procedure reform to create the most favorable investing 
environment for production, promote FDI attraction and 
social investment.

Promote the route of advertising, providing 
information and attracting investment into Vinh Phuc 
province; provide information, support businesses to 
participate in investment and trade promotion activities 
most effectively in order to promote investment attraction 
in the coming time. Actively implement investment 
promotion activities. Diversify forms of connecting 
investors, organize effectively meetings and working 
online during the epidemic. Maintain cooperation and 
connection with international organizations to connect 
businesses and cooperate on investment promotion.

Organize the implementation of synchronous and 
effective mechanisms and policies to support businesses, 
especially small and medium-sized enterprises, 
overcome the difficulties of Covid-19 to quickly restore 
production and business. Continue to update the 
situation of difficulties, problems and recommendations 
to businesses; support, guide and accompany enterprises 
to help businesses overcome difficulties and obstacles 
in the process of establishment and operation. The 
Provincial Business Association promotes the regular 
role as a bridge between enterprises and state agencies 
in solving difficulties and problems of enterprises in the 
context of Covid-19.

By Nguyen Thom



Tham gia ASEAN là bước đột phá trong tiến 
trình hội nhập của đất nước, mở cánh cửa phá 
vỡ bao vây cấm vận và hội nhập vào khu vực 

và quốc tế. Nhìn nhận lại quyết định của Việt Nam khi 
gia nhập ASEAN vào thời điểm đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao Lê Hoài Trung cho rằng: Khi chúng ta bước vào quá 
trình đổi mới, một đánh giá rất lớn là chúng ta cần phải 
tạo điều kiện quốc tế thuận lợi nhất, nhất là vấn đề hòa 
bình và hợp tác để tập trung vào phát triển kinh tế xã 
hội. Điều này đã được thể hiện trong Nghị quyết đại 
hội 6 và Đại hội 7 của Đảng và trong Nghị quyết 13 của 

Bộ chính trị năm 1988. Trong khuôn khổ, việc thúc đẩy 
quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước láng giềng trong 
khu vực Đông Nam Á có vai trò quan trọng nhằm thực 
hiện đường lối đó.

25 năm đánh dấu một chặng đường dài của Việt 
Nam trong quá trình hội nhập khu vực. Ít ai có thể hình 
dung được một Việt Nam đã từng trăn trở với suy nghĩ 
“hòa nhập” hay sẽ bị “hòa tan” hơn 2 thập kỷ trước đây 
lại có thể đóng vai trò chủ động, tích cực trong ASEAN 
như hiện nay.

Ngày 28/7/2020, đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ động, tích 
cực, có trách nhiệm, ảnh hưởng lớn đến cấu trúc thống nhất của ASEAN cũng như duy trì hòa bình, 
thịnh vượng ở khu vực, xây dựng ASEAN trở thành một Cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân 
làm trung tâm.

VIỆT NAM VÀ CHẶNG ĐƯỜNG
25 năm gia nhập ASEAN
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Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ 2 từ phải sang)
và các Bộ trưởng ASEAN tại lễ kết nạp Việt Nam là thành viên ASEAN ngày 28/7/1995

Ngay sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực 
thúc đẩy ASEAN kết nạp các nước Campuchia, Lào và 
Myanmar, nỗ lực thực hiện giấc mơ về một đại gia đình 
ASEAN gồm 10 quốc gia thành viên. Từ một nước đến 
sau trong sân chơi ASEAN, Việt Nam đang trở thành 
một trong những quốc gia đi đầu đóng góp vào sự phát 
triển của hiệp hội. Việc cùng các nước thành viên chủ 
động “lái” ASEAN đi đúng hướng là đóng góp lớn nhất 
của Việt Nam. 

Ngược lại, quá trình tham gia ASEAN cũng đã mang 
lại cho Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng và thiết thực. 
ASEAN là sân chơi đầu tiên để Việt Nam nâng cao năng 
lực hội nhập quốc tế, tạo chuyển biến tích cực trong việc 
xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật lệ và thủ tục 
trong nước cho phù hợp hơn với tiêu chuẩn quốc tế.

