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BẢNG THUẬT NGỮ ASEAN 

ACC Hội đồng Điều phối ASEAN 

ACCC Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN 

ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc 

ADB (The Asian Development Bank) Ngân hàng Phát triển châu Á 

ADMM+ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng 

AEC ( ASEAN Economic Community) Cộng đồng Kinh tế ASEAN 

AECC Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 

AEM (ASEAN Economic Ministers) Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN 

AFTA (ASEAN Free Trade Area) Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN 

AICHR Uỷ ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền 

AIPA Liên minh nghị viện ASEAN (trước đây là AIPO) 

AKFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc 

AMM Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 

AMMTC Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về chống Tội phạm xuyên quốc gia 

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 

APSC Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 

APSCC Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 

ARF (ASEAN Regional Forum) Diễn đàn khu vực ASEAN 

ASA Hiệp hội Đông Nam Á 

ASC (ASEAN Security Community) Cộng đồng An ninh ASEAN 

ASCCC Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

ASEM (The Asia-Europe Meeting) Diễn đàn hợp tác Á–Âu (Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu) 

CEPEA Đối tác Kinh tế Toàn Diện Đông Á 

COC Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông 

CPR Đại diện thường trực ASEAN 

DOC (Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea) Tuyên bố về Cách Ứng xử của các 
bên ở biển Đông 

EAFTA Khu vực Mậu dịch Tự do Đông Á 

EAS FMM Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á lần thứ 3 

EAS Hội nghị Cấp cao Đông Á 
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ERIA Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á 

FLM Hạ nguồn Mê Công - Những người bạn 

Hiệp ước Bali Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á 

HLTF Nhóm Đặc trách cao cấp 

HPA Chương trình Hành động Hà Nội 

IAI Sáng kiến Liên kết ASEAN 

JCM (Joint Consultative Meeting) Cuộc họp tư vấn chung 

JIM1 Hội nghị Không chính thức Gia-các-ta về Căm-pu-chia lần thứ nhất 

JMM (Join Ministerial Meeting) Hội nghị liên Bộ trưởng 

LMI Hội nghị Bộ trưởng Hạ nguồn Mê Công - Mỹ 

MAPHILINDO Một tổ chức gồm Malaysia, Philippines và Indonesia 

MOU  Biên bản ghi nhớ 

MPAC Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Hội nghị Hiệp thương nhân dân Indonesia 

PMC Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các nước đối thoại 

PPP Dự án đối tác công tư 

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực 

SAARC Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á  

SEAFET  Hiệp ước Hữu nghị và Kinh tế Đông Nam Á 

SEANWFZ EX-COM Hội đồng Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có Vũ khí hạt nhân 

SEANWFZ Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân 

SEOM (Senior Economic Officials Meeting) Cuộc họp các quan chức kinh tế cao cấp 

SOM (Senior Officials Meeting) Cuộc họp các quan chức cao cấp 

SOMHD Hội nghị Các Quan chức cao cấp về phát triển y tế 

SOMTC Hội nghị các quan chức cao cấp về tội phạm xuyên quốc gia 

TAC Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á 

TOR Điều khoản tham chiếu 

TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến 
lược xuyên Thái Bình Dương 

UNCLOS (United Nations Convention on Law of the Sea) Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 

VAP Chương trình Hành động Viên Chăn 

ZOPFAN Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập ở Đông Nam Á 
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I. LNCH SỬ HÌNH THÀNH ASEAN 

 

QUAÙ TRÌNH RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HIEÄP HOÄI ASEANQUAÙ TRÌNH RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HIEÄP HOÄI ASEANQUAÙ TRÌNH RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HIEÄP HOÄI ASEANQUAÙ TRÌNH RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HIEÄP HOÄI ASEAN    

ừ sau năm 1945, nhiều quốc gia đã ra đời dưới 
những hình thức khác nhau ở Đông Nam Á. 

Năm 1945, Indonesia, Việt Nam và Lào tuyên bố 
độc lập. Năm 1946, Mỹ trao trả độc lập cho 
Philippines. 

 
Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan (trái), Ngoại 
trưởng Indonesi Marty Natalegawa (giữa) và Đại diện 
thường trực của Việt Nam tại ASEAN Vũ Đăng Dũng 
tại lễ kỷ niệm 43 năm thành lập ASEAN ngày 9/8. 
(Ảnh: AFP/TTXVN)  

Năm 1947, Anh trao trả độc lập cho Miến Điện 
(nay là Myanmar). Năm 1965, Singapore tách khỏi 
Liên bang Malaysia, tuyên bố thành nước cộng 
hòa độc lập. Ngày 31/12/1983, Anh trao trả độc lập 
cho Bruney. Thái Lan không là thuộc địa trực tiếp 
của một đế quốc nào nên sau Chiến tranh Thế giới 
lần thứ II vẫn là quốc gia độc lập. 

Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông 
Nam Á đã có dự định thành lập một tổ chức khu 
vực nhằm tạo nên sự hợp tác phát triển trên các 
lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa; 
đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn 
đang tìm cách biến Đông Nam Á thành “sân sau” 
của họ. 

Trong quá trình tìm kiếm sự hợp tác giữa các 
nước Đông Nam Á, nhiều tổ chức khu vực đã xuất 
hiện và một số hiệp ước giữa các nước trong khu 
vực được ký kết. 

Tháng 1/1959, Hiệp ước Hữu nghị và Kinh tế 
Đông Nam Á (SEAFET), gồm Malaysia và 
Philippines ra đời. 

Ngày 31/7/1961, Hiệp hội Đông Nam Á (ASA) - 
gồm Thái Lan, Philippines và Malaysia - được 
thành lập. 

Tháng 8/1963, một tổ chức gồm Malaysia, 
Philippines và Indonesia, gọi tắt là MAPHILINDO, 
được thành lập. Tuy nhiên, những tổ chức và Hiệp 
ước trên đây đều không tồn tại được lâu do những 
bất đồng giữa các nước về vấn đề lãnh thổ và chủ 
quyền. 

ASA, MAPHILINDO không thành công, nhưng 
nhu cầu về một tổ chức hợp tác khu vực rộng lớn 
hơn ở Đông Nam Á ngày càng lớn. 

Trong khi đó, sau Chiến tranh Thế giới thứ II, 
các trào lưu hình thành “chủ nghĩa khu vực” trên 
thế giới đã xuất hiện và cùng với nó là sự ra đời 
của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC); Khu vực 
Thương mại Tự do Mỹ Latin (LAFTA); Thị trường 
chung Trung Mỹ (CACM)....Việc thành lập các tổ 
chức khu vực này đã tác động đến việc hình thành 
ASEAN. 

Từ kinh nghiệm của EEC, các nước Đông 
Nam Á đều thấy rằng việc hình thành các tổ chức 
khu vực sẽ giúp thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế 
thông qua tăng cường hợp tác kinh tế, buôn bán 
và phân công lao động. 

Về mặt chính trị, các tổ chức khu vực giúp 
củng cố tình đoàn kết khu vực và giúp các nước 
vừa và nhỏ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các 
vấn đề quốc tế. Còn về mặt xã hội, chủ nghĩa khu 
vực có thể đưa ra các phương hướng hợp tác để 
giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra cho các 
nước thành viên. 

Sau nhiều cuộc thảo luận, ngày 8/8/1967, Bộ 
trưởng Ngoại giao các nước Indonesia, Thái Lan, 
Philippines, Singapore và Phó Thủ tướng Malaysia 
ký tại Bangkok bản Tuyên bố thành lập Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Từ 5 nước thành viên ban đầu, đến nay 
ASEAN đã có 10 quốc gia thành viên, gồm 
Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore, 
Malaysia, Bruney (năm 1984), Việt Nam 
(năm1995), Lào (năm 1997), Myanmar (năm 1997) 
và Campuchia (năm1999). 

ASEAN có diện tích 4,5 triệu km2, dân số 
khoảng 575 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) đạt 2.487 tỷ USD (ước tính năm 2009). 

Thực tiễn đã chứng minh rằng, một Đông Nam 
Á thống nhất đã thúc đẩy cho hợp tác và vị thế 
ASEAN ngày càng lớn mạnh, là tiền đề quan trọng 
để ASEAN trở thành một cộng đồng. 

* Những cột mốc phát triển quan trọng 

+ Tuyên bố ASEAN: 

Ngày 8/8/1967, tại Bangkok, Thái Lan, Bộ 
trưởng phụ trách các vấn đề chính trị kiêm Bộ 
trưởng Ngoại giao Indonesia, Phó Thủ tướng 
Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Bộ 
trưởng Ngoại giao Singapore và Bộ trưởng Ngoại 
giao Thái Lan đã ra Tuyên bố ASEAN. 

Đây là Tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á với mục tiêu đẩy mạnh tăng 
trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa; 

T 
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tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cũng như 
thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực. 

+ Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và 
trung lập: 

Ngày 27/11/1971, tại Kuala Lumpur, Malaysia, 
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Xingapo và Đặc phái viên của Hội 
đồng Hành pháp Quốc gia Thái Lan đã ký và công 
bố “Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung 
lập ở Đông Nam Á”- Tuyên bố ZOPFAN.  

Tuyên bố quan trọng này đã định ra các mục 
tiêu cơ bản và lâu dài của ASEAN là xây dựng 
Đông Nam á thành một khu vực hòa bình, tự do và 
trung lập, không có sự can thiệp dưới bất cứ hình 
thức nào của các cường quốc bên ngoài. 

+ Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam 
Á: 

Ngày 24/2/1976, tại Bali, Indonesia, nguyên 
thủ quốc gia các nước ASEAN ký Hiệp ước Thân 
thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (Hiệp ước 
Bali).Hiệp ước nhằm thúc đẩy hòa bình vĩnh viễn, 
tình hữu nghị và hợp tác lâu bền giữa nhân dân 
các bên tham gia Hiệp ước, góp phần tăng cường 
sức mạnh, tình đoàn kết và quan hệ chặt chẽ hơn 
giữa các nước Đông Nam Á. 

+ Hiến chương ASEAN: 

Từ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 10 (năm 
2004), lãnh đạo các nước ASEAN đã nhất trí xây 
dựng bản Hiến chương ASEAN. Tại Hội nghị Cấp 
cao ASEAN lần thứ 13 (năm 2007), lãnh đạo các 
nước ASEAN đã ký thông qua Hiến chương 
ASEAN và ra Tuyên bố chung khẳng định quyết 
tâm hoàn tất việc phê chuẩn Hiến chương trong 
vòng một năm. 

Ngày 15/12/2008, Hiến chương ASEAN chính 
thức có hiệu lực sau khi được tất cả các nước 
thành viên ASEAN phê chuẩn. Đây là một sự kiện 
quan trọng, là bước ngoặt lịch sử của Hiệp hội 
trong hơn 40 năm hình thành và phát triển. 

Hiến chương ASEAN đánh dấu một bước 
chuyển mình cơ bản của Hiệp hội sang một giai 
đoạn mới, trở thành một tổ chức liên chính phủ, có 
tư cách pháp nhân và hoạt động dựa trên cơ sở 
pháp lý là Hiến chương ASEAN; đồng thời, phản 
ánh sự trưởng thành của ASEAN, thể hiện tầm 
nhìn và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các nước 
thành viên ASEAN, nhất là của các vị lãnh đạo, về 
mục tiêu xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ, 
vững mạnh hơn, để hỗ trợ cho mục tiêu hòa bình 
và phát triển của cả khu vực cũng như của từng 
nước thành viên. 

* Cơ cấu tổ chức và các nguyên tắc hoạt 
động của ASEAN 

A. Cơ cấu tổ chức: 

1. Hội nghị Cấp cao ASEAN: 

Đây là cơ quan quyền lực cao nhất của 
ASEAN, họp chính thức 3 năm một lần từ năm 
1992. Nhưng từ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 
5 tại Băng Cốc (tháng 12-1995), các nước thành 

viên ASEAN đã quyết định tổ chức các hội nghị 
không chính thức xen kẽ các hội nghị chính thức. 

Từ năm 2001, Hội nghị Cấp cao đã được tổ 
chức thường niên. Cho đến nay đã diễn ra 15 Hội 
nghị Cấp cao ASEAN. 

2. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 
(AMM): 

Theo Tuyên bố Bangkok năm 1967, AMM là 
hội nghị hàng năm của các Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN có trách nhiệm đề ra và phối hợp các hoạt 
động của ASEAN, có thể họp không chính thức khi 
cần thiết. 

3. Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN (AEM): 

AEM họp chính thức hàng năm và có thể họp 
không chính thức khi cần thiết. Trong AEM có Hội 
đồng AFTA (Khu vực mậu dịch tự do ASEAN), 
được thành lập theo quyết định của Hội nghị Cấp 
cao ASEAN lần thứ 4 năm 1992 tại Singapore để 
theo dõi, phối hợp và báo cáo việc thực hiện 
chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung 
(CEPT) của AFTA. 

4. Hội nghị Bộ trưởng các ngành: 

Hội nghị Bộ trưởng của một ngành trong hợp 
tác kinh tế ASEAN sẽ được tổ chức khi cần thiết 
để thảo luận sự hợp tác trong ngành cụ thể đó. 
Hiện có Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng, Hội nghị 
Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp. Các Hội nghị 
Bộ trưởng ngành có trách nhiệm báo cáo lên AEM. 

5. Các Hội nghị Bộ trưởng khác: 

Hội nghị Bộ trưởng của các lĩnh vực hợp tác 
ASEAN khác như y tế, môi trường, lao động, phúc 
lợi xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ, thông 
tin, luật pháp có thể được tiến hành khi cần thiết 
để điều hành các chương trình hợp tác trong các 
lĩnh vực này. 

6. Hội nghị liên Bộ trưởng (JMM): 

JMM được tổ chức khi cần thiết để thúc đẩy 
sự hợp tác giữa các ngành và trao đổi ý kiến về 
hoạt động của ASEAN. JMM bao gồm các Bộ 
trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế ASEAN. 

7. Tổng Thư ký ASEAN: 

Được những người đứng đầu chính phủ 
ASEAN bổ nhiệm theo khuyến nghị của Hội nghị 
AMM với nhiệm kỳ 3 năm và có thể gia hạn thêm, 
nhưng không quá một nhiệm kỳ nữa, Tổng Thư ký 
ASEAN có hàm Bộ trưởng với quyền hạn khởi 
xướng, khuyến nghị và phối hợp các hoạt động 
của ASEAN, nhằm giúp nâng cao hiệu quả các 
hoạt động và hợp tác của ASEAN.  

Tổng thư ký ASEAN được tham dự các cuộc 
họp các cấp của ASEAN, chủ tọa các cuộc họp 
của Ủy ban thường trực ASEAN (ASC) thay Chủ 
tịch ASC trừ phiên họp đầu tiên và cuối cùng. 

8. Ủy ban thường trực ASEAN (ASC): 

ASC bao gồm Chủ tịch là Bộ trưởng Ngoại 
giao của nước đăng cai Hội nghị AMM sắp tới, 
Tổng thư ký ASEAN và Tổng Giám đốc của các 
Ban thư ký ASEAN quốc gia. ASC thực hiện công 
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việc của AMM trong thời gian giữa 2 kỳ họp và báo 
cáo trực tiếp cho AMM. 

9. Cuộc họp các quan chức cao cấp (SOM): 

SOM được chính thức coi là một bộ phận của 
cơ cấu trong ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 3 tại Manila (Philippines) năm 1987. SOM 
chịu trách nhiệm về hợp tác chính trị ASEAN, họp 
khi cần thiết và báo cáo trực tiếp cho AMM. 

10. Cuộc họp các quan chức kinh tế cao cấp 
(SEOM): 

SEOM cũng đã được thể chế hoá chính thức 
thành một bộ phận của cơ cấu ASEAN tại Hội nghị 
Cấp cao Manila năm 1987. Tại Hội nghị Cấp cao 
ASEAN 4 (năm 1992), 5 uỷ ban kinh tế ASEAN đã 
bị giải tán và SEOM được giao nhiệm vụ theo dõi 
tất cả các hoạt động trong hợp tác kinh tế ASEAN. 
SEOM họp thường kỳ và báo cáo trực tiếp cho 
AEM. 

11. Cuộc họp các quan chức cao cấp khác: 

Ngoài các cuộc họp trên, ASEAN còn có các 
cuộc họp các quan chức cao cấp về môi trường, 
ma tuý cũng như của các ủy ban chuyên ngành 
ASEAN như phát triển xã hội, khoa học và công 
nghệ, các vấn đề công chức, văn hóa và thông tin. 
Các cuộc họp này báo cáo cho ASC và Hội nghị 
các Bộ trưởng liên quan. 

12. Cuộc họp tư vấn chung (JCM): 

Cơ chế họp JCM bao gồm Tổng thư ký 
ASEAN, SOM, SEOM và các Tổng giám đốc 
ASEAN. JCM được triệu tập khi cần thiết dưới sự 
chủ tọa của Tổng thư ký ASEAN để thúc đẩy sự 
phối hợp giữa các quan chức liên ngành. Tổng thư 
ký ASEAN sau đó thông báo kết quả trực tiếp cho 
AMM và AEM. 

13. Các cuộc họp của ASEAN với các Bên đối 
thoại: 

ASEAN có 11 Bên đối thoại: Australia, 
Canada, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, 
Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và UNDP. ASEAN 
cũng có quan hệ đối thoại theo từng lĩnh vực với 
Pakistan. 

Trước khi có cuộc họp với các Bên đối thoại, 
các nước ASEAN tổ chức cuộc họp trù bị để phối 
hợp lập trường chung. Cuộc họp này do quan 
chức cao cấp của nước điều phối chủ trì và báo 
cáo cho ASC. 

14. Ban Thư ký ASEAN quốc gia: 

Mỗi nước thành viên ASEAN đều có Ban thư 
ký quốc gia đặt trong bộ máy của Bộ Ngoại giao 
để tổ chức, thực hiện và theo dõi các hoạt động 
liên quan đến ASEAN của nước mình. Ban thư ký 
quốc gia do một Tổng Vụ trưởng phụ trách. 