Tham gia ASEAN cũng giúp Việt Nam nâng cao năng 
lực thể chế và khả năng xử lý các vấn đề xuyên quốc gia 
như môi trường, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu; 
đào tạo và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ ngoại 
giao đa phương ở những diễn đàn toàn cầu. Nếu không 
có chặng đường “mài giũa” kinh nghiệm trong ASEAN, 
Việt Nam sẽ khó có thể đạt những thành công tại các cơ 
chế, hợp tác đa phương và gần đây nhất là trúng cử vào 
vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo An Liên 
hợp quốc với số phiếu gần như tuyệt đối… Đặc biệt, vai 
trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN là 
chất xúc tác góp phần nâng cao giá trị chiến lược của Việt 
Nam, tăng cường quan hệ song phương của Việt Nam với 
các đối tác ngoài ASEAN, nhất là các nước lớn. Đánh giá 
về việc Việt Nam tham gia ASEAN, nguyên Phó Thủ tướng 

Vũ Khoan cho rằng: Nhìn lại hơn 2 thập kỷ qua, phải nói 
là việc gia nhập ASEAN của chúng ta là một quyết sách 
rất đúng đắn, đem lại rất nhiều lợi ích cho Việt Nam. 
Cùng với ASEAN, chúng ta có vị thế quốc tế lớn chưa từng 
thấy. Cùng ASEAN chúng ta tham gia vào rất nhiều thể 
chế quan trọng, ngồi ngang vai bằng vế với các nước lớn 
trên thế giới.

Năm 2020, Việt Nam một lần nữa sẽ đảm nhận vai 
trò chủ tịch luân phiên của ASEAN. Trong bối cảnh khu 
vực đang bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn 
mới với những cơ hội và thách thức mới, Việt Nam sẽ tiếp 
tục đưa ra những cam kết mạnh mẽ cùng ASEAN bước 
vào một sân chơi toàn diện, chuẩn bị những tâm thế mới 
để tham gia hợp tác có hiệu quả hơn trong khu vực cũng 
như hội nhập toàn cầu.

Tổng hợp: Nam Dương

Quang cảnh Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN
lần thứ 36, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. 

(Ảnh Thống Nhất. TTXVN)



1. ASEAN hướng tới chuyển đổi năng lượng 
mặt trời:

Các quốc gia ASEAN được cho là sẽ lắp đặt thêm các 
nhà máy năng lượng mặt trời nổi để cân bằng và linh 
hoạt để thay đổi nhu cầu điện sau khi đại dịch Covid-19 
kết thúc.

Theo báo cáo mới nhất, Viện Phân tích tài chính và 
kinh tế năng lượng (IEEFA) cho biết châu Á đang vượt 
châu Âu trong việc triển khai năng lượng mặt trời nổi, 
còn được gọi là quang điện nổi (FPV).

Theo đó, khu vực ASEAN đã đạt được công suất 51 
megawatt (MW) và lên kế hoạch đạt công suất 858 MW 
từ năng lượng mặt trời nổi, so với 1 MW trong năm 2019. 
Thị trường ASEAN cũng kỳ vọng có tiềm năng đạt được 
công suất 24 gigawatt từ FPV.

Hầu hết các nước ASEAN là nhà nhập khẩu ròng 
nhiên liệu hóa thạch, khiến các quốc gia gặp rủi ro an 

ninh năng lượng nghiêm trọng. Vì vậy, việc hướng tới sử 
dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là hướng đi 
đúng đắn cho toàn khu vực.

2. Doanh nghiệp nhỏ ASEAN ưu tiên đầu tư 
công nghệ:

Theo một cuộc khảo sát, đầu tư công nghệ là ưu tiên 
hàng đầu trong năm nay của doanh nghiệp nhỏ khu vực 
Đông Nam Á nhằm ứng phó với các tác động của đại dịch 
Covid-19.

Báo cáo được ngân hàng United Overseas Bank (UOB) 
và hãng đánh giá tín dụng Dun&Bradstreet công bố hôm 
1/7 cho thấy đầu tư công nghệ thậm chí là ưu tiên của 
các doanh nghiệp nhỏ đang phải đối mặt với những lo 
ngại về dòng tiền.

Báo cáo trên trích dẫn kết quả một cuộc khảo sát do 
UOB, Accdvisor và D&B tiến hành trong quý III/2019 và 
tháng 5/2020 với sự tham gia của 1.000 doanh nghiệp có 
doanh thu hàng năm dưới 20 triệu USD tại 5 quốc gia, gồm 
có Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Theo khảo sát, 64% doanh nghiệp được hỏi cho biết 
công nghệ là ưu tiên đầu tư hàng đầu của họ trong năm 
2020, tiếp theo là đầu tư phát triển kỹ năng của nhân 
viên (51%), máy móc hoặc trang thiết bị (40%). Trong 
5 quốc gia nói trên, Thái Lan có tỷ lệ cao nhất (71%) số 
người được hỏi ưu tiên đầu tư công nghệ, tiếp theo là 

ĐIỂM TIN ASEAN THÁNG 7/2020
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Indonesia (65%), Việt Nam (63%), Singapore (60%) và 
Malaysia (59%).

Ngoài ra, 50% doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong 
lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, công nghệ thông tin và 
truyền thông, chăm sóc sức khỏe mong muốn thúc đẩy đầu 
tư công nghệ, tiếp theo là các ngành xây dựng (48%) và 
thương mại bán lẻ (46%). Mặc dù 88% doanh nghiệp hạ 
kỳ vọng doanh thu trong năm nay, 44% cho biết vẫn có kế 
hoạch tăng ngân sách đầu tư cho công nghệ. Báo cáo nhấn 
mạnh rằng điều đó cho thấy các doanh nghiệp nhỏ ở các 
nước thành viên ASEAN đang nhìn xa hơn các thách thức 
hiện tại và chuẩn bị áp dụng công nghệ để nâng cao khả 
năng cạnh tranh và đảm bảo phát triển bền vững.

Về vấn đề dòng tiền, 3/4 doanh nghiệp được hỏi đang 
tìm cách hoãn trả nợ và đàm phán lại các điều khoản hợp 
đồng với các nhà cung cấp và người cho thuê nhà, trong 
khi 73% đang tìm kiếm các chương trình cứu trợ tài chính 
liên quan đến dịch Covid-19 nhằm tăng vốn lưu động. 
Ngoài ra, 80% công ty được hỏi cho biết việc sử dụng các 
giải pháp kỹ thuật số là phương pháp quản lý dòng tiền 
ưa thích nhất của họ.

Người đứng đầu bộ phận kinh doanh của UOB 
Lawrence Loh cho hay nhiều doanh nghiệp nhỏ hiện 
đang dùng công nghệ để chuyển đổi mô hình kinh doanh 
hoặc chuyển đổi hoạt động. Trong khi đó, theo Giám đốc 
điều hành D&B tại Singapore Audrey Chia, bất chấp quỹ 
đạo không chắc chắn của dịch Covid-19, tiềm năng tăng 
trưởng dài hạn của ASEAN vẫn còn nhờ điều kiện nhân 
khẩu học thuận lợi và nhu cầu tiêu dùng tăng.

3. Cộng đồng quốc tế phản đối hành động phi 
pháp của Trung Quốc ở Biển Đông:

Gần đây, Trung Quốc thông báo tiến hành tập trận 
từ ngày 1-5/7 tại khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa của 
Việt Nam, khiến dư luận thế giới và khu vực liên tục có 
phản ứng mạnh.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố cuộc tập trận là sự tiếp 
nối những động thái của Trung Quốc nhằm áp đặt yêu 
sách phi pháp của nước này, gây ra đe dọa đối với các 
quốc gia Đông Nam Á láng giềng trên Biển Đông.

Trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Mỹ Mike 
Pompeo cho biết: “Nước Mỹ đồng ý với những người bạn 
Đông Nam Á của mình, rằng tập trận của Trung Quốc 
ở Biển Đông là có mức độ khiêu khích cao”. Ông Mike 

Pompeo khẳng định: “Chúng tôi phản đối các yêu sách 
phi pháp của Bắc Kinh”.