15. Ủy ban ASEAN ở các nước thứ ba: 

Nhằm mục đích tăng cường trao đổi và thúc 
đẩy mối quan hệ giữa ASEAN với bên đối thoại đó 
và các tổ chức quốc tế, ASEAN thành lập các uỷ 
ban tại các nước đối thoại. Ủy ban này gồm những 

người đứng đầu các cơ quan ngoại giao của các 
nước ASEAN tại nước sở tại.  

Hiện có 10 Ủy ban ASEAN tại: Born (CHLB 
Đức), Brussels (Bỉ), Canberra (Australia), Geneva 
(Thụy Sĩ), London (Anh), Ottawa (Canađa), Paris 
(Pháp), Seoul (Hàn Quốc), Washington (Mỹ) và 
Wellington (New Zealand). Chủ tịch các ủy ban 
này báo cáo cho ASC và nhận chỉ thị từ ASC. 

16. Ban Thư ký ASEAN: 

Ban Thư ký ASEAN được thành lập theo Hiệp 
định ký tại Hội nghị Cấp cao lần thứ hai ở Bali, 
Indonesia, năm 1976 để tăng cường phối hợp thực 
hiện các chính sách, chương trình và các hoạt 
động giữa các bộ phận khác nhau trong ASEAN, 
phục vụ các hội nghị của ASEAN. 

B. Các nguyên tắc hoạt động chính của 
ASEAN: 

1. Các nguyên tắc làm nền tảng cho quan hệ 
giữa các quốc gia thành viên và với bên ngoài: 

Trong quan hệ với nhau, các nước ASEAN 
luôn tuân theo các nguyên tắc chính đã được nêu 
trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông 
Nam Á là: 

- Cùng tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình 
đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất 
cả các dân tộc; 

- Quyền của mọi quốc gia được lãnh đạo hoạt 
động của dân tộc mình, không có sự can thiệp, lật 
đổ hoặc cưỡng ép của bên ngoài; 

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau; 

- Giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp bằng 
biện pháp hoà bình, thân thiện; 

- Không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; 
- Hợp tác với nhau một cách có hiệu quả; 

2. Các nguyên tắc điều phối hoạt động của 
Hiệp hội: 

- Nguyên tắc nhất trí, tức là một quyết định chỉ 
được coi là của ASEAN khi được tất cả các nước 
thành viên nhất trí thông qua. 

- Nguyên tắc bình đẳng. 

- Nguyên tắc 6-X, theo đó hai hay một số nước 
thành viên ASEAN có thể xúc tiến thực hiện trước 
các dự án ASEAN nếu các nước còn lại chưa sẵn 
sàng tham gia, không cần phải đợi tất cả mới cùng 
thực hiện. 

3. Các nguyên tắc khác: 

Trong quan hệ giữa các nước ASEAN đang 
dần dần hình thành một số các nguyên tắc, tuy 
không thành văn, không chính thức song mọi 
người đều hiểu và tôn trọng áp dụng như: nguyên 
tắc có đi có lại, không đối đầu, thân thiện, không 
tuyên truyền tố cáo nhau qua báo chí, giữ gìn 
đoàn kết ASEAN và giữ bản sắc chung của Hiệp 
hội./. 

Theo http://www.vietnamplus.vn  

(Thông tấn xã Việt Nam) /26/10/2010
 



Chuyeân ñeà Coäng ñoàng ASEAN  - 7 - 

Thö Vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN ASEANQUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN ASEANQUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN ASEANQUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN ASEAN    

I. SỰ HÌNH THÀNH CỦA ASEAN: 

iệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
được thành lập ngày 8/8/1967 sau khi Bộ 

trưởng Ngoại giao các nước In-đô-nê-xia,  
Malaixia, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan ký bản 
Tuyên bố ASEAN (Tuyên bố Băng-cốc). Ngày 
8/1/1984, Brunây Đaruxalam được kết nạp vào 
ASEAN, nâng số thành viên của Hiệp hội lên thành 
sáu nước. Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 
28/7/1995 tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN lần thứ 28 tổ chức tại Brunây Đaruxalam, 
đưa tổng số thành viên của ASEAN lên thành bảy 
nước. Tháng 7/1997, Lào và Mianma trở thành 
thành viên thứ tám và thứ chín của Hiệp hội. Căm-
pu-chia gia nhập ASEAN tháng 4/1999, hiện thực 
hóa ý tưởng thành lập một Hiệp hội bao gồm tất cả 
các quốc gia Đông Nam Á. 

II. CÁC MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUÁ 
TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ASEAN:  

Ngày 8/8/1967: Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) được thành lập trên cơ sở Tuyên 
bố Băng-cốc với mục tiêu là tăng cường hợp tác 
kinh tế, văn hoá-xã hội giữa các nước thành viên, 
tạo điều kiện cho các nước hội nhập sâu hơn với 
khu vực và thế giới.  

Năm 1971: ASEAN ra Tuyên bố về Khu vực 
Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN), nhấn 
mạnh quyết tâm của các nước ASEAN trong việc 
đảm bảo việc công nhận và tôn trọng Đông Nam Á 
là một khu vực hòa bình, tự do và trung lập, không 
có sự can thiệp dưới bất kỳ hình thức và phương 
cách nào của các nước ngoài khu vực. Theo đó, 
các quốc gia Đông Nam Á cũng cam kết phối hợp 
nỗ lực mở rộng các lĩnh vực hợp tác để góp phần 
tăng cường sức mạnh, tình đoàn kết và mối quan 
hệ gắn bó hơn nữa. 

Năm 1976: Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở 
Đông Nam Á (TAC) và Tuyên bố về sự Hòa hợp 
ASEAN.  Mong muốn thúc đẩy hòa bình và ổn định 
khu vực thông qua việc tôn trọng công lý và luật 
pháp và nâng cao khả năng tự cường khu vực của 
các nước ASEAN tiếp tục được thể hiện trong 
Hiệp ước về Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á 
(TAC), được các Nhà lãnh đạo ký thông qua ngày 
24/2/1976 tại Bali, In-đô-nê-xia nhân dịp Hội nghị 
Cấp cao ASEAN lần thứ nhất. Hiệp ước gồm 5 
chương, 20 điều, nêu mục đích, nguyên tắc, cam 
kết của các quốc gia thành viên duy trì quan hệ 
thân thiện, hợp tác và giải quyết hòa bình các 
tranh chấp. Hiệp định đã đặt nền móng cho việc 
xây dựng chuẩn mực ứng xử giữa các quốc gia ở 
khu vực nhằm thúc đẩy nền hòa bình vĩnh viễn, sự 
thân thiện và hợp tác giữa nhân dân các quốc gia 
tham gia Hiệp ước.Cùng với quá trình ASEAN mở 
rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN, các Đối tác 
của ASEAN đã lần lượt tham gia vào Hiệp ước 
TAC. Do đó, Hiệp ước đã được sửa đổi 3 lần: lần 
thứ nhất vào ngày 15/12/1987 bằng nghị định thư 
mở rộng văn kiện cho các quốc gia ngoài Đông 

Nam Á tham gia vào TAC; lần thứ hai vào ngày 
25/7/1998 với nghị định thư quy định sự đồng 
thuận cần thiết của tất cả các quốc gia thành viên 
ASEAN để các quốc gia ngoài ASEAN có thể tham 
gia TAC; và lần thứ ba vào ngày 23/7/2010 bằng 
nghị định thư cho phép các tổ chức quốc tế/khu 
vực, trong đó có EU, tham gia TAC. Cùng với việc 
ký kết TAC, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 
nhất, các nước ASEAN cũng ra Tuyên bố về sự 
Hòa hợp ASEAN (Tuyên bố Bali), khẳng định các 
nỗ lực thúc đẩy hòa bình, tiến bộ, phồn vinh và 
phúc lợi của nhân dân các nước thành viên và 
cam kết mở rộng hợp tác ASEAN trong các lĩnh 
vực kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị.  

Năm 1992: Hiệp định Khung về tăng cường 
hợp tác kinh tế ASEAN và thỏa thuận về Khu vực 
Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA): Trong quá trình 
hội nhập và phát triển của Hiệp hội, hợp tác kinh tế 
luôn là một trụ cột quan trọng, mở đầu với việc ký 
kết “Hiệp định Khung về tăng cường hợp tác kinh 
tế ASEAN” vào dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 
thứ tư, tổ chức tại Xinh-ga-po từ ngày 27-
28/1/1992. Hiệp định đã tạo khuôn khổ căn bản 
cho hợp tác ASEAN trên sáu lĩnh vực, bao gồm: 
thương mại và công nghiệp; khoáng sản và năng 
lượng; tài chính và ngân hàng; lương thực, nông 
và lâm nghiệp; giao thông vận tải và bưu chính - 
viễn thông. Nhân dịp này, 5 nước thành viên ban 
đầu của ASEAN cũng ký thỏa thuận về lập Khu 
vực Mậu dịch Tự do ASEAN(AFTA), đặt nền tảng 
quan trọng cho mở rộng hợp tác kinh tế-thương 
mại và xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 
sau này. 

Năm 1994: Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) 
được thành lập: Hợp tác về chính trị-an ninh trong 
ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác cũng ngày 
càng được củng cố và phát triển. Một trong những 
kết quả tiêu biểu của quá trình này là Diễn đàn 
Khu vực ASEAN (ARF) được khởi xướng và đi 
vào hoạt động từ tháng 7/1994, với sự tham gia 
của 18 nước trong và ngoài khu vực (bao gồm 6 
nước thành viên ASEAN, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, 
Nga, Canađa, Liên minh châu Âu, Ôxtrâylia, Niu 
Dilân, Việt Nam, Lào, Hàn Quốc và Papua Niu 
Ghinê). Đến nay ARF đã trở thành một diễn đàn 
an ninh thường niên và là một cơ chế quan trọng 
cho hợp tác chính trị-an ninh ở Đông Á, với 27 
thành viên, gồm toàn bộ 10 Quốc gia Thành viên 
ASEAN, 10 bên đối thoại của ASEAN (Mỹ, Nhật, 
Trung Quốc, Nga, Ấn Độ,  Hàn Quốc, Ô-xtrây-lia, 
Niu Di-lân, Ca-na-đa, Liên minh Châu Âu) và các 
nước Papua Niu Ghi-nê, Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, 
Pa-kix-tan, Băng-la-đét, Xri-lan-ka, Timo-Létxtê. 

Năm 1995 ký kết Hiệp ước về khu vực Đông 
Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ): Một 
trong những thành tố cơ bản của Tuyên bố Cua-la 
Lăm-pơ năm 1971 là ý tưởng thiết lập khu vực 
Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, 
do những khó khăn nội bộ của các nước thành 
viên cũng như bối cảnh chính trị của khu vực, đề 

H 



Chuyeân ñeà Coäng ñoàng ASEAN  - 8 - 

Thö Vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

xuất chính thức của ý tưởng này chỉ được đưa ra 
vào giữa những năm 1980. Sau 10 năm đàm 
phán, Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có 
Vũ khí Hạt nhân được chính thức ký tại Băng-cốc 
ngày 15/12/1995, nhân dịp Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ năm. Theo đó, các bên tham gia 
Hiệp ước không được phát triển, sản xuất, tìm 
cách sở hữu, kiểm soát hoặc lắp đặt vũ khí hạt 
nhân; không cung cấp nguồn hoặc các vật liệu 
hoặc thiết bị hạt nhân cho các quốc gia không có 
vũ khí hạt nhân. Hiệp định được đi kèm một Nghị 
thư mở ngỏ cho sự tham gia của các nước sở hữu 
vũ khí hạt nhân, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, 
Anh và Hoa Kỳ. Hiện nay các nước ASEAN đang 
tiến hành tham vấn, thúc đẩy 5 quốc gia này tham 
gia vào Nghị định thư. 

Tháng 12/1997 ASEAN đã thông qua Tầm 
nhìn ASEAN 2020:  nhân kỷ niệm 30 năm ngày 
thành lập Hiệp hội, Hội nghị cấp cao ASEAN 
không chính thức lần II (Kua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-
a, tháng 12/1997) đã thông qua văn kiện quan 
trọng Tầm nhìn ASEAN 2020, nêu định hướng 
phát triển lớn của ASEAN trong những thập kỷ đầu 
thế kỷ 21, hướng tới mục tiêu xây dựng một tập 
hợp hài hòa các dân tộc ở Đông Nam Á, sống 
trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, gắn kết 
chặt chẽ với nhau trong mối quan hệ đối tác năng 
động và một cộng đồng của các xã hội đùm bọc 
lẫn nhau. Theo đó, Tầm nhìn ASEAN 2020 cũng 
nêu những mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực 
chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, văn hoá và quan 
hệ đối ngoại. Đây là văn bản có ý nghĩa đối với 
quá trình phát triển của Hiệp hội, đặt nền tảng cho 
việc hình thành và thực hiện các mục tiêu xây 
dựng Cộng đồng ASEAN. 

Năm 2002: ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên 
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC): 
Trước những căng thẳng do tranh chấp trên biển 
Đông giữa một số nước thành viên ASEAN và 
Trung Quốc, Ngoại trưởng 10 nước ASEAN và 
Trung Quốc đã tiến hành đàm phán và ký Tuyên 
bố về Cách Ứng xử của các bên ở biển Đông 
(DOC) vào ngày 4/11/2002 tại Phnôm Pênh. Tuyên 
bố nêu cam kết của các bên ký kết giải quyết bằng 
biện pháp hòa bình các tranh chấp, không sử dụng 
vũ lực và thông qua đàm phán giữa các bên liên 
quan. Các bên cũng cam kết kiềm chế, không làm 
phức tạp thêm tình hình; thực thi các biện pháp 
xây dựng lòng tin, tổ chức đối thoại và trao đổi 
quan điểm giữa các quan chức quốc phòng, quân 
sự của các bên tranh chấp; đồng thời nghiên cứu 
và tiến hành các hoạt động hợp tác trên các lĩnh 
vực bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học 
biển, an toàn hàng hải và thông tin liên lạc, tìm 
kiếm cứu hộ cứu nạn và phòng chống tội phạm 
xuyên quốc gia. Các nước ASEAN và Trung Quốc 
sau đó đã thông qua Quy tắc Hướng dẫn thực thi 
DOC vào ngày 20/7/2011 tại Bali, In-đô-nê-xia, 
bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 
(AMM) lần thứ 44. Quy tắc Hướng dẫn là văn bản 
tái khẳng định cam kết của các nước ASEAN và 
Trung Quốc trong việc thực thi đầy đủ và nghiêm 
túc DOC, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an 

toàn hàng hải, hợp tác xây dựng lòng tin và giải 
quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên 
cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật 
biển của Liên hợp quốc (UNCLOS). Đây là một 
bước tiến có ý nghĩa đối với quá trình giải quyết 
các tranh chấp ở biển Đông, tạo điều kiện để các 
bên tiến hành hợp tác xây dựng lòng tin, hướng tới 
xây dựng bộ Quy tắc Ứng xử (COC) có tính ràng 
buộc pháp lý đối với các bên ở biển Đông. 

Năm 2003 Thông qua Tuyên bố về sự hòa hợp 
ASEAN II: Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 9 (Bali, In-
đô-nê-xi-a, tháng 10/2003), ASEAN đã ra Tuyên 
bố Hòa hợp ASEAN II (hay còn gọi là Tuyên bố 
Ba-li II), chính thức hóa việc thực hiện ý tưởng về 
3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Tuyên bố khẳng 
định quyết tâm của các nước ASEAN xây dựng 
Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột: Cộng đồng 
An ninh (ASC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng 
đồng Văn hoá-Xã hội (ASCC); đồng thời cũng 
phác thảo những ý tưởng lớn của từng Cộng 
đồng.  

Năm 2005: Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) : 
Một mốc lớn khác trong tiến trình hội nhập và phát 
triển của ASEAN là Hội nghị Cấp cao Đông Á 
(EAS) lần thứ nhất, được tổ chức tại Cua-la Lăm-
pơ, Ma-lai-xia tháng 12/2005, với sự tham gia của 
nguyên thủ các nước thành viên ASEAN, Ốt-xtrây-
li-a, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Niu-Dilân. Tại Hội nghị này, Lãnh đạo các nước đã 
ký Tuyên bố chung về Cấp cao Đông Á, trong đó 
đề ra mục tiêu, nguyên tắc, lĩnh vực và các 
phương thức chính cho hoạt động của EAS. Theo 
đó, EAS sẽ là diễn đàn của các Lãnh đạo đối thoại 
về các vấn đề chiến lược nhằm hỗ trợ mục tiêu 
xây dựng cộng đồng ở khu vực Đông Á; là một tiến 
trình mở và thu nạp, trong đó ASEAN giữ vai trò 
chủ đạo; bổ sung và hỗ trợ cho các diễn đàn khu 
vực khác hiện có, họp hàng năm do ASEAN chủ trì 
nhân dịp Cấp cao ASEAN. Lãnh đạo các nước đã 
nhất trí xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên (trong 
số gần 20 lĩnh vực được đề cập đến trong thảo 
luận) gồm năng lượng, tài chính, giáo dục, thiên tai 
và bệnh dịch. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập 
EAS, Hội nghị Cấp cao EAS lần thứ 5 (tổ chức 
ngày 30/10/2010 tại Hà Nội) đã thông qua Tuyên 
bố Hà Nội kỷ niệm 5 năm thành lập tiến trình EAS, 
trong đó khẳng định lại các nguyên tắc, mục tiêu, 
thể thức và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong 
EAS.  Theo đó, ngoài 5 lĩnh vực ưu tiên, các Lãnh 
đạo EAS cũng nhất trí mở rộng hợp tác Diễn đàn 
ra các vấn đề chính trị-an ninh; tiến hành 2 nghiên 
cứu song song về khả năng thiết lập Khu vực Mậu 
dịch Tự do Đông Á là CEPEA (Đối tác Kinh tế 
Toàn Diện Đông Á) và EAFTA (Khu vực Mậu dịch 
Tự do Đông Á). Hội nghị Cấp cao EAS-5 cũng ra 
quyết định mời Nga và Mỹ chính thức tham gia 
Cấp cao Đông Á bắt đầu từ Cấp cao EAS-6 cuối 
năm 2011 tại Indonesia. 

Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 6 (tổ 
chức ngày 19/11/2011 tại Bali, In-đô-nê-xia), Nga 
và Mỹ đã tham gia với tư cách Thành viên Chính 
thức của EAS. Các Lãnh đạo EAS đã ra “Tuyên bố 
EAS về các Nguyên tắc Quan hệ cùng có lợi.” 
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1/2007: Quyết định đẩy nhanh tiến trình xây 
dựng Cộng đồng ASEAN và xây dựng Hiến 
chương ASEAN: Để kịp thích ứng với những 
chuyển biến nhanh chóng và phức tạp của tình 
hình quốc tế và khu vực cũng như trên cơ sở 
những thành tựu của ASEAN trong 40 năm qua, 
nhất là kết quả thực hiện Chương trình Hành động 
Viên Chăn (VAP), Lãnh đạo các nước ASEAN 
tháng 1/2007 đã quyết tâm đẩy nhanh tiến trình 
liên kết nội khối dựa trên cơ sở pháp lý là Hiến 
chương ASEAN, nhất trí vì mục tiêu hình thành 
Cộng động ASEAN vào năm 2015 (thay vì vào 
năm 2020 như thỏa thuận trước đây). 

11/2007: Hướng tới mục tiêu xây dựng cộng 
đồng, ASEAN đã nỗ lực xây dựng và Hiến chương 
ASEAN được ký ngày 20 tháng 11 năm 2007 tại 
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13. Hiến chương 
ra đời, tạo tư cách pháp nhân cho ASEAN là một 
tổ chức hợp tác khu vực; đồng thời cũng tạo cơ sở 
pháp lý và khuôn khổ thể chế để gia tăng liên kết 
và hợp tác ASEAN, giúp xây dựng ASEAN trở 
thành một tổ chức gắn kết hơn và hoạt động hiệu 
quả hơn, trước mắt là hỗ trợ mục tiêu hình thành 
Cộng đồng ASEAN. Sự ràng buộc về pháp lý cùng 
với sự đổi mới về bộ máy tổ chức và phương thức 
hoạt động của ASEAN sẽ giúp thực hiện nghiêm 
túc các thỏa thuận, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hợp tác, làm cho ASEAN trở thành một thực 
thể chính trị-kinh tế ngày càng gắn kết hơn.  

Ngày 15/12/2008: Hiến chương ASEAN có 
hiệu lực.  

Tháng 2/2009: Lộ trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN được các nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua 
tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 14 tại Hủa 
hỉn, Thái Lan, bao gồm các Kế hoạch tổng thể xây 
dựng các Cộng đồng trụ cột Chính trị-An ninh, 
Kinh tế và Văn hóa Xã hội ASEAN.  

Kế hoạch công tác về Sáng kiến Liên kết 
ASEAN giai đoạn II (2009-2015), như một văn kiện 
kế tục Chương trình Hành động Viên chăn (VAP), 
giúp ASEAN đẩy mạnh các nỗ lực thu hẹp khoảng 
cách phát triển, gia tăng liên kết khu vực và thực 
hiện thành công mục tiêu xây dựng Cộng đồng 
cũng đã được thông qua dịp này. 

Năm 2009: Uỷ ban Liên chính phủ ASEAN về 
Nhân quyền (AICHR) được thành lập. 

Năm 2010:  Kế hoạch Tổng thể về Kết nối 
ASEAN (MPAC):  Để hỗ trợ đắc lực cho tiến trình 

hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng 
thời đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong 
cấu trúc khu vực năng động đang hình thành, các 
nước ASEAN đã nhất trí tăng cường kết nối 
ASEAN và giữa ASEAN với khu vực. Tại Hội nghị 
Cấp cao ASEAN lần thứ 17 diễn ra vào tháng 
12/2010 tại Hà Nội, các Nhà Lãnh đạo ASEAN đã 
thông qua Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 
(MPAC), trong đó đề ra các biện pháp cụ thể thực 
hiện kết nối ASEAN về hạ tầng, thể chế và người 
dân. Việc tăng cường kết nối có ý nghĩa quan 
trọng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong ASEAN, tạo 
thuận lợi cho mạng lưới sản xuất chung, thúc đẩy 
thương mại nội khối, thu hút đầu tư vào khu vực; 
đồng thời tăng cường hơn nữa gắn kết về văn hóa 
và lịch sử giữa các quốc gia thành viên.   

Quyết định mở rộng Hội nghị Cấp cao Đông Á 
cho Nga và Mỹ tham gia; Quyết định triệu tập Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng 
(ADMM+), gồm các BT QF ASEAN và 8 nước đối 
thoại. Uỷ ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ 
nữ và Trẻ em (ACWC) được thành lập. 

11/2011 Tuyên bố Bali về Cộng đồng ASEAN 
trong Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng các 
Quốc gia Toàn cầu (Tuyên bố Hòa hợp Bali III): 
Bên cạnh việc dành ưu tiên thực hiện hiệu quả và 
đúng hạn mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN 
vào năm 2015, các quốc gia thành viên ASEAN 
cũng chú trọng các nỗ lực nhằm nâng cao vai trò 
và vị thế của Hiệp hội trên trường quốc tế. Trên cơ 
sở đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 19 tổ 
chức tại Bali, In-đô-nê-xia từ ngày 17-19/11/2011, 
các Nhà Lãnh đạo ASEAN đã ký thông qua “Tuyên 
bố Bali về Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng 
các Quốc gia Toàn cầu”. Tuyên bố khẳng định 
quyết tâm cũng như cam kết của các nước 
ASEAN xây dựng lập trường, quan điểm chung 
trong việc hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn 
cầu; nâng cao vai trò và tiếng nói của ASEAN tại 
các cơ chế quốc tế như Liên hợp quốc (UN), Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp 
tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC)…, 
qua đó đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực 
chung nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định 
cho phát triển trong khu vực cũng như trên thế 
giới. 

Theo Vụ Asean /28-02-2014 

_________________________________________ 
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ÑOÂNG NAM AÙ (ASEAN)ÑOÂNG NAM AÙ (ASEAN)ÑOÂNG NAM AÙ (ASEAN)ÑOÂNG NAM AÙ (ASEAN) 

iệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
được thành lập với 5 nước thành viên ban đầu 

là là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-
po và Thái Lan. Bru-nây Đa-rút-xa-lam gia nhập 
năm 1984, Lào và Mi-an-ma gia nhập năm 1997 
và Căm-pu-chia gia nhập năm 1999 đưa tổng số 
thành viên của ASEAN lên 10 nước hiện nay.   

1. Bru-nây Đa-rút-xa-lam 

- Người đứng đầu Nhà nước: Quốc vương 
Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah. 

- Thủ đô: Bandar Seri Begawan 
- Ngôn ngữ: tiếng Malay, tiếng Anh 

- Tiền tệ: Đô-la Bru-nây 

H 
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- Ngày gia nhập ASEAN: 7/1/1984 

- Website của Bộ Ngoại giao và Thương mại 
Bru-nây:  

http://www.mfa.gov.bn 

2. Căm-pu-chia 

- Người đứng đầu Nhà nước: Quốc vương 
Norodom Sihamoni 

- Người đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng Hun 
Sen 

- Thủ đô: Phnôm Pênh 

- Ngôn ngữ: tiếng Khmer 
- Tiền tệ: Riel 
- Ngày gia nhập ASEAN: 30/4/1999 

- Website của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc 
tế Căm-pu-chia:  

http://www.mfaic.gov.kh 

3. In-đô-nê-xia 

- Người đứng đầu Nhà nước: Tổng thống 
Susilo Bambang Yudhoyono 

- Thủ đô: Jakarta 

- Ngôn ngữ: tiếng Bahasa Indonesia 

- Tiền tệ: Rupiah 
- Ngày gia nhập ASEAN: 8/8/1967 

- Website của Bộ Ngoại giao In-đô-nê-xi-a: 
http://www.deplu.go.id 

4. CHDCND Lào 

- Người đứng đầu Nhà nước: Chủ tịch 
Choumaly Sayasone 

- Người đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng 
Bouasone Bouphavanh 

- Thủ đô: Viên-chăn 

- Ngôn ngữ: tiếng Lào 

- Tiền tệ: đồng Kip 
- Ngày gia nhập ASEAN: 23/7/1997 
- Website của Bộ Ngoại giao Lào: 

http://www.mofa.gov.la 

5. Ma-lai-xi-a 

- Người đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng Dato’ 
Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak 

- Thủ đô: Kuala Lumpur 
- Ngôn ngữ: tiếng Malay, tiếng Anh, tiếng Hoa, 

tiếng Tamil 

- Tiền tệ: đồng Ringgit 

- Ngày gia nhập ASEAN: 8/8/1967 

- Website của Bộ Ngoại giao Ma-lai-xi-a: 
http://www.kln,gov.my 

6. Mi-an-ma 

- Người đứng đầu Nhà nước: Thống tướng 
Than Swe 

- Người đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng 
Thein Sein 

- Thủ đô: Nay Pyi Taw 

- Ngôn ngữ: tiếng Mi-an-ma 

- Tiền tệ: đồng Kyat 
- Ngày gia nhập ASEAN: 23/7/1997 

- Website của Bộ Ngoại giao Mi-an-ma: 
http://www.mofa.gov.mm 

7. Phi-líp-pin 

- Người đứng đầu Nhà nước: Tổng thống 
Gloria Macapagal Arroyo 

- Thủ đô: Ma-ni-la 

- Ngôn ngữ: tiếng Filipino, tiếng Anh, tiếng Tây 
Ban Nha 

- Tiền tệ: đồng Peso 

- Ngày gia nhập ASEAN: 8/8/1967 

- Website của Bộ Ngoại giao Phi-líp-pin 
http://www.dfa.gov.ph 

8. Xin-ga-po 

- Người đứng đầu Nhà nước: Tổng thống S R 
Nathan 

- Người đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng Lỷ 
Hiển Long 

- Thủ đô: Xin-ga-po 
- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Malay, tiếng Hoa 

(Mandarin), tiếng Tamil 

- Tiền tệ: đô-la Xin-ga-po 

- Ngày gia nhập ASEAN: 8/8/1967 

Website của Bộ Ngoại giao Xin-ga-po 
http://www.mfa.gov.sg 

9. Thái Lan 

- Người đứng đầu Nhà nước: Quốc vương 
Bhumibol Adulyadej 

- Người đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng 
Abhisit Vejjajiva 

- Thủ đô: Băng Cốc 
- Ngôn ngữ: tiếng Thái 

- Tiền tệ: đồng Baht 

- Ngày gia nhập ASEAN: 8/8/1967 

Website của Bộ Ngoại giao Thái Lan: 
http://www.mfa.go.th 

10. Việt Nam 

- Người đứng đầu Nhà nước: Chủ tịch Nguyễn 
Minh Triết 

- Người đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng 

- Thủ đô: Hà Nội 
- Ngôn ngữ: tiếng Việt 

- Tiền tệ: Đồng Việt Nam 

- Ngày gia nhập ASEAN: 28/7/1995 

Theo Website của Bộ Ngoại giao Việt Nam/ 

cập nhật năm 2008 
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HIEÁN CHÖÔNG ASEAN – MOÄT DAÁU MOÁC LÒCH SÖÛ 

gày 15/12/2008 vừa qua, Hiến chương 
ASEAN đã chính thức có hiệu lực, 30 

ngày sau khi được cả 10 nước thành viên nộp 
lưu chiểu văn kiện phê chuẩn. ASEAN đã long 
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm sự kiện quan trọng 
này tại Trụ sở Ban thư ký ASEAN, Jakarta, 
Indonesia, với sự tham dự của các ngoại 
trưởng và đại diện 10 nước thành viên. 

Đây chính là thời khắc lịch sử đánh dấu 
việc ASEAN chuyển sang một chương mới 
hướng tới việc gia tăng liên kết ở khu vực, 
trước mắt là xây dựng cộng đồng ASEAN vào 
năm 2015; đồng thời có những tác động quan 
trọng đến phương hướng tham gia ASEAN 
của Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Nhu cầu tất yếu sau 40 năm tồn tại và 
phát triển 

ASEAN ra đời ngày 8/8/1967 từ một văn 
kiện chính trị là Tuyên bố Bangkok. Trải qua 4 
thập kỷ tồn tại và phát triển, ASEAN đã có 
những bước thăng trầm nhưng cũng đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là khi 
ASEAN trở thành một Hiệp hội bao gồm tất cả 
10 nước Đông Nam Á. Được đánh giá là một 
trong những tổ chức khu vực thành công 
nhất, ASEAN đã có những đóng góp tích cực 
cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, 
hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á 
và châu Á-Thái Bình Dương. 

Trên nền tảng của thành công đó, ASEAN 
đã xác định mục tiêu phát triển cao hơn trong 
giai đoạn mới là xây dựng một Cộng đồng 
ASEAN vững mạnh trên 3 trụ cột là chính trị-
an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội vào 2015. 
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ASEAN 
sẽ phải khắc phục triệt để những những hạn 
chế, khiếm khuyết đã tồn tại 40 năm qua như: 
thiếu một khung pháp lý chặt chẽ, chưa có tư 
cách pháp nhân, các hoạt động hợp tác còn 
lỏng lẻo, tổ chức bộ máy và phương thức 
hoạt động chưa hiệu quả… 

Chính vì lẽ đó, ASEAN đã khẳng định sự 
cần thiết xây dựng một Hiến chương ASEAN 
làm văn kiện pháp lý tổng thể tạo khung pháp 
lý và khuôn khổ thể chế nhằm thúc đẩy hơn 
nữa các hoạt động hợp tác của Hiệp hội, thiết 
thực hỗ trợ các nỗ lực gia tăng liên kết khu 
vực và xây dựng Cộng đồng. 

Quá trình xây dựng, ký kết và phê 
chuẩn Hiến chương 

Ý tưởng về xây dựng bản Hiến chương 
ASEAN được các vị Lãnh đạo nhất trí từ Hội 

nghị Cấp cao ASEAN -10 (Vientiane, Lào, 
2004) và sau đó, được chính thức hóa bằng 
các Tuyên bố Kuala Lumpur và Cebu về xây 
dựng Hiến chương ASEAN tại Hội nghị Cấp 
cao 11 (Malaysia, 2005) và 12 (Philippines, 
1/2007). 

Công tác soạn thảo Hiến chương đã được 
tiến hành rất khẩn trương và nghiêm túc trong 
các năm 2006 và 2007, thông qua hoạt động 
tích cực của Nhóm các nhân vật nổi tiếng 
(EPG) và Nhóm Đặc trách cao cấp (HLTF), 
dưới sự chỉ đạo thường xuyên của các vị 
Lãnh đạo cũng như các Ngoại trưởng 
ASEAN. 

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-13 
(Singapore, tháng 11/2007), các Lãnh đạo 
ASEAN đã ký thông qua Hiến chương, đồng 
thời ra Tuyên bố thể hiện quyết tâm hoàn tất 
phê chuẩn để Hiến chương có thể đi vào hiệu 
lực trong vòng 1 năm, tức trước cuối năm 
2008. Do thủ tục phê chuẩn ở mỗi nước thành 
viên khác nhau và tình hình nội bộ một số 
nước có khó khăn, song với cam kết chính trị 
mạnh mẽ của tất cả các nước thành viên, bản 
Hiến chương đã chính thức đi vào hiệu lực 
theo đúng lộ trình đề ra. 

Một số nội dung cơ bản của Hiến 
chương 

Nội dung Hiến chương trên thực tế là sự 
tổng hợp và hệ thống hóa có phát triển thêm 
những nguyên tắc, mục đích, thỏa thuận trong 
các văn kiện đã có của ASEAN. Điều quan 
trọng là Hiến chương khẳng định lại tính chất 
của ASEAN là một tổ chức hợp tác khu vực 
liên Chính phủ, chứ không phải tổ chức siêu 
quốc gia như EU. 

Hiến chương, về cơ bản, giữ các nguyên 
tắc chủ đạo và phương thức hoạt động của 
ASEAN, nhất là: không can thiệp vào công 
việc nội bộ, tham vấn và ra quyết định bằng 
đồng thuận… Những điểm mới đáng chú ý 
nhất là Hiến chương tạo ra khung pháp lý và 
khuôn khổ thể chế mới của ASEAN, nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội và 
thiết thực hỗ trợ mục tiêu xây dựng Cộng 
đồng và liên kết ASEAN. Đồng thời, Hiến 
chương trao cho ASEAN tư cách pháp nhân. 