Theo EurAsian Times, ngày 4/7, Bộ Quốc phòng Mỹ 
đã tiến hành một cuộc tập trận lớn nhất tại Biển Đông. 
Hải quân Mỹ sẽ điều 2 tàu sân bay USS Nimitz và USS 
Ronald Reagan và nhiều tàu chiến hộ tống tới Biển Đông 
trong những ngày tới để tham gia cuộc tập trận. Giới 
chuyên gia nhận định, đây là một động thái biểu dương 
sức mạnh của Washington ở thời điểm căng thẳng leo 
thang giữa Mỹ và Trung Quốc về nhiều vấn đề, trong đó 
có vấn đề Biển Đông.

Không chỉ Mỹ, tháng 4 vừa rồi, Australia cũng cử tàu 
tuần dương HMAS Parramatta tham gia cuộc tập trận với 
các tàu của Mỹ, gồm tàu tấn công đổ bộ USS America, tàu 
tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và 
tàu khu trục USS Barry, tại khu vực phía Nam Biển Đông, 
cách không xa nơi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc khảo 
sát bất hợp pháp ở vùng biển Malaysia.

Theo dõi những diễn biến liên quan đến tình hình 
Biển Đông thời gian gần đây, có thể thấy một xu hướng 
đang nổi lên, đó là các nước có liên quan ngày càng tỏ ra 
thống nhất trong các tuyên bố phản đối các hành động 
sai trái của Trung Quốc tại vùng biển này. Điều này có 
thể thấy qua một loạt công hàm/công thư mới đây của 
Malaysia, sau đó là Philippines, Việt Nam, Indonesia gửi 
Liên hợp quốc phản bác yêu sách “đường lưỡi bò” của 
Trung Quốc chiếm tới hơn 80% diện tích Biển Đông.

4. Các nước ASEAN thu hút nhà sản xuất 
nước ngoài:

Indonesia đã lên kế hoạch xây dựng một khu công 
nghiệp mới ở Batang thuộc đảo Java và Tổng thống Joko 
Widodo đưa ra thông điệp: “Indonesia sẽ mở cửa để kinh 
doanh”, đồng thời muốn thu hút các công ty từ Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và 
bất cứ nơi nào khác trên thế giới.

Sự thúc đẩy này là một phần của phong trào lớn trên 
khắp Đông Nam Á, khi các quốc gia tăng cường nỗ lực thu 
hút đầu tư nước ngoài, nhắm vào các công ty đang xem 
xét lại chuỗi cung ứng của họ sau khi đại dịch Covid-19 
gây ra sự gián đoạn lớn tại Trung Quốc. Khu vực Đông 
Nam Á đã đưa ra các ưu đãi cho các công ty để chuyển 
nhà máy ra khỏi Trung Quốc từ khi xảy ra cuộc chiến 
thương mại Mỹ-Trung.



Ủy ban Đầu tư của Thái Lan đã phê duyệt các ưu đãi 
cho ngành nông nghiệp vào ngày 17/6, nhằm vào các 
công ty nước ngoài chuyển dịch từ Trung Quốc.

Tại Malaysia, như một phần của gói kinh tế được công 
bố ngày 5/6 - nước này đã đề nghị miễn thuế 15 năm cho 
các nhà sản xuất mới đầu tư trên 500 triệu Ringgit (117 
triệu USD).

Myanmar cũng sẽ ưu tiên sàng lọc các khoản đầu tư 
theo kế hoạch của các công ty quốc tế mạnh về tài chính, 
trong khi Việt Nam đặt mục tiêu thu hút thêm các công ty 
châu Âu theo Hiệp định thương mại tự do với Liên minh 
châu Âu có hiệu lực vào ngày 1/8.

Phần lớn các quốc gia đều tập trung vào ngành y tế, 
sau khi dịch Covid-19 làm nổi bật sự phụ thuộc của thế 
giới vào Trung Quốc đối với khẩu trang và các thiết bị bảo 
vệ hộ khác.

5. Philippines là quốc gia có dân số phát triển 
nhanh nhất Đông Nam Á:

Theo dữ liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), 
Philippines là quốc gia có tỷ lệ dân số tăng nhanh nhất 
khu vực. Báo cáo của UNFPA cho biết, dân số Philippines 
sẽ đạt 109,6 triệu người trong năm 2020.

Theo đó, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Philippines là 
2,5%, tương đương với Campuchia, là mức cao thứ hai 
trong khu vực sau Lào (TFR 2,6%).

6. Nhật Bản kêu gọi hợp tác kỹ thuật số chặt 
chẽ hơn với ASEAN:

Nhật Bản coi ASEAN là đối tác chiến lược tiềm năng 
trong các nỗ lực khắc phục khủng hoảng nền kinh tế. Nền 
kinh tế nước này đã lộ rõ những điểm yếu như sự phụ 

thuộc quá mức vào hàng nhập khẩu và sản xuất trong 
nước của Trung Quốc khi đại dịch Covid-19 xảy đến. Để 
khắc phục tình trạng trên, Nhật Bản sẽ kết nối các mạng 
lưới kinh doanh, công nghệ với ASEAN, khu vực của các 
nền kinh tế đang ngày càng số hóa.

Một quan chức cấp cao của Bộ Kinh tế, Thương mại và 
Công nghiệp Nhật Bản cho rằng Nhật Bản phải xây dựng 
một hệ thống cung ứng khó phá vỡ bằng cách đa dạng 
trong hợp tác. Việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng cũng sẽ 
tăng cường an ninh lương thực và năng lượng.

Các công ty Nhật Bản được khuyến khích đa dạng hóa 
chuỗi cung ứng từ Trung Quốc về nước và sang ASEAN. 
Chính sách này không nhằm phản ứng chống Trung Quốc 
mà là Nhật Bản cần phải linh hoạt hơn trong thời kỳ 
khủng hoảng.

Nền kinh tế kỹ thuật số ASEAN dự kiến sẽ tăng mạnh 
với tầng lớp trung lưu đang gia tăng, Nhật Bản nên hợp 
tác chặt chẽ với khu vực để thúc đẩy thương mại dựa trên 
quy tắc trong lĩnh vực kỹ thuật số. (The Straits Times)

7. Nhật Bản là một trong những đối tác thương 
mại hàng đầu của ASEAN:

Phiên Rà soát Chính sách thương mại lần thứ 14 của 
Nhật Bản đã diễn ra trong các ngày 6-8/7 tại trụ sở Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sỹ. Đại 
diện Việt Nam, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn 
đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, WTO và 
các Tổ chức quốc tế khác ở Geneva đã tham dự và phát 
biểu tại phiên họp.

Đại diện các nước thành viên ASEAN đã có bài phát 
biểu chung, trong đó nhấn mạnh Nhật Bản là một trong 
những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng hàng 
đầu của ASEAN; ASEAN đánh giá cao sự đóng góp quan 
trọng của Nhật Bản trong việc củng cố vai trò của WTO, 
đưa ra và tham gia các sáng kiến, đề xuất nhằm thúc đẩy 
việc đàm phán và xây dựng các quy tắc mới trong những 
lĩnh vực thương mại mới; đồng thời ASEAN tái khẳng 
định cam kết mạnh mẽ cùng với Nhật Bản tiếp tục ủng hộ 
hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không 
phân biệt đối xử, minh bạch, mở và chia sẻ.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cho biết Việt Nam và Nhật 
Bản cùng tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 
ASEAN-Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tham gia đàm 
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Indonesia, cũng như toàn bộ ASEAN đang có chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ nhằm đón đầu những nhà 

đầu tư mới rời Trung Quốc



phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), 
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Các Hiệp định này mở đường cho việc tăng cường 
hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, cũng như các nước 
ASEAN khác, góp phần tăng cường đáng kể thương mại 
và đầu tư song phương, cũng như hợp tác trong các lĩnh 
vực khác như phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai khẳng định Việt 
Nam đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong nền kinh tế 
toàn cầu, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đối với Việt 
Nam; hoan nghênh Nhật Bản là một trong những thành 
viên có vai trò quan trọng trong hệ thống thương mại đa 
phương dựa trên luật lệ. 