Về tổ chức bộ máy, các cơ quan của 
ASEAN sẽ được sắp xếp theo mô hình hướng 
về 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN, với Hội 
nghị Cấp cao là cơ chế quyết định cao nhất 
(từ nay, sẽ họp thường kỳ hai năm một lần). 
Tiếp đó, đáng chú ý là: Ba Hội đồng (cấp Bộ 

N 
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trưởng) về Cộng đồng Chính trị-an ninh, Kinh 
tế và Văn hoá-Xã hội, Hội đồng Điều phối 
(gồm các Ngoại trưởng); lập thêm Ủy ban các 
Đại diện thường trực (cấp Đại sứ) của các 
nước ASEAN đặt tại Jakarta, Indonesia; Tăng 
cường vai trò của Tổng Thư ký và Ban Thư ký 
ASEAN; Cơ quan Nhân quyền ASEAN; Ban 
Thư ký Quốc gia ASEAN… 

Ý nghĩa và tác động của việc Hiến 
chương có hiệu lực đối với ASEAN 

Sự kiện Hiến chương chính thức đi vào 
hiệu lực có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với 
ASEAN trong bối cảnh Hiệp hội đang nỗ lực 
hướng tới xây dựng 1 Cộng đồng ASEAN 
vững mạnh trên 3 trụ cột vào 2015, nhất là: 

Từ nay, ASEAN sẽ hoạt động dựa trên 
một khung pháp lý vững vàng, trở thành một 
tổ chức hoạt động dựa trên các quy tắc pháp 
lý; các thỏa thuận, quyết định sẽ được thực 
hiện một cách nghiêm túc hơn, góp phần 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác 
ASEAN; 

ASEAN sẽ có tư cách pháp nhân trong 
quan hệ với các nước, các tổ chức khu vực 
và quốc tế, qua đó gia tăng vị thế quốc tế của 
Hiệp hội với các đối tác bên ngoài; 

Với khuôn khổ thể chế mới theo quy định 
của Hiến chương, bộ máy tổ chức và phương 
thức hoạt động của ASEAN sẽ có nhiều 
chuyển biến đáng kể, góp phần đối phó tốt 
hơn với những thách thức đang đặt ra, khắc 
phục những khiếm khuyết hiện có và cải tiến 
chất lượng và hiệu quả các chương trình, 
hoạt động hợp tác của Hiệp hội. 

Việc Hiến chương đi vào hiệu lực theo 
đúng lộ trình một lần nữa gửi thông điệp rõ 
ràng của ASEAN đối với khu vực và bên 
ngoài về cam kết nghiêm túc của Hiệp hội 
cũng như khả năng hiện thực hóa các kế 
hoạch hướng tới xây dựng Cộng đồng 
ASEAN, trong bối cảnh ASEAN đang phải đối 
mặt với không ít thách thức, và tình hình của 
một số nước trong Hiệp hội còn khó khăn. 

Phương hướng tham gia ASEAN của 
Việt Nam sắp tới 

Đối với Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và 
ASEAN có ý nghĩa chiến lược vì liên quan 
trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển 
của đất nước ta, là một bộ phận quan trọng 
trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. 
Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, 
đa dạng hoá và đa phương hoá, Việt Nam chủ 
trương tham gia ASEAN một cách chủ động, 
tích cực và có trách nhiệm, đóng góp hiệu quả 
vào đoàn kết và hợp tác ASEAN vì hoà bình 

và thịnh vượng chung ở khu vực và của mỗi 
nước. Trong 13 năm qua kể từ khi tham gia 
Hiệp hội, Việt Nam đã những đóng góp tích 
cực cho đoàn kết, hợp tác và sự phát triển 
của ASEAN. 

Trong quá trình soạn thảo, Việt Nam đã 
tham gia chủ động, tích cực và có những 
đóng góp quan trọng vào các nội dung của 
Hiến chương, nhất là trong việc xây dựng các 
mục tiêu, nguyên tắc và định hướng chủ đạo 
của ASEAN. Việt Nam là một trong năm nước 
đầu tiên phê chuẩn Hiến chương (ngày 
6/3/2008). 

Cùng với vị thế mới của đất nước, sắp tới 
Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp hiệu 
quả vào việc triển khai Hiến chương ASEAN, 
tăng cường liên kết khu vực và xây dựng 
Cộng đồng ASEAN, góp phần đưa ASEAN trở 
thành một thực thể gắn kết và thống nhất, có 
vai trò và vị thế quốc tế ngày càng quan trọng. 

Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ tích cực và 
chủ động tham gia thực hiện các chương 
trình, kế hoạch hành động chung của ASEAN 
hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng vào 
2015. Đồng thời, Việt Nam cũng đang tích cực 
xây dựng các kế hoạch thiết thực để đưa Hiến 
chương ASEAN vào cuộc sống, trong đó có 
các chương trình điều chỉnh lại phân công và 
tăng cường phối hợp chung của các Bộ 
ngành trong tham gia ASEAN, thích ứng với 
cơ cấu tổ chức mới của ASEAN theo Hiến 
chương; kết hợp lồng ghép phù hợp các mục 
tiêu hợp tác ASEAN với việc thực hiện các kế 
hoạch, chương trình phát triển quốc gia của 
Việt Nam. Do đó, các Bộ ngành tham gia hoạt 
động ASEAN cũng cần chủ động nghiên cứu 
và đề xuất sáng kiến khả thi để thúc đẩy hợp 
tác ASEAN trên những lĩnh vực phù hợp, 
nhằm tận dụng tối đa các cơ hội và lợi ích 
thiết thực có được. 

Đặc biệt, chúng ta cần khẩn trương xúc 
tiến công tác chuẩn bị để Việt Nam đảm 
nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trong cả 
năm 2010, trong đó có việc tổ chức Hội nghị 
Cấp cao ASEAN và nhiều Hội nghị cấp Bộ 
trưởng. Đây sẽ vừa là cơ hội vừa là thách 
thức, nhưng với những thành tựu và kinh 
nghiệm đã đạt được, chắc chăn Việt Nam sẽ 
làm tốt trọng trách của mình và tiếp tục khẳng 
định sự đóng góp quan trọng trong việc thúc 
đẩy liên kết ASEAN, góp phần nâng cao vai 
trò, vị thế quốc tế của Việt Nam./. 

Theo (TTXVN/Vietnam+) cập nhật 
19/12/2008 
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II. CỘNG ĐỒNG ASEAN 

HIEÄP H OÄI  CAÙC Q UOÁC GIA ÑOÂN G NAM  AÙ ( ASEAN)HIEÄP H OÄI  CAÙC Q UOÁC GIA ÑOÂN G NAM  AÙ ( ASEAN)HIEÄP H OÄI  CAÙC Q UOÁC GIA ÑOÂN G NAM  AÙ ( ASEAN)HIEÄP H OÄI  CAÙC Q UOÁC GIA ÑOÂN G NAM  AÙ ( ASEAN) 

 

I. Khái quát chung về ASEAN 

iệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 trên 

cơ sở Tuyên bố Băng-cốc, với 5 nước thành viên 
ban đầu là In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Phi-líp-pin, 
Xin-ga-po và Thái Lan. Sau 40 năm tồn tại và phát 
triển với nhiều thăng trầm, ASEAN ngày nay đã trở 
thành một tổ chức hợp tác khu vực liên Chính phủ 
bao gồm cả 10 quốc gia Đông Nam Á (thêm 5 
nước là Brunei, Cămpuchia, Lào, Mianma và Việt 
Nam), là một thực thể chính trị-kinh tế quan trọng 
ở Châu Á - Thái Bình Dương và là đối tác không 
thể thiếu trong chính sách khu vực của các nước 
lớn và các trung tâm quan trọng trên thế giới. Hiện 
nay, ASEAN đang chuyển sang giai đoạn phát 
triển mới với mục tiêu bao trùm là hình thành Cộng 
đồng ASEAN vào năm 2015 và hoạt động dựa trên 
cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. 

II. Mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN 

1. Quá trình hình thành. 

1.1. Tháng 12/1997, nhân kỷ niệm 30 năm 
ngày thành lập ASEAN và sau khi Hiệp hội đã bao 
gồm cả 10 quốc gia Đông Nam Á, Lãnh đạo các 
nước ASEAN đã thông qua văn kiện quan trọng 
Tầm nhìn ASEAN 2020, với mục tiêu tổng quát là 
đưa Hiệp hội trở thành “một nhóm hài hoà các dân 
tộc Đông Nam Á, gắn bó trong một cộng đồng các 
xã hội đùm bọc lẫn nhau”. Để triển khai Tầm nhìn 
2020, Hội nghị Cấp cao ASEAN 6 (Hà Nội, tháng 
12/1998) đã thông qua Chương trình Hành động 
Hà Nội (HPA) cho giai đoạn 1999-2004, trong đó 
đề ra các biện pháp/hoạt động cụ thể để thúc đẩy 
hợp tác ASEAN trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, 
kinh tế, văn hóa-xã hội và quan hệ đối ngoại. Do 
chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng tài 
chính khu vực năm 1997-1998, nên hợp tác 
ASEAN nói chung và việc thực hiện các dự án 
trong khuôn khổ HPA nói riêng giai đoạn này chủ 
yếu tập trung vào khôi phục và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế trong khu vực cũng như khắc phục 

những hậu quả về mặt xã hội của cuộc khủng 
hoảng đối với các nước thành viên. 

1.2. Tháng 10/2003, Lãnh đạo các nước 
ASEAN đã ký Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (hay 
còn gọi là Tuyên bố Ba-li II), nhất trí đề ra mục tiêu 
hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2020 với 
ba trụ cột chính: Cộng đồng An ninh (ASC), Cộng 
đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội 
(ASCC); đồng thời khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh và mở rộng quan hệ với các đối tác bên 
ngoài, vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và 
hợp tác cùng có lợi ở khu vực. Để triển khai và kế 
tục Chương trình Hành động Hà Nội (HPA), 
ASEAN đã đề ra Chương trình Hành động Viên 
Chăn (VAP) cho giai đoạn 2004-2010 và các Kế 
hoạch hành động (KHHĐ) để xây dựng ba trụ cột 
Cộng đồng về chính trị-an ninh, kinh tế và văn 
hóa-xã hội, trong đó có hợp phần quan trọng là 
thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) nhằm 
giúp thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN 
với kế hoạch hành động và các dự án cụ thể.  

1.3. Để kịp thích ứng với những chuyển biến 
nhanh chóng và phức tạp của tình hình quốc tế và 
khu vực cũng như trên cơ sở những thành tựu của 
ASEAN trong 40 năm qua nhất là kết quả thực 
hiện Chương trình Hành động Viên Chăn (VAP), 
Lãnh đạo các nước ASEAN tháng 1/2007 đã quyết 
tâm đẩy nhanh tiến trình liên kết nội khối dựa trên 
cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, nhất trí 
mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 
2015 (thay vì vào năm 2020 như thỏa thuận trước 
đây).  

Theo đó, ASEAN đã khẩn trương xúc tiến xây 
dựng các Kế hoạch tổng thể (Blueprint) để xây 
dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh (APSC), Cộng 
đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội 
(ASCC), trong đó đề ra mục tiêu và thời hạn hoàn 
thành đối với từng biện pháp/hoạt động cụ thể.  

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-13 (tháng 
11/2007), Lãnh đạo các nước đã ký Hiến chương 
ASEAN nhằm tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ thể 
chế cho gia tăng liên kết khu vực, trước mắt là hỗ 
trợ mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào 
năm 2015. Hiến chương đã chính thức có hiệu lực 
ngày 15/12/2008.  

1.4. Hội nghị Cấp cao ASEAN-14 (tháng 
2/2009) đã thông qua Lộ trình xây dựng Cộng 
đồng ASEAN kèm theo 3 Kế hoạch tổng thể xây 
dựng 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN và Kế hoạch 
công tác về IAI giai đoạn 2 (2008-2015), đây là 
một văn kiện quan trọng như một chương trình 
hành động tổng thể đề ra khuôn khổ và các bước 
triển khai cụ thể để ASEAN tiếp tục đẩy mạnh nỗ 
lực thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng 

H 
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ASEAN vào năm 2015, kế tục Chương trình Hành 
động Viên Chăn (VAP).  

2. Nội dung chính của Cộng đồng ASEAN.  

Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là 
xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên 
Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn 
trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN; nhưng 
không phải là một tổ chức siêu quốc gia và không 
khép kín mà vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài.  

Cộng đồng ASEAN sẽ được hình thành dựa 
trên 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng 
đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội. Quan 
hệ đối ngoại của ASEAN cũng như mục tiêu thu 
hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN (nhất là: 
IAI) được lồng ghép vào nội dung của từng trụ cột 
Cộng đồng ASEAN.  

2.1. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 
(APSC) nhằm mục tiêu là tạo dựng một môi 
trường hòa bình và an ninh cho phát triển ở khu 
vực Đông Nam Á thông qua việc nâng hợp tác 
chính trị-an ninh ASEAN lên tầm cao mới, với sự 
tham gia và đóng góp xây dựng của các đối tác 
bên ngoài ; không nhằm tạo ra một khối phòng thủ 
chung. 

Kế hoạch hành động xây dựng APSC (được 
thông qua tại Cấp cao ASEAN-10, tháng 11/2004) 
đã khẳng định lại các mục tiêu và nguyên tắc cơ 
bản của Hiệp hội và đề ra 6 lĩnh vực (thành tố) hợp 
tác chính gồm: (i) Hợp tác chính trị; (ii) Xây dựng 
và chia sẻ chuẩn mực ứng xử; (iii) Ngăn ngừa 
xung đột; (iv) Giải quyết xung đột; (v) Kiến tạo hòa 
bình sau xung đột; và (vi) Cơ chế thực hiện. Kèm 
theo đó là danh mục 75 hoạt động cụ thể để xây 
dựng APSC. Tuy nhiên, Kế hoạch hành động về 
APSC cũng như Chương trình hành động Viên 
Chăn (VAP) không quy định mục tiêu cụ thể và lộ 
trình thực hiện đối với các hoạt động thuộc 6 thành 
tố nói trên. Kế hoạch tổng thể về APSC mà 
ASEAN đang soạn thảo sẽ tập trung vào khía cạnh 
này, cụ thể hóa các hoạt động hợp tác về chính trị-
an ninh.  

Việc thực hiện VAP và KHHĐ về APSC đã đạt 
được những tiến triển tích cực. Hầu hết các biện 
pháp/hoạt động đã hoàn tất và đang được triển 
khai nằm trong 3 lĩnh vực đầu (Hợp tác chính trị; 
Hình thành và chia sẻ các chuẩn mực và Ngăn 
ngừa xung đột), trong đó tiến triển mới đáng chú ý 
là hoàn tất xây dựng Hiến chương ASEAN, hình 
thành cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 
ASEAN, ký kết Công ước ASEAN về chống khủng 
bố, ... Tuy nhiên, đối với 2 lĩnh vực còn lại (Giải 
quyết xung đột và Kiến tạo hòa bình sau xung đột) 
hầu như chưa có hoạt động nào được triển khai 
chủ yếu do các nước còn dè dặt, vì đây là những 
lĩnh vực mới và có phần phức tạp, nhạy cảm.  

Trên cơ sở tiếp nối Kế hoạch hành động về 
APSC và Chương trình hành động Viên-chăn (hợp 
phần ASC) và phù hợp với quyết tâm rút ngắn xây 
dựng Cộng đồng ASEAN, ASEAN đã thông qua 
Kế hoạch tổng thể về APSC, nằm trong Lộ trình 

xây dựng Cộng đồng ASEAN vào 2015 được 
thông qua tại Cấp cao ASEAN-14 (tháng 2/2009). 
Các nội dung hợp tác trong Kế hoạch tổng thể cơ 
bản dựa trên các nội dung đã nêu trong Kế hoạch 
hành động ASC, bổ sung thêm mục hợp tác với 
bên ngoài và được sắp xếp lại, hướng tới xây 
dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh với ba đặc 
trưng chính: một Cộng đồng hoạt động theo luật lệ 
với các giá trị, chuẩn mực chung; một Khu vực gắn 
kết, hoà bình và tự cường, có trách nhiệm chung 
bảo đảm an ninh toàn diện; và một Khu vực năng 
động, rộng mở với bên ngoài trong một thế giới 
ngày càng gắn kết và tuỳ thuộc lẫn nhau. 

Để triển khai Kế hoạch tổng thể, Hội đồng 
APSC họp lần thứ hai tháng 7/2009 tại Phuket, 
Thái Lan, đã nhất trí tập trung thực hiện 13 lĩnh 
vực ưu tiên, trong đó có triển khai DOC và triển 
khai SEANWFZ. 

2.2. Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) nhằm 
mục tiêu tạo ra một thị trường chung duy nhất và 
cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu 
chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn 
và lao động có tay nghề; từ đó nâng cao tính cạnh 
tranh và thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho cả 
khu vực; tạo sự hấp dẫn với đầu tư – kinh doanh 
từ bên ngoài.  

Trên cơ sở kết quả thực hiện VAP (phần về 
AEC) nhất là việc đã cơ bản hoàn thành Khu vực 
Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), ASEAN đã nhất trí 
thông qua Kế hoạch tổng thể về AEC với những 
đặc điểm và nội dung sau :  

Đến năm 2015, ASEAN sẽ trở thành : (i) một 
thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống 
nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng 
hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề ; 
(ii) Một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao; (iii) 
Một khu vực phát triển kinh tế đồng đều, nhất là 
thực hiện có hiệu quả Sáng kiến liên kết ASEAN 
(IAI); (iv) Một khu vực ASEAN hội nhập đầy đủ vào 
nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, ASEAN nhất trí đề 
ra Cơ chế thực hiện và Lộ trình chiến lược thực 
hiện Kế hoạch tổng thể.  

ASEAN cũng nhất trí xác định 12 lĩnh vực ưu 
tiên đẩy nhanh liên kết với lộ trình hoàn thành đến 
năm 2010, đó là: Hàng nông sản; Ô tô; Điện tử; 
Nghề cá; Các sản phẩm từ cao su; Dệt may; Các 
sản phẩm từ gỗ; Vận tải hàng không; Thương mại 
điện tử ASEAN; Chăm sóc sức khoẻ; Du lịch; và 
Logistics. 

Để đẩy mạnh các nỗ lực hình thành Cộng 
đồng Kinh tế (AEC), ASEAN đã thông qua Kế 
hoạch tổng thể xây dựng trụ cột này, là một bộ 
phận trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 
được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN-14 
(tháng 2/2009), với các quy định chi tiết về định 
nghĩa, quy mô, cơ chế và lộ trình thực hiện AEC.  

2.3. Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC) với 
mục tiêu là phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân ASEAN, sẽ tập trung xử lý 
các vấn đề liên quan đến bình đẳng và công bằng 
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xã hội, bản sắc văn hóa, môi trường, tác động của 
toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ. 

Chương trình hành động Viên chăn (VAP) và 
Kế hoạch hành động về ASCC đã xác định 4 lĩnh 
vực hợp tác (thành tố) chính là : (i) Tạo dựng cộng 
đồng các xã hội đùm bọc; (ii) Giải quyết những tác 
động xã hội của hội nhập kinh tế; (iii) Phát triển 
môi trường bền vững; (iv) Nâng cao nhận thức và 
bản sắc ASEAN. Hàng loạt biện pháp/hoạt động 
cụ thể đã được đề ra trong từng lĩnh vực hợp tác 
này.  

Theo đó, hợp tác ASEAN đã và đang được 
đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực khác nhau như : văn 
hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học – công nghệ, môi 
trường, y tế, phòng chống ma tuý, buôn bán phụ 
nữ và trẻ em, HIV/AIDS, bệnh dịch, … Khó khăn 
lớn nhất trong việc thực hiện Kế hoạch hành động 
về ASCC là thiếu nguồn lực. Đây là vấn đề 
ASEAN đang phải tập trung xử lý trong thời gian 
tới. Quá trình xây dựng Kế hoạch tổng thể về 
ASCC cũng phải tính đến việc huy động nguồn 
lực. 

Tương tự như các trụ cột Cộng đồng Chính trị-
An ninh và Kinh tế, Kế hoạch tổng thể xây dựng 
Cộng đồng Văn hóa-xã hội (ASCC), một bộ phận 
của Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đang 
được ASEAN đẩy mạnh triển khai, tập trung vào 
một số lĩnh vực ưu tiên như: phát triển nguồn nhân 
lực, phúc lợi và bảo trợ xã hội, quyền và công 
bằng xã hội, đảm bảo môi trường bền vững, xây 
dựng bản sắc ASEAN...  

Hội đồng Cộng đồng Văn hóa xã hội sẽ nhóm 
họp lần đầu tiên trong tháng 8/2009 để điều phối 
việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể này 
cũng như tăng cường phối hợp giữa các cơ quan 
tham gia trụ cột ASCC.  

3. Triển vọng của ASEAN đến 2015.  

Trên cơ sở phân tích các nhân tố tác động đến 
triển vọng của ASEAN trong 10-15 năm tới, dự 
báo khả năng hiện thực nhất là ASEAN sẽ chuyển 
hóa dần từ một Hiệp hội khá lỏng lẻo thành một tổ 
chức hợp tác liên Chính phủ có mức độ ràng buộc 
pháp lý cao hơn và liên kết sâu rộng hơn, nhưng 
không trở thành một tổ chức siêu quốc gia; sẽ trở 
thành một thực thể chính trị-kinh tế gắn kết hơn, 
một cộng đồng “thống nhất trong đa dạng”; tiếp tục 
là một tổ chức hợp tác khu vực mở và có vai trò 
quan trọng ở Châu Á-Thái Bình Dương.  

Liên kết ASEAN sẽ sâu rộng hơn, nhưng mức 
độ liên kết sẽ không đồng đều trong ba lĩnh vực 
chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, do sự 
đa dạng khá lớn giữa các nước thành viên, nhất là 
về khoảng cách phát triển, chế độ chính trị - xã hội 
cũng như những tính toán chiến lược và lợi ích 
quốc gia.  

4. Bộ máy tổ chức của ASEAN 

Hiến chương ASEAN quy định bộ máy tổ chức 
của ASEAN gồm các cơ quan chính sau:  

- Cấp cao ASEAN là cơ quan hoạch định chính 
sách tối cao của ASEAN, bao gồm những Người 
đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ các quốc gia 
thành viên. Hội nghị Cấp cao ASEAN được tổ 
chức mỗi năm 2 lần.  

- Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) gồm các 
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, họp ít nhất 2 lần 
một năm, có nhiệm vụ điều phối các hoạt động 
hợp tác ASEAN nói chung và chuẩn bị cho các Hội 
nghị Cấp cao.  

- Các Hội đồng Cộng đồng ASEAN bao gồm 
Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 
(APSCC), Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
(AECC) và Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội 
ASEAN (ASCCC), họp ít nhất 2 lần một năm, do 
Bộ trưởng có liên quan của quốc gia đang giữ 
cương vị Chủ tịch ASEAN chủ trì, có nhiệm vụ 
theo dõi và điều phối hợp tác ASEAN trên từng trụ 
cột Cộng đồng mình phụ trách.  

- Ủy ban các Đại diện thường trực ASEAN 
(CPR) đặt tại Gia-các-ta, đóng vai trò là cơ quan 
đầu mối, theo dõi và điều phối các hoạt động hợp 
tác hàng ngày của ASEAN.  

- Tổng thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN 
đặt tại Gia-các-ta, đóng vai trò là cơ quan hỗ trợ 
hành chính cho các hoạt động hợp tác ASEAN.  

- Ban thư ký ASEAN Quốc gia, nằm trong Bộ 
Ngoại giao của các nước thành viên, chịu trách 
nhiệm theo dõi và điều phối các hoạt động hợp tác 
ASEAN ở cấp quốc gia.  

5. Nội dung chính của Hiến chương 
ASEAN. 

Hiến chương ASEAN là một văn kiện pháp lý 
quan trọng nhất của ASEAN, gồm Lời nói đầu và 
13 Chương, 55 Điều, với các nội dung lần lượt là: 
Mục đích - Nguyên tắc hoạt động; Tư cách pháp 
nhân; Quy chế thành viên; Cơ cấu tổ chức; Các 
thể chế liên quan tới ASEAN; Các ưu đãi miễn trừ; 
Ra quyết định; Giải quyết tranh chấp; Tài chính-
ngân sách; Các vấn đề hành chính-thủ tục; Biểu 
trưng và Biểu tượng; Quan hệ đối ngoại và Các 
điều khoản chung.  

5.1. Nội dung Hiến chương có một số điểm 
đáng chú ý sau: 

- Về Mục đích - nguyên tắc (Chương I): Khẳng 
định lại các mục đích và nguyên tắc cơ bản của 
ASEAN, nhất là mục đích hòa bình, an ninh, ổn 
định và hợp tác khu vực cũng như nguyên tắc tôn 
trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau; đồng thời bổ sung một 
số mục đích và nguyên tắc mới cho phù hợp với 
tình hình, trong đó có những mục tiêu về liên kết 
ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển, hướng về 
nhân dân và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu 
vực, có nguyên tắc về việc các nước không tham 
gia và không cho phép bất kỳ quốc gia/đối tượng 
nào được sử dụng lãnh thổ của một nước thành 
viên để chống lại một nước thành viên khác.  
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- Về tính chất (Chương II):ASEAN là một tổ 
chức hợp tác khu vực liên Chính phủ và có tư 
cách pháp nhân.  

- Về cơ cấu tổ chức (Chương IV): Bộ máy 
chính sẽ bao gồm Hội nghị Cấp cao (là cơ quan 
quyết định chính sách cao nhất, họp 2 lần một 
năm); 4 Hội đồng cấp Bộ trưởng, trong đó 3 Hội 
đồng về từng trụ cột của Cộng đồng ASEAN 
(Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hoá-Xã hội) và 1 
Hội đồng Điều phối chung (gồm các Ngoại 
trưởng); các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành; Ủy 
ban các Đại diện Thường trực của các nước tại 
ASEAN (CPR), thường trú tại Gia-các-ta, In-đô-nê-
xia; Ban Thư ký ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN; 
Ban Thư ký ASEAN Quốc gia. Ngoài ra, ASEAN 
cũng sẽ lập Cơ quan nhân quyền ASEAN và quy 
định Cơ quan này sẽ phải hoạt động phù hợp với 
Điều khoản tham chiếu (TOR) do các Ngoại 
trưởng quyết định sau, trong đó xác định rõ tính 
chất, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc của Cơ 
quan này.  

- Về cách thức ra quyết định (Chương VII): 
nguyên tắc chủ đạo là đồng thuận; khi không đạt 
đồng thuận, Cấp cao sẽ quyết định về cách thức 
ra quyết định phù hợp. Về thực thi các quyết định 
trong lĩnh vực kinh tế, có thể áp dụng công thức 
linh hoạt ASEAN-X, theo đó sẽ cho phép các nước 
có điều kiện, thực hiện việc mở cửa kinh tế, thị 
trường trước, nhưng phải trên cơ sở có đồng 
thuận về việc áp dụng phương thức đó.  

- Giải quyết tranh chấp, bất đồng (Chương 
VIII):thực hiện nguyên tắc giải quyết hòa bình, 
thông qua thương lượng các tranh chấp, bất đồng 
giữa các nước thành viên và dựa trên các thỏa 
thuận đã có của ASEAN. Trường hợp bất đồng 
không giải quyết được hoặc có vi phạm nghiêm 
trọng Hiến chương, vấn đề sẽ được trình lên Cấp 
cao quyết định. 

- Qui định về ký, phê chuẩn, hiệu lực và thực 
hiện (Chương XIII):Hiến Chương ASEAN sẽ do 
những người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ 
nhân danh Nhà nước các nước thành viên ký; 
Hiến chương sẽ phải được phê chuẩn và sẽ có 
hiệu lực 30 ngày sau khi tất cả các quốc gia thành 
viên ASEAN phê chuẩn. Hiến chương sẽ được 
xem xét, bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình 
hình thực tế 5 năm một lần. 

III. Tiến trình Việt Nam gia nhập ASEAN: 

Năm 1992 đánh dấu quá trình hội nhập khu 
vực của Việt Nam sau khi tham gia Hiệp ước Thân 
thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), và trở 
thành Quan sát viên, tham dự các Hội nghị Bộ 
trưởng ASEAN (AMM) hàng năm. Trong thời gian 
này, Việt Nam cũng bắt đầu tham gia các hoạt 
động của một số Ủy ban hợp tác chuyên ngành 
ASEAN. 

Tháng 7/1994, Việt Nam được mời tham dự 
cuộc họp đầu tiên của Diễn đàn Khu vực ASEAN 
(ARF) và trở thành một trong những thành viên 
sáng lập của Diễn đàn này. 

Ngày 28/7/1995, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN lần thứ 28 (AMM-28) tại Bru-nây Đa-
rút-xa-lam, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN 
và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này. Kể 
từ đó đến nay, Việt Nam đã nhanh chóng hội 
nhập, tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực 
hợp tác của ASEAN và có những đóng góp tích 
cực trong việc duy trì đoàn kết nội khối, tăng 
cường hợp tác giữa các nước thành viên cũng 
như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, góp 
phần không nhỏ vào sự phát triển và thành công 
của ASEAN ngày hôm nay. 

IV. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam 
trong ASEAN: 

Đóng góp đầu tiên đáng ghi nhận của Việt 
Nam trong ASEAN là vai trò tích cực của Việt Nam 
trong việc thúc đẩy kết nạp các nước Lào, Mi-an-
ma và Căm-pu-chia vào ASEAN, qua đó, hoàn tất 
ý tưởng về một ASEAN bao gồm toàn bộ 10 quốc 
gia ở Đông Nam Á, đưa ASEAN trở thành tổ chức 
đại diện cho toàn khu vực, chấm dứt thời kỳ chia 
rẽ giữa các nhóm nước, mở ra giai đoạn hợp tác 
hữu nghị cùng phát triển ở khu vực.  

Sư kiện mang dấu ấn đậm nét của Việt Nam 
trong ASEAN là việc tổ chức thành công Hội nghị 
Cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội (12/1998)- 
chỉ 3 năm sau khi Việt Nam chính thức trở thành 
thành viên của ASEAN và trong bối cảnh khu vực 
đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính 
nghiêm trọng, được các nước thành viên ASEAN 
và dư luận quốc tế nói chung đánh giá cao. Với 
việc thông qua Chương trình Hành động Hà Nội, 
Cấp cao ASEAN 6 đã góp phần quan trọng tăng 
cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, khôi phục 
hình ảnh ASEAN, đặc biệt định hướng cho sự phát 
triển và hợp tác của Hiệp Hội trong những năm kế 
tiếp để thực hiện Tầm nhìn 2020. 

Tiếp theo đó, từ tháng 7/2000-7/2001, Việt 
Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban 
thường trực ASEAN (ASC) khóa 34 và ARF, tổ 
chức và chủ trì thành công Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 (AMM 34), Diễn đàn 
khu vực ASEAN lần thứ 8 (ARF 8), Hội nghị Bộ 
trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước Đông Bắc 
Á (ASEAN +3), Các Hội nghị sau Hội nghị Bộ 
trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các nước đối 
thoại ( PMC + 10) và với từng nước Đối thoại 
(PMC +1) và Hội nghị sông Hằng- Sông Mê kông 
vào cuối tháng 7/2001. Trong năm Việt Nam làm 
chủ tịch, ASEAN và ARF đã đạt được những kết 
quả quan trọng, tiếp tục phát triển đúng hướng, 
phù hợp với lợi ích của từng nước ASEAN và lợi 
ích của cả khu vực.  

+ Trong thời gian này, với vai trò chủ trì và 
điều phối của Việt Nam, ASEAN đã phê chuẩn 
Nghị định thư thứ hai của Hiệp ước Thân thiện và 
Hợp tác, thông qua Quy chế của Hội đồng Tối cao 
TAC và tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 
trong dịp AMM 34; lần đầu tiên ASEAN đã tiến 
hành tham khảo trực tiếp với năm cường quốc hạt 
nhân trong khuôn khổ Hiệp định SEANWFZ. 
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ASEAN cũng đạt nhiều tiến triển trong việc xây 
dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung 
Quốc, tạo tiền đề cho việc ra Tuyên bố về cách 
ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông sau 
này.  

+ Trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ARF, tiến 
trình ARF tiếp tục tiến triển với việc thông qua một 
số tài liệu quan trọng như Tài liệu qui định về chức 
năng, nhiệm vụ của Chủ tịch ARF, Tài liệu về qui 
chế đăng ký chuyên gia ARF và Tài liệu về khái 
niệm và nguyên tắc của ngoại giao phòng ngừa. 
Các lĩnh vực Hợp tác trong ASEAN đã được tăng 
cường qua việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình 
Hành động Hà Nội, thông qua Tuyên bố Hà Nội về 
thu hẹp khoảng cách phát triển, triển khai Sáng 
kiến liên kết ASEAN (IAI) nhằm thu hẹp khoảng 
cách phát triển, hỗ trợ thành viên mới hội nhập khu 
vực. Nhiều quyết định quan trọng và thiết thực đối 
với Hiệp hội cũng đã được triển khai trong thời 
gian Việt Nam đảm đương chức Chủ tịch như lập 
đường dây nóng ở các cấp lãnh đạo ASEAN, cải 
tiến hình thức, lề lối làm việc để ASEAN hoạt động 
thực chất và hiệu quả hơn.  

+ Quan hệ của ASEAN với các nước đối thoại 
được tăng cường, ASEAN tiếp tục giữ được thế 
chủ động và vai trò trong các mối quan hệ này và 
đã thiết lập quan hệ chính thức với Tổng Thư ký 
Liên Hợp Quốc, Phong trào không liên kết, OAU, 
OAS, ECO, GCC, Nhóm Rio, SAARC… Quan hệ 
với EU đã có tiến triển đáng kể, hợp tác giữa các 
nước sông Hằng và sông Mê Kong đã được khởi 
động, tiến trình ASEAN+3 đã tiến thêm một bước 
với việc thành lập Nhóm nghiên cứu Đông Á... 

Sau khi tổ chức thành công Cấp cao ASEAN 6 
và hoàn thành tốt cương vị Chủ tịch Ủy ban 
Thường trực ASEAN khóa 34, tiếp tục phát huy vai 
trò đã được nâng cao trong ASEAN và trên cơ sở 
những thành tựu, kinh nghiệm tích lũy được trong 
vai trò chủ trì, điều phối các hoạt động của 
ASEAN, Việt Nam đã chủ động hơn trong việc 
tham gia hợp tác ASEAN, hướng hoạt động của 
ASEAN vào những nội dung hợp tác thiết thực, 
vừa đảm bảo lợi ích của Việt Nam, vừa thể hiện 
quan tâm chung của ASEAN và các nước đối 
thoại. Nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định 
trong khu vực, Việt Nam đã cùng với các nước 
ASEAN khác ký với Trung Quốc Tuyên bố chung 
ASEAN - Trung Quốc về cách ứng xử của các bên 
ở Biển Đông (2002). Sau khi ký kết, Việt Nam đã 
chủ động đưa ra các biện pháp cụ thể để thực 
hiện Tuyên bố này, theo hướng triển khai hợp tác 
dần từng bước, trước hết trong những lĩnh vực 
khả thi, ít nhậy cảm. 

Các Bộ/ngành của Việt Nam đã từng bước chủ 
động và tham gia tích cực, hiệu quả hơn trong tất 
cả các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành của 
ASEAN, từ hợp tác kinh tế, đến khoa học-công 
nghệ, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa-thông 
tin... Việt Nam đã tổ chức thành công một loạt các 
hoạt động quan trọng của ASEAN trong lĩnh vực 
hợp tác kinh tế-chuyên ngành như Hội nghị Bộ 

trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 33 (Hà Nội, 8/2001) 
và nhiều hội nghị quan trọng cấp Bộ trưởng hoặc 
quan chức cao cấp về hợp tác kinh tế ASEAN; 
Tuần lễ khoa học và công nghệ ASEAN (1998), 
Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN (1998) và 
Diễn đàn Môi trường ASEAN (1999), Hội nghị Bộ 
trưởng Thông tin ASEAN (2000), Cuộc họp Ủy ban 
văn hóa thông tin ASEAN (2002), Hội nghị Bộ 
trưởng Lao động ASEAN (2002, 2004), Tuần văn 
hóa ASEAN lần II theo sáng kiến của Thủ tướng ta 
tại Hạ Long (2004), Hội thi tay nghề ASEAN 
(2004), Hội nghị ASEANAPOL (1999), Hội nghị các 
quan chức cao cấp về tội phạm xuyên quốc gia 
(SOMTC-2003), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về 
chống Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC - 2005), 
Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN (2008), Hội 
nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (2008)… Quốc 
hội Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt 
động của Liên minh nghị viện ASEAN (AIPA), 
trước đây là AIPO. Việt Nam đã chủ trì tổ chức 
thành công Đại hội đồng AIPO 23 năm 2002 và 
mới đây nhất là Đại hội đồng AIPA tại Hà Nội 
tháng 4/2010. Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia 
vào hàng trăm chương trình, dự án hợp tác trên 
các lĩnh vực khác nhau trong ASEAN, đồng thời 
chủ động đề xuất, chủ trì nhiều dự án hợp tác đa 
phương của khu vực.  