8. Cần đa dạng hóa chiến lược kinh doanh, hãy 
tới ASEAN:

Những năm gần đây, các doanh nghiệp hoạt động 
trên phạm vi quốc tế đang gặp vô vàn thách thức, từ rào 
cản thương mại do sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng, 
tranh chấp thương mại Mỹ-Trung và việc Anh rút khỏi 
Liên minh châu Âu. Và giờ đây, sự bùng phát của đại dịch 
Covid-19 đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho 
tăng trưởng kinh tế.

Những sự gián đoạn này chứng minh rằng đối với các 
công ty thuộc mọi quy mô, việc lập kế hoạch và thực hiện 
chiến lược đa dạng hóa là vô cùng cấp thiết. Điều chỉnh 
chiến lược kinh doanh để phù hợp với trạng thái bình 
thường mới là một hình thức đa dạng hóa khác.

Đối với các công ty đang tìm kiếm hướng đi mới, 
ASEAN nổi lên như một điểm đến đầu tư, đặc biệt là khi 
các chính phủ trong khu vực đã công bố các kế hoạch kích 
thích kinh tế để hỗ trợ tăng trưởng. Chẳng hạn, Chính 
phủ Singapore đã tiết lộ các gói kích thích với tổng trị 
giá hơn 90 tỷ SGD (khoảng 65 tỷ USD), tương đương gần 
20% GDP.

Đáng chú ý, ngay cả với tác động kinh tế của Covid-19, 
châu Á sẽ tiếp tục thống trị tăng trưởng toàn cầu trong 
tương lai gần. Trong đó, ASEAN đặc biệt hấp dẫn nhờ các 
thị trường nội địa lớn, cơ sở hạ tầng xã hội, công nghệ 
và tăng trưởng tương đối ổn định. Standard Chartered 
dự báo tăng trưởng GDP của ASEAN sẽ tăng trở lại 6,4% 
vào năm 2021.

Ngoài ra, ASEAN đã có nhiều kinh nghiệm để phục 
hồi sau các giai đoạn khó khăn trong quá khứ, như cuộc 

khủng hoảng tài chính châu Á. Do đó, các nhà lãnh đạo 
của khu vực từ lâu đã tập trung vào việc khuyến khích 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển thương 
mại nội khối ASEAN - một xu hướng tích cực mà các công 
ty đa quốc gia và trung gian nước ngoài có thể hưởng lợi.

9. RCEP có thể là sự thúc đẩy mới cho phát triển 
khu vực:

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), 
một khi được hiện thực hóa sẽ tạo thành khu vực thương 
mại tự do lớn nhất thế giới và đóng vai trò là động lực 
mới cho sự phát triển khu vực.

Theo ông Seang Thay, Người phát ngôn Bộ Thương 
mại Campuchia, một khi RCEP được ký kết, niềm tin vào 
khuôn khổ khu vực sẽ được củng cố hơn nữa ở mọi lĩnh 
vực, nhất là kinh tế và chính trị.

"RCEP sẽ là FTA lớn nhất thế giới về mặt dân số. Nó sẽ 
là một động lực để tăng tốc khối lượng thương mại giữa 
các quốc gia thành viên và sẽ giúp xây dựng lại các nền 
kinh tế trong khu vực trong thời kỳ hậu Covid-19.” – ông 
Seang Thay cho biết.

RCEP chiếm 45% dân số thế giới, 40% thương mại 
toàn cầu và khoảng một phần ba tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP) của thế giới.

10. ASEAN +3 đẩy mạnh cam kết và hợp tác 
thiết thực:

Ngày 20/7, Hội nghị trực tuyến các Quan chức cấp cao 
(SOM) ASEAN +3 với các Đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và 
Hàn Quốc đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, các nước ghi nhận những tiến triển tích 
cực trong hợp tác ASEAN+3 thời gian qua, nhất là trong 
tăng cường phối hợp kịp thời ứng phó với các thách thức 
của dịch bệnh Covid-19, thể hiện qua kết quả quan trọng 
của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về Covid-19 diễn 
ra ngày 14/4.