Bước sang đầu thế kỷ XXI, khi ASEAN có 
những bước chuyển mạnh mẽ nhằm tăng cường 
liên kết khu vực, tận dụng những cơ hội mới đang 
mở ra cũng như ứng phó hiệu quả hơn với các 
thách thức mới, Việt Nam đã đóng vai trò tích cực 
cùng các nước ASEAN xây dựng và thông qua 
Tuyên bố hòa hợp ASEAN II tại Bali, In-đô-nê-xia 
(10/2003), đề ra những định hướng chiến lược cho 
sự phát triển của ASEAN, hướng tới xây dựng một 
Cộng đồng ASEAN năng động, tự cường và gắn 
kết vào năm 2020 (sau này ASEAN quyết định là 
vào năm 2015) với ba trụ cột chính là Cộng đồng 
an ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
(AEC) và Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 
(ASCC- ý tưởng về việc hình thành cộng đồng này 
là theo sáng kiến của Việt Nam); và các Kế hoạch 
hành động nhằm triển khai thực hiện Tuyên bố 
hòa hợp ASEAN II (11/2004 tại Viên chăn), bao 
gồm: Kế hoạch hành động của ASC, Kế hoạch 
hành động của ASCC, Hiệp định khung ASEAN về 
11 lĩnh vực ưu tiên hội nhập và Chương trình 
Hành động Viên chăn (VAP). 

Trong quá trình soạn thảo và đi đến ký kết 
Hiến chương ASEAN, văn kiện quan trọng tạo 
khung pháp lý và khuôn khổ thể chế hỗ trợ ASEAN 
thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng, Việt Nam 
đã chủ động và tích cực tham gia ngay từ đầu vào 
quá trình hình thành ý tưởng, sau đó là soạn thảo, 
ký kết, phê chuẩn cũng như triển khai đưa Hiến 
chương vào thực tế cuộc sống. Đặc biệt trong quá 
trình đàm phán xây dựng Hiến chương, Việt Nam 
đã có nhiều đóng góp quan trọng mang tính cân 
bằng, xây dựng đồng thời thể hiện vai trò là một 
thành viên năng động, trách nhiệm góp phần điều 
hòa các khác biệt, cùng các nước ASEAN đi đến 
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được một văn bản dự thảo Hiến chương có giá trị, 
đáp ứng được yêu cầu chung. Việt Nam cũng thể 
hiện rõ vai trò là một nhân tố quan trọng góp phần 
giữ vững các nguyên tắc cơ bản, định hướng phát 
triển đúng của ASEAN, duy trì và tăng cường đoàn 
kết, nhất trí trong Hiệp hội. Sự tham gia tích cực 
của Việt Nam trong quá trình soạn thảo Hiến 
chương đã góp phần không nhỏ để Hiến chương 
được hoàn tất và ký kết với những nội dung cơ 
bản và toàn diện, đúc kết và hệ thống hóa những 
mục tiêu, nguyên tắc cơ bản và thỏa thuận đã có 
của ASEAN và cập nhật một số nội dung cho phù 
hợp với tình hình mới. Hiến chương cũng đã thể 
hiện khá cân bằng và dung hòa quan điểm và lợi 
ích của cơ bản của các nước thành viên, phản ánh 
sự "thống nhất trong đa dạng" của ASEAN. 

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng 
các nhà Lãnh đạo ASEAN ký thông qua Hiến 
chương (Hội nghị cấp cao ASEAN 13, Xinh-ga-po, 
tháng 11/2007), Việt Nam là một trong những 
nước sớm phê chuẩn Hiến chương (Chủ tịch nước 
Nguyễn Minh Triết ký phê chuẩn Hiến chương 
ngày 06/03/2008) và tích cực tham gia các hoạt 
động chung của ASEAN trong việc tiến hành các 
công tác triển khai đưa Hiến chương vào cuộc 
sống, nhất là xây dựng Quy chế hoạt động của các 
cơ quan mới của ASEAN; tham gia tích cực các 
hoạt động của Nhóm đặc trách (HLP) và soạn thảo 
Quy chế hoạt động của Cơ quan nhân quyền 
ASEAN và Nhóm chuyên gia pháp lý (HLEG) về 
triển khai Hiến chương ASEAN. 

Hòa cùng với nỗ lực chung của ASEAN đẩy 
nhanh tiến trình liên kết khu vực và xây dựng 
Cộng đồng, Việt Nam tiếp tục tham gia hiệu quả và 
có những đóng góp tích cực trong quá trình xây 
dựng cũng như triển khai Lộ trình xây dựng Cộng 
đồng ASEAN gồm các Kế hoạch tổng thể xây 
dựng 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN và Kế 
hoạch công tác về Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) 
giai đoạn 2 (2009-2015), được thông qua tại Hội 
nghị Cấp cao ASEAN 14 (tháng 2/2009). 

Bên cạnh việc tăng cường thúc đẩy hợp tác và 
liên kết nội khối, Việt Nam đã tích cực tham gia 
thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các nước đối 
tác bên ngoài trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng 
thời góp phần đề cao và giữ vững vai trò chủ đạo 
của ASEAN tại các tiến trình hợp tác khu vực. Với 
tư cách là nước điều phối quan hệ đối thoại giữa 
ASEAN với nhiều đối tác quan trọng như Nhật 
Bản, Nga, Mỹ, Ôxtrâylia, Canada và hiện tại là 
Trung Quốc, Việt Nam đã phát huy vai trò là cầu 
nối tích cực tăng cường quan hệ giữa ASEAN với 
các đối tác này, kể cả việc góp phần tháo gỡ một 
số vướng mắc, giúp nâng tầm quan hệ giữa 2 bên, 
được cả ASEAN và các nước Đối thoại đánh giá 
cao. Đồng thời, Việt Nam cũng có những đóng góp 
tích cực nhằm giữ vững vai trò chủ đạo của 
ASEAN tại các tiến trình hợp tác khu vực do 
ASEAN khởi xướng như ASEAN+1, ASEAN+3, 
EAS, Cấp cao Đông Á…, qua đó, góp phần thúc 
đẩy và đề cao vai trò, vị thế quốc tế của Hiệp hội.  

V. Phương hướng tham gia hợp tác ASEAN 
của Việt Nam trong giai đoạn tới: 

Sau 15 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã 
khẳng định được vị thế và uy tín của mình; các 
nước thành viên ASEAN và các nước đối tác bên 
ngoài đều đánh giá cao sự tham gia tích cực và 
những đóng góp của Việt Nam trong việc củng cố 
và phát triển trong Hiệp hội, cũng như quan hệ 
hợp tác với các nước đối thoại của ASEAN. Tham 
gia hợp tác trong ASEAN đã góp phần quan trọng 
vào việc củng cố môi trường hòa bình và an ninh 
cho sự nghiệp phát triển đất nước; phá thế bao 
vây về chính trị, cô lập về kinh tế, tạo thuận lợi cho 
triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; đa 
phương hóa, đa dạng hoá của Đảng ta.  

Việt Nam luôn coi trọng hợp tác ASEAN vì 
ASEAN có tầm quan trọng chiến lược đối với an 
ninh và phát triển của Việt Nam. Lãnh đạo Cấp 
cao của Việt Nam cũng đã chỉ đạo phương châm 
tham gia ASEAN của Việt Nam trong giai đoạn mới 
sẽ là “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”. Theo 
đó, để nâng cao hiệu quả tham gia hợp tác 
ASEAN trong tình hình mới, Việt Nam đã có nhiều 
đổi mới, từ nâng cao nhận thức và xác định 
phương hướng, biện pháp hợp tác đến việc cải 
thiện hiệu quả của tổ chức bộ máy và tăng cường 
phối hợp giữa các Bộ, ngành tham gia hợp tác 
ASEAN, tạo nên một nỗ lực chung của quốc gia 
thông qua Chương trình hành động của Chính phủ 
về việc Việt Nam tham gia ASEAN đến năm 2015. 
Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quy chế 
làm việc và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan 
tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong giai 
đoạn phát triển mới của ASEAN sau khi có Hiến 
chương, nhằm nâng cao chất luợng và hiệu quả 
công tác phối hợp trong bộ máy các cơ quan tham 
gia ASEAN của Việt Nam.  

Theo quy định của Hiến chương, Việt Nam 
đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN từ 
tháng 1-12/2010. Để đảm nhiệm cương vị quan 
trọng này, Việt Nam đã có những bước chuẩn bị từ 
sớm, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết 
định lập UBQG về chuẩn bị và thực hiện vai trò 
Chủ tịch ASEAN 2010 với sự tham gia của lãnh 
đạo các Bộ, ngành và nhiều địa phương. Công tác 
chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành trên 
các mặt cả về nội dung, lễ tân-hậu cần, an ninh, 
tuyên truyền… Trong quý I năm 2010, trên cương 
vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ trì tổ chức và 
điều hành thành công nhiều hoạt động quan trọng 
của ASEAN, trong đó đáng chú ý là Hội nghị Cấp 
cao ASEAN lần thứ 16 (Hà Nội, 8-9/4/2010) và Hội 
nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (Đà 
Nẵng, 29/2-1/3/2010). Những kinh nghiệm, bài học 
quí báu rút ra từ quá trình tham gia ASEAN sẽ là 
tiền đề thuận lợi để Việt Nam có thể đảm đương 
tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2010, tiếp 
tục khẳng định vai trò ./. 

Theo http://www.chinhphu.vn/cập nhật 2010
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HOÄI NGHÒ QUAN CHÖÙC CAO CAÁP VAØ ASEAN VÔÙI CAÙC 
NÖÔÙC ÑOÁI TAÙC TAÏI BRUNAÂY 

heo phóng viên TTXVN có mặt tại Brunây, từ 
tối 27-29/6/2013, tại thủ đô Banđa Xêri 

Bêgaoan của Brunây đã diễn ra các Hội nghị quan 
chức cao cấp ASEAN (SOM ASEAN), giữa 
ASEAN với các đối tác, và Ủy ban Điều hành của 
Hội đồng Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không 
có Vũ khí hạt nhân (SEANWFZ EX-COM). Thứ 
trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu 
đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.  

Các cuộc họp SOM nhằm chuẩn bị cho Hội 
nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 
(AMM-46), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN+3 lần thứ 14, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN với các nước đối thoại (PMC), Hội 
nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á lần 
thứ 3 (EAS FMM), và Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn 
Khu vực ASEAN lần thứ 20 (ARF-20) sẽ diễn ra từ 
ngày 30/6-2/7 tại thủ đô của Brunây.  

Sau hơn 2 ngày họp, SOM ASEAN và các 
nước đối tác đã hoàn tất chuẩn bị chương trình 
hoạt động, nghị sự cũng như các văn kiện để trình 
các Bộ trưởng thông qua trong dịp này. Các quan 
chức cao cấp ASEAN cũng thảo luận và đề xuất 
những nội dung trọng tâm của các Hội nghị Bộ 
trưởng ASEAN và ASEAN với các nước đối tác, 
nổi lên một số nội dung sau đây: 

- Nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Cộng đồng 
ASEAN từ nay đến 31/12/2015 vì một Cộng đồng 
ASEAN “liên kết về kinh tế, gắn kết về chính trị, và 
cùng chia sẻ các trách nhiệm về xã hội”, trong đó, 
ASEAN chú trọng việc thực hiện đúng các mục 
tiêu và tiêu chí, phối hợp và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của ASEAN, Ban Thư ký ASEAN.  

- Tăng cường quan hệ đối ngoại và phát huy 
vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu 

vực đang định hình cũng như vai trò nòng cốt của 
Hiệp hội trong xử lý những vấn đề quan trọng 
trong khu vực; thúc đẩy liên kết và kết nối ASEAN 
làm động lực để từ đó mở rộng kết nối ra khu vực 
Đông Á, trong đó có việc xây dựng Đối tác kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP).  

- Đặc biệt nhấn mạnh vai trò chủ động của 
ASEAN trong việc đảm bảo môi trường hoà bình 
của khu vực; an ninh và ổn định, phát huy hơn nữa 
các công cụ, diễn đàn chính trị, an ninh ở khu vực 
như ARF, EAS, ADMM +, cũng như những văn 
kiện như Hiệp ước Thân thiện và hợp tác Đông 
Nam Á (TAC), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở 
Biển Đông (DOC), Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á 
không có Vũ khí hạt nhân (SEANWFZ)…; đồng 
thời ứng phó hiệu quả với những thách thức an 
ninh truyền thống và phi truyền thống như biến đổi 
khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…  

- Nhấn mạnh tầm quan trọng về hoà bình, an 
ninh an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông; bảo 
đảm tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của 
Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các cam kết 
trong Tuyên bố 6 điểm của ASEAN, Tuyên bố 
DOC, sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển 
Đông (COC).  

Về văn kiện của các hội nghị, các quan chức 
cao cấp ASEAN dự kiến trình các Bộ trưởng 
Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng ASEAN về 
kết quả của Hội nghị AMM-46; các Tuyên bố Chủ 
tịch về Hội nghị với các Đối tác, Tuyên bố Chủ tịch 
ASEAN+3, EAS và ARF. Ngoài ra, các quan chức 
cao cấp ASEAN cũng xem xét, kiến nghị các văn 
kiện sẽ trình Hội nghị Cấp cao ASEAN-23 và các 
Cấp cao liên quan vào tháng 10 tới./. 

Theo http://www.cpv.org.vn/ (29/06/2013) 
_________________________________________ 

THUÙC ÑAÅY HÔÏP TAÙC GIÖÕA ASEAN VÔÙI CAÙC ÑOÁI TAÙC 
gày 30/6/2013 tại Thủ đô Ban-đa Sơ-ri Bê-
ga-oan, Bru-nây Đa-rút-xa-lam, đã diễn ra 

các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, 
ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản và Bộ 
trưởng Ngoại giao Mê Công - Nhật Bản, Mê 
Công - Hàn Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm 
Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội 
nghị. 

Tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN+3, 
(với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) các Bộ 
trưởng đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt 
được trong hợp tác ASEAN trên nhiều lĩnh vực, 
nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, an 
ninh, chính trị… các Bộ trưởng nhấn mạnh cần 
tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả hơn nữa Kế 
hoạch Công tác ASEAN+3 giai đoạn 2007 - 2013 

nhằm làm sâu sắc hơn nữa tiến trình hợp tác 
ASEAN+3. Theo đó, các Bộ trưởng đã thông qua 
báo cáo Kiểm điểm giữa kỳ Kế hoạch Công tác 
ASEAN+3 giai đoan 2007 - 2017; thông qua Tài 
liệu Khái niệm triển khai Báo cáo của Nhóm Tầm 
nhìn Đông Á II do Hàn Quốc xây dựng. Bên cạnh 
đó, các Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy triển khai 
Tuyên bố Quan hệ đối tác ASEAN+3 về Kết nối; 
Kế hoạch công tác triển khai Lộ trình mới về Sáng 
kiến Thị trường Trái phiếu Châu Á và sáng kiến 
Phát triển Trái phiếu Tài chính Hạ tầng; đẩy mạnh 
quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP). Ngoài ra, các Bộ trưởng 
cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác an ninh, chính trị để 
ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống 
và phi truyền thống.  

T 

N 
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Bộ trưởng các nước  tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê 

Công - Nhật Bản 

Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN - Trung 
Quốc, hai bên đánh giá cao kỷ niệm 10 năm quan 
hệ đối tác chiến lược và hoan nghênh các kết quả 
đạt được thông qua triển khai Chương trình hành 
động giai đoạn 2011 - 2015, đề nghị cần tăng 
cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực trọng 
tâm như thương mại, đầu tư, kết nối; mở rộng quy 
mô hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh 
năng lượng và lương thực, khoa học và công 
nghệ, giao thông, giáo dục, y tế… Cuộc họp hoan 
nghênh việc lập Trung tâm chuyển giao Công 
nghệ ASEAN - Trung Quốc, Quỹ Hợp tác Biển 
ASEAN - Trung Quốc, việc ký kết Bản ghi nhớ 
ASEAN - Trung Quốc về Hợp tác Y tế. Hai bên 
nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ 
niệm 10 năm Quan hệ Đối tác chiến lược trong 
năm 2013, trong đó có Hội nghị Ngoại trưởng đặc 
biệt ASEAN - Trung Quốc, tháng 8/2013, tại Trung 
Quốc, chuyến đi quảng bá ASEAN của các Bộ 
trưởng kinh tế ASEAN tới Trung Quốc và Diễn đàn 
Cấp cao về kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác chiến 
lược ASEAN - Trung Quốc (8/2013). 

Hai bên nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc 
cần tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết nêu 
trong Tuyên bố DOC và Tuyên bố Cấp cao ASEAN 
- TQ kỷ niệm 10 năm DOC, nhằm duy trì hòa bình 
và ổn định ở khu vực và Biển Đông, đẩy mạnh 
tham vấn để sớm hướng tới xây dựng Bộ quy tắc 
ứng xử ở Biển Đông (COC). Tại Hội nghị, hai bên 
đã nhất trí khởi động tham vấn chính thức ở cấp 
SOM ASEAN-TQ về COC, theo đó, sẽ tổ chức 
cuộc họp Quan chức cao cấp ASEAN - Trung 
Quốc lần thứ 6 và Nhóm Công tác ASEAN - Trung 
Quốc lần thứ 9 vào tháng 9/2013 tại Trung Quốc. 

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN - Nhật Bản: Hai 
bên đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược giữa 
ASEAN và Nhật Bản, và triển khai Kế hoạch hành 
động 2011-2015, đóng góp tích cực vào nỗ lực xây 
dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Hai bên 
cam kết tăng cường nỗ lực sớm hoàn tất Hiệp định 
Thương mại Dịch vụ và Đầu tư, tạo tiền đề xây 
dựng Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN -Nhật Bản. 
ASEAN đánh giá cao Nhật Bản ủng hộ vai trò 
trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng 
như cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai Kế 
hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN và Sáng kiến 

Liên Kết ASEAN, gia hạn Quỹ Liên kết ASEAN - 
Nhật Bản (JAIF) tới ngày 31/12/2013. Hai bên sẽ 
phối hợp chuẩn bị tổ chức Cấp cao Kỷ niệm 40 
năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Nhật Bản (13 - 
15/12/2013, Tokyo). 

Tại Hội nghị Bộ trưởng Mê Công – Nhật Bản, 
các Trưởng đoàn tập trung đánh giá việc triển khai 
“Kế hoạch Hành động Mê Công – Nhật Bản nhằm 
hiện thực hóa Chiến lược Tokyo” giai đoạn 2013 – 
2015 và đề ra phương hướng hợp tác sắp tới 
nhằm tăng cường kết nối trong khu vực Mê Công, 
thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN và 
hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 
2015. Hội nghị hoan nghênh Nhật Bản đăng cai 
Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 
năm tại Tokyo vào cuối năm 2013. 

 
Các Bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 

Hội nghị Bộ trưởng Mê Công - Hàn Quốc kiểm 
điểm các hoạt động hợp tác kể từ khi cơ chế này 
được thành lập năm 2011. Hội nghị đưa ra một số 
sáng kiến thúc đẩy hợp tác Mê Công - Hàn Quốc 
trong thời gian tới như lập Quỹ Hợp tác do Hàn 
Quốc tài trợ, triển khai nhiều hoạt động trong “Năm 
giao lưu Mê Công - Hàn Quốc 2014”, và tổ chức 
Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc.  

Phát biểu tại các Hội nghị, Bộ trưởng Phạm 
Bình Minh nhấn mạnh, xây dựng Cộng đồng 
ASEAN hiện là nhiệm vụ trung tâm của ASEAN. 
Theo đó, để triển khai đúng tiến độ Kế hoạch tổng 
thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), 
các nước ASEAN cần nâng cao năng lực quốc gia, 
đầu tư nguồn lực thích đáng, xây dựng và điều 
chỉnh khung pháp lý phù hợp; đồng thời, ASEAN 
cũng cần tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh liên kết kinh tế 
ASEAN với Đông Á thông qua triển khai RCEP 
nhằm xây dựng một không gian kinh tế thuận lợi 
cho thương mại và đầu tư khu vực. ASEAN cần 
tập trung thúc đẩy kết nối thể chế và kết nối người 
dân cùng với kết nối cơ sở hạ tầng. Đề nghị Ủy 
ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) thời gian tới 
cần tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nguồn tài chính hỗ trợ 
thực hiện MPAC từ các nước đối tác, các tổ chức 
tài chính quốc tế và khu vực tư nhân. ASEAN cần 
tăng cường hiệu quả hoạt động và nâng cao sự 
phối hợp giữa các cơ quan trong ASEAN cũng 
như tăng cường năng lực Ban thư ký ASEAN. 

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng nhấn mạnh 
ASEAN cần giữ vững được đoàn kết, và phát huy 
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vai trò trung tâm, đóng góp vào các mục tiêu 
chung là hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực, 
cũng như ứng phó hiệu quả với các thách thức 
đang nổi lên. Đồng thời, ASEAN cần tiếp tục xây 
dựng và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử, cũng như 
nâng cao hiệu quả thực thi của các cơ chế hợp tác 
chính trị-an ninh ở khu vực. Theo đó, ASEAN cần 
phát huy giá trị và các nguyên tắc của TAC, 
SEANWFZ, DOC, ARF, ADMM+… để góp phần 
vào củng cố hơn nữa hòa bình và ổn định ở khu 
vực.  

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh ASEAN cần xây 
dựng tầm nhìn dài hạn cho cả giai đoạn sau 2015, 
kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được 
trong thời gian qua. 

Tại Hội nghị ASEAN+3, Bộ trưởng Ngoại giao 
Phạm Bình Minh đánh giá cao những tiến triển đạt 
được trong hợp tác ASEAN+3, đồng thời, trong 
thời gian tới, ASEAN+3 cần tăng cường hợp tác 
về thương mại và đầu tư ở cả cấp độ song 
phương và khu vực, thông qua triển khai hiệu quả 
các Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do (FTA) song 
phương giữa ASEAN và từng nước +3. Bộ trưởng 
cũng đề nghị các nước ASEAN+3 đẩy mạnh hợp 
tác kết nối khu vực, bao gồm kết nối về hạ tầng, 
thể chế và nhất là tăng cường giao lưu nhân dân, 
nhằm nâng cao lòng tin và hiểu biết chung; tăng 
cường hợp tác trên các lĩnh vực khác như kết nối, 
hợp tác tài chính, tiền tệ, biến đổi khí hậu, phòng 
chống dịch bệnh…  

Tham dự Hội nghị ASEAN - Trung Quốc, Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu 
đánh giá cao ý nghĩa của kỷ niệm 10 năm thiết lập 
Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc 
cũng như những thành tựu đạt được trong hợp tác 
giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt thông 
qua triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 2011 
- 2015; đánh giá cao việc Trung Quốc nhất quán 
ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng và vai trò 
trung tâm của ASEAN ở khu vực. Bộ trưởng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc làm sâu sắc hơn 
hợp tác và mối quan hệ đối tác ASEAN - Trung 
Quốc, đặc biệt là thương mại, kinh tế, kết nối, giao 
thông, hải dương, xã hội nhân văn, văn hóa cũng 
như giao lưu nhân dân, khoa học và công nghệ, 
phòng chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu, quản lý 
thiên thảm họa, sử dụng bền vững nguồn nước 
sông Mê-công; triển khai hiệu quả các thoả thuận 
trong khuôn khổ Hiệp định Khu vực Mậu dịch tự do 
ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) nhằm đưa thương 
mại hai chiều lên mức 500 tỷ đô la vào năm 2015.  

Tại các Hội nghị trên, Bộ trưởng Phạm Bình 
Minh cũng đã phát biểu về vấn đề Biển Đông và 
nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc cần hợp tác để 
bảo vệ hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải ở 
Biển Đông, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, 
cũng như sớm xây dựng COC như đã khẳng định 
trong Tuyên bố chung được thông qua tại Cấp cao 
ASEAN - Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 10 năm 
DOC; thực hiện các nguyên tắc kiềm chế, không 

sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình các tranh 
chấp, tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc 
tế và Công ước Luật biển 1982 của Liên Hợp 
Quốc; đánh giá cao việc ASEAN - Trung Quốc lần 
này nhất trí khởi động đàm phán chính thức về 
COC, và theo đó, hai bên sẽ tổ chức họp SOM 
ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 và Nhóm Công tác 
lần thứ 9 tại Trung Quốc, tháng 9/2013. 

Tại các Hội nghị Bộ trưởng Mê Công - Nhật 
Bản và Mê Công - Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại 
giao Phạm Bình Minh đã phát biểu đánh giá cao 
việc triển khai các hoạt động hợp tác giữa các 
nước Mê Công với Nhật Bản và Hàn Quốc. Một số 
dự án điển hình mà Việt Nam tham gia như dự án 
xây dựng cảng Cái Mép – Thị Vải, cảng Lạch 
Huyện, hiện đại hoá hải quan khu vực (hợp tác với 
Nhật Bản), thành lập Đại học qua mạng internet - 
Cyber University (hợp tác với Hàn Quốc) đang 
được tích cực triển khai. Về hợp tác thời gian tới, 
Việt Nam mong muốn Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp 
tục tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng, tăng cường 
chia sẻ kinh nghiệm về tăng trưởng xanh, hợp tác 
bảo vệ môi trường và quản lý bền vững nguồn 
nước sông Mê Công, hợp tác công nghệ thông tin, 
và hỗ trợ công nhận chứng chỉ nghề giữa các 
nước Mê Công. Trong khuôn khổ hợp tác Mê 
Công – Hàn Quốc, Việt Nam sẽ đăng cai Diễn đàn 
Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc lần 2 vào 
năm 2014 nhằm tăng cường sự tham gia của các 
doanh nghiệp Hàn Quốc và Mê Công vào tiến trình 
hợp tác. Các nước cũng hoan nghênh các đề xuất 
của Việt Nam về nâng cao hiệu quả triển khai Kế 
hoạch Hành động Mê Công – Nhật Bản giai đoạn 
2013 – 2015 và xây dựng Kế hoạch Hành động 
Mê Công – Hàn Quốc giai đoạn tới. 

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao 
Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm 
Quang Vinh đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng 
ASEAN - Nhật Bản. Đóng góp thảo luận tại Hội 
nghị, Thứ trưởng đánh giá cao và đề nghị Nhật 
Bản tiếp tục hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh triển khai Kế 
hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN, thúc đẩy phát 
triển bền vững tại tiểu vùng sông Mê-công, bao 
gồm sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước, 
phát triển giáo dục, y tế và phát triển cơ sở hạ 
tầng; đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư 
thông qua triển khai hiệu quả Lộ trình Hợp tác Kinh 
tế chiến lược 10 năm ASEAN - Nhật Bản; tăng 
cường hợp tác ứng phó với các thách thức toàn 
cầu như thiên tai, biến đổi khí hậu, khủng bố, tội 
phạm xuyên quốc gia và an ninh biển… Thứ 
trưởng cũng đánh giá cao những cam kết của 
Nhật bản trong việc bảo vệ hoà bình, an ninh và 
an toàn hàng hải trong khu vực, và mong ASEAN 
và Nhật bản sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong 
thời gian tới./.  

Mạnh Hùng 

Theo http://www.cpv.org.vn  

(Báo Điện tử Đảng CSVN) Ngày 03/7/2013
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Ñoàng thuaän vaø taïo döïng loøng tin vì moät 
ASEAN lôùn maïnh 

SEAN là một”– Đó là thông điệp ngắn gọn 
mà các Bộ trưởng đã đưa ra tại Hội nghị 

AMM 46 
Sau 3 ngày họp, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN 

lần thứ 46 (AMM 46)và các Hội nghị liên quan đã 
kết thúc với những cam kết rất mạnh mẽ về việc 
hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và 
giải quyết các thách thức về an ninh bằng các giải 
pháp hợp tác và hoà bình của cả ASEAN và các 
nước đối thoại. 

“ASEAN là một”– Đó là thông điệp ngắn gọn 
mà các Bộ trưởng đã đưa ra tại Hội nghị này. 

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử 46 lần họp 
của Hội nghị thường niên Bộ trưởng ASEAN, một 
bản Tuyên bố chung của AMM lại được thông qua 
nhanh như tại hội nghị lần này. Trong đó, ASEAN 
đã đạt được đồng thuận cao nhất về các vấn đề 
hợp tác và phát triển của khu vực. Đó là cùng vượt 
qua những thách thức về an ninh và hội nhập để 
hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015 đúng 
như thời hạn đã định.  

Trước khi Hội nghị này diễn ra, vẫn còn không 
ít những lo ngại cho rằng thời hạn hình thành cộng 
đồng còn rất ngắn trong khi ASEAN thì còn rất 
nhiều việc phải làm, từ thu hẹp khoảng cách phát 
triển đến xây dựng một cơ chế ASEAN thống nhất 
hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, một vấn đề được 
xem là gai góc nhất trong ASEAN là đạt được một 
quan điểm chung về giải quyết các tranh chấp trên 
Biển Đông.  

Còn nhớ cũng tại Hội nghị này năm ngoái ở 
Campuchia, những bất đồng còn tồn tại trong 
ASEAN về vấn đề Biển Đông đã cản trở các bộ 
trưởng ra một Tuyên bố chung. Thế nhưng ở Hội 
nghị này, dư luận thấy một bầu không khí đoàn kết 
và cởi mở thực chất. Không khí này không chỉ thấy 
ở Hội nghị Bộ trưởng ASEAN mà còn lan toả ở 
các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các bên đối 
thoại, Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ 
trưởng cấp cao Đông Á.  

Trả lời phỏng vấn sau khi Hội nghị kết thúc, 
Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định: 
“Hội nghị bộ trưởng ASEAN lần thứ 46 rất thành 
công khi chỉ còn 2,5 năm nữa là đến thời hạn 
ASEAN phải hoàn thành mục tiêu đạt tới cộng 
đồng ASEAN vào năm 2015. Hội nghị đã khẳng 
định quyết tâm của ASEAN tăng cường nội lực và 
cố gắng để thành lập cộng đồng vào năm 2015 
trên cả ba trụ cột. Điểm quan trọng nữa phản ánh 
thành công của hội nghị lần này là thể hiện tinh 
thần đoàn kết nhất trí của ASEAN, đặc biệt trong 
xử lý những vấn đề nhạy cảm đã có lúc các nước 
ASEAN buộc phải chọn bên ảnh  hưởng đến khả 
năng hiệp hội duy trì vai trò trung tâm”. 

Sự đồng thuận của ASEAN trong nhiều vấn đề 
ưu tiên như thành lập cộng đồng, vấn đề Biển 
Đông đã khiến cho ASEAN sẽ ngày càng có vai trò 
lớn trong quá trình điều phối hợp tác với các bên 
đối thoại. Các nước tham gia đối thoại và hợp tác 

của ASEAN tham gia các Hội nghị lần này cũng 
đều bày tỏ mối quan tâm chung đối với quá trình 
phát triển của ASEAN và của cộng đồng Châu Á - 
Thái Bình Dương.  

Ngoại trưởng Australia Bob Carr cho rằng 
ASEAN đang trở thành một cơ chế hợp tác năng 
động thu hút được sự quan tâm của nhiều quốc 
gia ở nhiều khu vực khác nhau. Australia mong 
muốn tăng cường hợp tác với ASEAN và sẽ hỗ trợ 
khu vực trong nhiều lĩnh vực. 

Ngoại trưởng Australia cho biết: “Australia sẽ 
dành nhiều ưu tiên hợp tác với ASEAN trong nhiều 
lĩnh vực, trong đó ưu tiên lớn nhất cho lĩnh vực 
giáo dục. Australia sẽ dành nhiều suất học bổng 
để giúp đào tạo tiếng anh cho các ứng cử viên ở 
ASEAN. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để tăng cường 
giao lưu giữa người dân các nước và tăng cường 
sự hiểu biết lẫn nhau”. 

Minh chứng là tại Hội nghị lần này, đã chính 
thức kết nạp thêm Nauy trở thành thành viên chính 
thức tham gia vào Hiệp ước thân thiện và hợp tác 
ASEAN - TAC, như một cam kết mở rộng hợp tác 
của ASEAN cũng như mong muốn hợp tác với 
ASEAN của các nước khác. 

Bên cạnh các cuộc Họp đa phương theo cơ 
chế ASEAN + 3, ASEAN +1, ASEAN – Đông Á, 
Diễn đàn khu vực ASEAN, tại hội nghị lần này 
cũng diễn ra rất nhiều các cuộc tiếp xúc song 
phương bên lề.  

Các cuộc tiếp xúc này sẽ tạo ra những cơ chế 
hợp tác song phương bền vững, tạo nền tảng cho 
sự hợp tác ASEAN, ASEAN với các nước đối 
thoại.  

Ngoại truởng Mỹ John Kerry cũng có rất nhiều 
các cuộc tiếp xúc song phương với các nước 
ASEAN bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN. Ông 
khẳng định, chính sách đối ngoại mới của Mỹ là 
hướng tới khu vực Châu Á Thái Bình Dương mà ở 
đó ASEAN là một trong những nòng cốt quan 
trọng.  

Ông Kerry khẳng định quan hệ với ASEAN sẽ 
luôn phát triển tốt đẹp: “Tôi luôn tin rằng, quan hệ 
hợp tác giữa Mỹ với ASEAN sẽ ngày càng phát 
triển. Tôi đến đây và muốn nói với các bạn rằng 
Mỹ coi trọng quan hệ với ASEAN trong 3 lĩnh vực 
ưu tiên nhất là kinh tế, chính trị và tăng cường giao 
lưu người dân”. 

Tại các Hội nghị lần này, những vấn đề nóng 
không còn bị né tránh, ngay cả với báo giới. Các 
Bộ trưởng đều sẵn sàng trả lời báo chí những vấn 
đề trước đây được xem là nhạy cảm như tranh 
chấp Biển Đông, căng thẳng trên bán đảo Triều 
Tiên, vấn đề hạt nhân của Iran. Điều đó chứng tỏ, 
sức mạnh đoàn kết của ASEAN đang giúp ASEAN 
có sức hút lớn hơn với thế giới./. 

Thu Hiền/VOV-Trung tâm tin  
(từ Begawan, Brunei)  

Theo http://vov.vn/ 03/07/2013  
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HOÄI NGHÒ NGOAÏI TRÖÔÛNG ASEAN RA TUYEÂN BOÁ RIEÂNG VEÀ 
BIEÅN ÑOÂNG 

a cuộc họp căng thẳng của các ngoại trưởng 
ASEAN sáng 10.5 tại Naypyitaw (Myanmar) đã 

đạt được kết quả quan trọng là một tuyên bố riêng 
rẽ về tình hình biển Đông. 