ASEAN và các đối tác nhất trí phối hợp chặt chẽ trong 
khôi phục và bảo đảm các luồng trao đổi thương mại, 
đầu tư, tăng cường kết nối và xem xét từng bước gỡ bỏ 
các hạn chế đi lại giữa các nước trong khu vực khi điều 
kiện cho phép. Các nước cũng khẳng định cam kết thúc 
đẩy đà liên kết kinh tế khu vực, nỗ lực hoàn tất Hiệp định 
Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) theo kế hoạch.

Tổng hợp: Ngọc Vân
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QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ:
CHẶNG ĐƯỜNG 25 NĂM

VỚI NHỮNG THÀNH TỰU ẤN TƯỢNG

25 năm qua, từ thù địch trở thành bạn bè, 
đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam – 
Hoa Kỳ đã gặt hái những thành quả ấn 

tượng, đóng góp tích cực cho lợi ích của nhân dân hai 
nước và sự ổn định, hòa bình của khu vực và thế giới. 

Ngày 11/7/1995, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton 
tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Sáng 
ngày 12/7/1995 Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc tuyên bố thiết 
lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, đánh dấu "quả ngọt" 
sau một quãng thời gian dài quá trình thương lượng gặp 
nhiều chông gai, do những nghi kỵ xuất phát từ cuộc 
chiến khốc liệt đã kết thúc. Sự kiện quan trọng này đã mở 
đường cho nhiều hoạt động tìm hiểu và vun đắp quan 
hệ giữa hai nước sau đó. Tháng 8/1995, Việt Nam – Hoa 

Kỳ mở đại sứ quán ở nước đối phương và trao đổi đại sứ 
vào tháng 5/1997. Hai nước ký kết Hiệp định Thương 
mại Song phương (BTA) vào tháng 7/2000. Năm 2000, 
Tổng thống Bill Clinton thăm Việt Nam, đánh dấu lần đầu 
tiên nguyên thủ Mỹ đến Việt Nam sau chiến tranh. Trong 
chuyến thăm tới Đại học Quốc gia Hà Nội, tổng thống Bill 
Clinton đã phát biểu “Chúng ta không thể thay đổi quá 
khứ. Điều chúng ta có thể thay đổi là tương lai". Tháng 
6/2005, Thủ tướng Phan Văn Khải công du Mỹ, gặp Tổng 
thống George W. Bush, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo 
Việt Nam thăm Nhà Trắng sau chiến tranh. Các chuyến 
thăm và tiếp xúc thượng đỉnh của lãnh đạo hai nhà nước 
ở những năm sau đó tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ 
Việt Nam – Hoa Kỳ.
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Ngày 25/7/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp 
Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du Mỹ, xác 
lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Quan hệ đối 
tác toàn diện tạo ra các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh 
vực, trong đó có chính trị, ngoại giao, thương mại - kinh 
tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, môi trường 
- y tế, quốc phòng - an ninh, nhân quyền, văn hóa - thể 
thao, du lịch và giải quyết hậu quả chiến tranh. Tiếp đó, 
chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 
7/2015) đánh một dấu mốc quan trọng mới trong quan 
hệ giữa hai nước với Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan 
hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Một năm sau đó, tháng 5/2016, 
chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới 
Việt Nam được đánh giá là đã “thể hiện một bước tiến 
dài trong tư duy của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ với Việt 
Nam”. Tổng thống Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn 
toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, xóa 
bỏ rào cản cuối cùng trong quan hệ song phương, đánh 
dấu sự bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai nước. 
Đến nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc trở thành nhà lãnh đạo nước thành 
viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đầu tiên 
thăm chính thức Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Trump nhậm 
chức. Ông Donald Trump cũng là Tổng thống Hoa Kỳ đầu 
tiên thăm Việt Nam hai lần trong một nhiệm kỳ (tháng 
11/2017 và tháng 02/2019). 

Sau 25 năm, hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ đã đạt được 
những thành tựu ấn tượng trong nhiều lĩnh vực như kinh 

tế, an ninh-quốc phòng, hợp tác đa phương, giao lưu 
nhân dân...

Về kinh tế, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến 
nay, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều đã tăng 
hơn 170 lần, từ 450 triệu USD năm 1995 lên 77,6 tỷ USD 
vào năm 2019. Trong nhiều năm, Mỹ là thị trường xuất 
khẩu lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là thị trường 
xuất khẩu có tốc độ tăng cao nhất của Hoa Kỳ trong các 
đối tác Đông Nam Á. Năm 2020, mặc dù chịu tác động 
của đại dịch Covid-19, thương mại hai chiều 6 tháng đầu 
năm 2020 vẫn tăng gần 10% so với năm 2019. Về đầu 
tư, Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11 tại Việt 
Nam với hình thức đầu tư đa dạng, với dự án đăng ký tại 
43/63 tỉnh thành. Sau thời gian dài hoạt động hiệu quả, 
nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ mong muốn mở rộng quy 
mô đầu tư, giúp Việt Nam từng bước tạo dựng chỗ đứng 
trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Quan hệ an ninh - quốc phòng cũng ghi nhận những 
bước phát triển vững chắc, đặc biệt là hợp tác khắc phục 
hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực chấp pháp trên 
biển… Việt Nam tiếp tục phối hợp tìm kiếm quân nhân 
Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Hiện Việt Nam đã hỗ 
trợ tìm kiếm được 770 hài cốt lính Mỹ mất tích. Về phần 
mình, Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin và hồ sơ liên quan 
đến các trường hợp bộ đội Việt Nam hi sinh trong chiến 
tranh, giúp Việt Nam tìm kiếm và quy tập gần 1.500 hài 
cốt liệt sỹ. Chính phủ Hoa Kỳ liên tục tăng ngân sách phục 
vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, hoàn thành chương 

Tổng thống Bill Clinton
tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. 

Ảnh:Tư liệu 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
tiếp Tổng thống Donald Trump, ngày 27/2/2019. 

Ảnh: baoquocte.vn



trình hỗ trợ tẩy độc sân bay Đà Nẵng (2018) và đang khởi 
động dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, hỗ trợ hơn 125 
triệu USD để chăm sóc sức khỏe cho khoảng 1 triệu người 
khuyết tật ở Việt Nam và tài trợ 130 triệu USD cho các dự 
án về khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại. 
Hai bên đã thông qua Kế hoạch hành động 3 năm về hợp 
tác quốc phòng giai đoạn 2018-2021. Hai nước còn phối 
hợp trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, 
tăng cường hợp tác đối phó hữu hiệu với các nguy cơ về 
an ninh khu vực và quốc tế.

Ở bình diện đa phương, hai nước chia sẻ lợi ích chiến 
lược trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp 
tác và trật tự dựa trên luật lệ tại khu vực châu Á-Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương, trong đó có các vấn đề Biển 
Đông, Mekong, bán đảo Triều Tiên, hay phối hợp tại các 
diễn đàn ASEAN, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á–Thái 
Bình Dương (APEC), Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO).

Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân không ngừng được 
tăng cường thông qua việc hằng năm có hơn 800.000 
lượt du khách Hoa Kỳ lựa chọn Việt Nam là điểm đến, hơn 
31.000 du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu 
tại Hoa Kỳ, đứng đầu trong số các nước Đông Nam Á. Hiện 
nay, hai bên cũng hợp tác tích cực trong ứng phó đại dịch 
Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã trải qua những giai 
đoạn thăng trầm, khó khăn để vượt qua hận thù trong 
quá khứ, chuyển từ đối đầu sang đối thoại, tích cực hợp 

tác vì lợi ích của hai dân tộc. Hy vọng trong thời gian tới 
quan hệ hai nước sẽ phát triển sâu, rộng hơn nữa, tương 
xứng với tiềm năng của hai nước như Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã viết trong thư chúc mừng 
đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân kỷ niệm 25 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước "Việt 
Nam tin rằng với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác 
biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, quan hệ 
đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng đi vào chiều 
sâu, hiệu quả, bền vững, phục vụ lợi ích của nhân dân hai 
nước và đóng góp cho an ninh, hòa bình và thịnh vượng 
tại khu vực và trên thế giới". 

Tổng hợp: Thanh Tú 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ 
Donald Trump trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 

31/5. Ảnh: VGP
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