 
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn 
báo chí sau các cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - 

Ảnh: Thục Minh 

Đây có thể coi là một động thái chưa có tiền lệ 
trong các cuộc họp Ngoại trưởng trước một Hội 
nghị thượng đỉnh ASEAN, khi các quốc gia thành 
viên thống nhất được quan điểm về một tuyên bố 
chung cho riêng một vấn đề đang nóng bỏng. 

Nguyên văn bản “Tuyên bố của các Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN về Tình hình biển Đông hiện 
nay” có 4 điểm: 

1. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bày tỏ 
quan ngại sâu sắc về các vụ việc đang diễn ra trên 
biển Đông, đã làm gia tăng tình hình căng thẳng 
tại khu vực. 

2. Các Bộ trưởng yêu cầu các bên liên quan, 
trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa 
nhận chung của luật pháp quốc tế và Công ước 

Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, 
thực hiện kiềm chế và tránh các hành động có thể 
làm phương hại đến hòa bình và ổn định của khu 
vực; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa 
bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng 
vũ lực. 

3. Các Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng 
của việc duy trì hòa bình và ổn định an ninh, an 
toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không ở 
biển Đông, cũng như Nguyên tắc 6 điểm của 
ASEAN về Biển Đông và Tuyên bố cấp cao 
ASEAN – Trung Quốc lần thứ 15 kỷ niệm Tuyên 
bố chung của các bên về Quy tắc ứng xử trên biển 
Đông (DOC). 

4. Các Bộ trưởng đồng thời kêu gọi các bên 
tham gia DOC thực hiện đầy đủ tuyên bố này 
nhằm tạo môi trường tin cậy và xây dựng lòng tin. 
Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của 
việc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên biển 
Đông (COC). 

Trả lời báo chí quốc tế sau 3 cuộc họp căng 
thẳng và kéo dài hơn dự định, Thứ trưởng Ngoại 
giao Phạm Quang Vinh nói rằng: “Chúng tôi hài 
lòng về kết quả cuộc họp hôm nay. Nhưng chúng 
tôi rất không hài lòng về những gì đang xảy ra trên 
biển Đông”. 

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh trong phát 
biểu trước báo chí hôm 9.5 cũng thừa nhận những 
gì đang diễn ra trên biển Đông là “cực kỳ nghiêm 
trọng”. 

Thục Minh (từ Naypyitaw, Myanmar) 

Theo http://www.thanhnien.com.vn/10/05/2014

_________________________________________ 

 

Gaàn 5 thaäp kyû Hieäp hoäi caùc quoác gia Gaàn 5 thaäp kyû Hieäp hoäi caùc quoác gia Gaàn 5 thaäp kyû Hieäp hoäi caùc quoác gia Gaàn 5 thaäp kyû Hieäp hoäi caùc quoác gia 
Ñoâng Nam AÙÑoâng Nam AÙÑoâng Nam AÙÑoâng Nam AÙ 

SEAN luôn đoàn kết để đạt đến sự ổn 
định trong khu vực 

Những ngày đầu tháng 8 này, người dân 
khu vực Đông Nam Á lại hòa mình trong không khí 
kỷ niệm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN). Ngày kỷ niệm 8/8 là dịp để nhìn 
lại chặng đường đã qua và cùng phấn đấu với các 
thành viên ASEAN khác xây dựng một tương lai 
tốt đẹp hơn cho Hiệp hội.  

Nhìn lại gần 5 thập kỷ qua, chúng ta đã chứng 
kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực Đông 
Nam Á, vượt qua nghèo nàn, chia rẽ, trở thành 
khu vực phát triển năng động và đoàn kết gồm cả 

10 quốc gia Đông Nam Á. Bí quyết tạo nên một 
ASEAN như hôm nay chính là ở tinh thần đoàn kết 
vì mục tiêu xây dựng “một khu vực hòa bình, an 
ninh và ổn định lâu dài, kinh tế tăng trưởng bền 
vững, tiến bộ xã hội và thịnh vượng chung”.  

ASEAN phát huy sức mạnh đoàn kết trong 
bối cảnh mới 

Ra đời trong bối cảnh khu vực gặp nhiều bất 
ổn và bị chia rẽ sâu sắc bởi Chiến tranh Lạnh, hơn 
ai hết, ASEAN hiểu rõ và trân trọng giá trị của hòa 
bình và ổn định. Tuyên bố Băng Cốc, tuyên bố 
đánh dấu sự ra đời của ASEAN năm 1967 đã chỉ 
rõ mục tiêu “cùng nỗ lực và phấn đấu đảm bảo cho 

B 
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nhân dân mình và các thế hệ mai sau được hưởng 
hòa bình, tự do và phồn vinh”.  

Kể từ đó, ASEAN đã đưa ra nhiều văn kiện 
quan trọng, đã trở thành những chuẩn mực ứng 
xử cho quan hệ không chỉ giữa các nước ASEAN 
với nhau mà cả giữa ASEAN với các đối tác bên 
ngoài. Với những giá trị đó, ASEAN đã trở thành 
lực hút lôi cuốn sự quan tâm của nhiều đối tác lớn 
vào hợp tác khu vực. Các trung tâm quyền lực 
kinh tế - chính trị như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Ấn Độ, EU không ngừng tăng cường 
hợp tác với ASEAN.    

Trong vấn đề biển Đông, ASEAN đã thể hiện 
vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc bảo đảm 
hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng 
hải, hàng không ở khu vực này. Trước việc Trung 
Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan xâm phạm thềm 
lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, 
đe dọa an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông, Hội 
nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 10/5/2014 
ra Tuyên bố riêng về tình hình biển Đông khẳng 
định mạnh mẽ các nguyên tắc về tôn trọng luật 
pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp 
quốc về Luật Biển.  

Việc ASEAN ra tuyên bố riêng về biển Đông 
lần đầu tiên sau 20 năm thể hiện sự quan ngại 
chung của ASEAN về các diễn biến căng thẳng ở 
biển Đông. Các nước khẳng định trách nhiệm của 
Hiệp hội đối với hòa bình và ổn định khu vực cũng 
như sự đoàn kết của ASEAN trước khó khăn, thử 
thách.  

Phải khẳng định ASEAN là một động lực quan 
trọng thúc đẩy các liên kết kinh tế - thương mại 
khu vực. Chưa đầy một thập kỷ sau khi ASEAN 
quyết định thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do 
ASEAN (AFTA) năm 1992, liên kết kinh tế ASEAN 
đã không ngừng mở rộng, bao trùm hầu hết các 
lĩnh vực chính của nền kinh tế, từ thương mại 
hàng hóa đến thương mại dịch vụ và đầu tư. Giữa 
những gam màu ảm đạm của bức tranh kinh tế thế 
giới, ASEAN nổi lên như một điểm sáng, vẫn duy 
trì mức tăng trưởng trung bình là 5-6%, kể cả trong 
thời kỳ khó khăn là năm 2011-2012.   

Cùng với hợp tác chính trị - an ninh và kinh tế, 
hợp tác văn hóa - xã hội cũng trở thành một trong 
ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN nhằm xây dựng 
“một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn 
kết, sống đùm bọc và chia sẻ”. Phấn đấu đạt được 
mục tiêu này không phải là điều dễ khi ASEAN là 
một tập hợp của các quốc gia đa dạng cả về lịch 
sử, thể chế chính trị, trình độ phát triển, văn hoá, 
ngôn ngữ, tôn giáo... Song, “thống nhất trong đa 
dạng” trở thành một đặc thù riêng có của ASEAN, 
một bản sắc khu vực mà các nước ASEAN luôn 
tôn trọng và trân trọng giữ gìn.    

Phát huy tinh thần đoàn kết ASEAN và 
trách nhiệm của Việt Nam   

19 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã khẳng 
định hình ảnh và uy tín của một thành viên chủ 
động, tích cực và đầy trách nhiệm, gắn bó chặt 

chẽ và hết mình vì ASEAN. Một cộng đồng ASEAN 
vững mạnh, liên kết chặt chẽ chính là ưu tiên và 
lợi ích mà Việt Nam theo đuổi. Trên bước đường 
đi tới của ASEAN, Việt Nam sẽ cùng các nước 
thành viên ASEAN: 

Thứ nhất, dành quyết tâm và nỗ lực cao nhất 
cho thành công của tiến trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN bởi thành công của tiến trình này gắn liền 
với uy tín và vị thế của ASEAN. Một Cộng đồng 
ASEAN đoàn kết và vững mạnh là điều kiện tiên 
quyết để các nước thành viên tin tưởng và gắn kết 
hơn với nhau và với ASEAN, dành trọn tâm huyết 
vì sự phát triển của Hiệp hội và lợi ích chung của 
khu vực.   

Thứ hai, củng cố và phát huy vai trò trung tâm 
của ASEAN ở các phương diện và quy mô khác 
nhau. ASEAN cần tiếp tục đề cao các chuẩn mực 
và quy tắc ứng xử của ASEAN như Hiến chương 
ASEAN, TAC, SEANFWZ, DOC… làm cơ sở tiến 
tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử chung cho toàn 
khu vực; thúc đẩy xây dựng một cấu trúc khu vực 
đa tầng nấc do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; đồng 
thời xây dựng nội lực kinh tế mạnh làm cơ sở tăng 
cường liên kết kinh tế trong và ngoài khu vực.  

Thứ ba, củng cố các cơ chế hợp tác nội khối 
cũng như với các đối tác nhằm ứng phó kịp thời và 
hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống 
và phi truyền thống, nhất là các tranh chấp lãnh 
thổ, biển đảo, thiên tai, dịch bệnh, môi trường. Bên 
cạnh đó, cùng với sự tùy thuộc ngày càng cao 
giữa các quốc gia, ASEAN cần một bộ máy tổ 
chức hiệu quả hơn với sự kết nối thông suốt và 
nhịp nhàng giữa các cơ quan.  

Thứ tư, xây dựng một Tầm nhìn Cộng đồng 
ASEAN sau năm 2015 trên cơ sở tiếp nối và phát 
huy các thành tựu mà ASEAN đã đạt được trong 
suốt gần nửa thế kỷ qua. Xây dựng Cộng đồng 
ASEAN là một quá trình tiếp diễn mà năm 2015 chỉ 
là mốc đánh dấu ASEAN chuyển sang một giai 
đoạn phát triển cao hơn của hợp tác khu vực, 
hướng tới nền hòa bình bền vững hơn, liên kết và 
hội nhập kinh tế sâu sắc hơn và phấn đấu vì lợi ích 
thiết thực hơn cho người dân. 

Thời gian từ nay đến năm 2015 không còn 
nhiều, mỗi ngày qua đi đều là những nấc thang 
mới đưa ASEAN tiến đến gần hơn mốc hình thành 
Cộng đồng ASEAN. Chắc chắn rằng, bằng sức 
mạnh đoàn kết cùng nỗ lực và quyết tâm của các 
nước thành viên, Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục 
tiến bước tới những mục tiêu liên kết cao hơn. Là 
bộ phận gắn bó khăng khít, một thành viên có 
trách nhiệm trong ASEAN, tương lai phát triển của 
Việt Nam sẽ tiếp tục gắn chặt với ASEAN trên 
hành trình liên kết và hội nhập khu vực vì hòa 
bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung cho 
600 triệu người dân ASEAN.   

(Trích bài phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân 

dịp Ngày ASEAN 8/8)  

Theo http://baophapluat.vn/08-06-2014 
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ASEAN vaø EU taäp trung thaûo luaän veà an ninh 
khu vöïc theá giôùi 

ại hội nghị, lãnh đạo ASEAN và EU thảo luận 
kế hoạch hành động mạnh mẽ để thúc đẩy hợp 

tác giữa hai tổ chức. 

Như VOV đã đưa tin, ngày 23/7, tại trụ sở Hội 
đồng châu Âu tại Bruxelles, Bỉ, vừa diễn ra phiên 
họp toàn thể Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao 
ASEAN- EU lần thứ 20. Trong khoảng 1 giờ tới, 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình 
Minh sẽ chủ trì cuộc họp báo kết thúc phiên họp 
toàn thể. Tranh chấp trên biển Đông, thảm họa 
máy bay MH17 và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ giữa 
hai tổ chức là những nội dung chính của phiên 
họp.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Phạm Bình Minh đại diện cho Việt nam cùng Tổng 
thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Bộ trưởng ngoại 
giao các nước thành viên ASEAN tham dự phiên 
họp cùng Bộ trưởng ngoại giao các nước và lãnh 
đạo Liên minh châu Âu. 

 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
(thứ 2 từ phải sang) tại Phiên toàn thể Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN- EU lần thứ 20   

Tại hội nghị, lãnh đạo ASEAN và EU thảo luận 
kế hoạch hành động mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác 
giữa hai tổ chức. Ngày càng có nhiều ý kiến tại 
châu Âu cho rằng EU cần tăng cường mạnh mẽ 
hơn sự có mặt tại khu vực Đông Nam Á. Trong khi 
đó, ASEAN cũng cần hợp tác và học hỏi kinh 
nghiệm của châu Âu trong việc xây dựng cộng 
đồng chung. 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV có mặt 
tại Bruxelles, Bỉ, Bộ trưởng Tài chính Litva – quốc 
gia chuẩn bị gia nhập đồng tiền chung châu Âu 
Euro bày tỏ lạc quan và hy vọng vào nhất thể hóa 
của khu vực và nhấn mạnh hội nghị lần này giữa 
EU với ASEAN là rất quan trọng. Ông Rimantas 
Šadžius nói: "Mối quan hệ hợp tác giữa EU với 
ASEAN là rất quan trọng. Tiếp theo hội nghị lần 
này, tôi mong đợi đến cuộc gặp thượng đỉnh Á – 
Âu (ASEM) vào tháng 9 tới tại Milan. Hai bên có 
những lợi ích quan trọng để thúc đẩy quan hệ 
mạnh mẽ hơn nữa. Và tôi tin mọi quốc gia thành 
viên đều mong muốn cùng tham gia các nỗ lực 
chung để thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức".  

Về vấn đề biển Đông, lãnh đạo các nước EU 
bày tỏ ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong giải 
quyết tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp 
hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là 
Công ước Luật biển năm 1982. 

Trước và bên lề phiên họp, nhiều đại biểu 
châu Á và châu Âu đã gặp và chia buồn với Bộ 
trưởng ngoại giao Malaysia sau thảm họa đối với 
máy bay MH17 của hàng không nước này. Thảm 
họa MH17 cũng gây những thiệt hại chung đối với 
cả châu Âu, khi mà phần lớn các nạn nhân mang 
quốc tịch Hà Lan. 

Trước đó, trong buổi sáng, giờ châu Âu, Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh 
đã gặp song phương Bộ trưởng ngoại giao Đan 
Mạch và Bộ trưởng ngoại giao Đức; gặp trao đổi 
với Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại và an 
ninh bà Catherine Aston. 

 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
cùng Đoàn Ngoại giao Việt Nam gặp gỡ với Bộ trưởng 
Ngoại giao Đan Mạch   

Trong các cuộc gặp song phương, Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã 
nhất trí với lãnh đạo các nước bạn cùng thúc đẩy 
quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Đan Mạch và 
quan hệ đối tác chiến lược Việt- Đức.   

Trong trao đổi với Đại diện cấp cao của EU về 
Đối ngoại và An ninh Catherine Ashton, hai bên 
nhất trí quan hệ giữa Asean và EU đã có nhiều 
tiến triển trong các lĩnh vực trong thời gian qua. 
Với tư cách là đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng 
ngoại giao ASEAN- EU, hai bên đã trao đổi các 
biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm tổ chức thành 
công Hội nghị và thúc đẩy quan hệ đối tác tăng 
cường ASEAN – EU đi vào thực chất và hiệu quả 
hơn. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm 
Bình Minh hoan nghênh bà Ashton sang thăm Việt 
Nam trong tháng 8/2014 nhằm trao đổi về các biện 
pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam- EU trong thời 
gian tới./. 

Thùy Vân/VOV - Paris Từ Bruxelles, Bỉ  

Theo http://vov.vn, 23/07/2014 

T 
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ASEAN PHAÙT HUY SÖÙC MAÏNH ÑOAØN KEÁT TRONG BOÁI CAÛNH MÔÙI 

 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. 

(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

TXVN xin trân trọng giới thiệu nguyên văn bài 
viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 

Phạm Bình Minh nhân Ngày ASEAN 8/8: 

Hàng năm vào ngày 8/8, người dân khu vực 
Đông Nam Á lại hòa mình trong không khí kỷ niệm 
thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN). Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại 
chặng đường đã qua và cùng phấn đấu với các 
thành viên ASEAN khác xây dựng một tương lai 
tốt đẹp hơn cho Hiệp hội. 

Nhìn lại gần 5 thập kỷ qua, chúng ta đã chứng 
kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực Đông 
Nam Á, vượt qua nghèo nàn, chia rẽ, trở thành 
khu vực phát triển năng động và đoàn kết gồm cả 
10 quốc gia Đông Nam Á.  

ASEAN cũng từ một tổ chức hợp tác lỏng lẻo, 
từ một thực thể nhỏ bé ở Đông Nam Á trở thành 
một tổ chức liên kết chặt chẽ, một bộ máy hoàn 
chỉnh và một đối tác không thể thiếu của các nước 
lớn và các tổ chức quốc tế quan trọng.  

Bí quyết tạo nên một ASEAN như hôm nay 
chính là ở tinh thần đoàn kết vì mục tiêu xây dựng 
“một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài, 
kinh tế tăng trưởng bền vững, tiến bộ xã hội và 
thịnh vượng chung.” 

Đoàn kết - nền tảng để xây dựng thành 
công cộng đồng ASEAN 

Hành trình 47 năm qua của ASEAN quả thật 
không phải là chuyến đi thuận buồm xuôi gió, mà 
phải trải qua không ít biến cố, thăng trầm. 

Sự phát triển vượt bậc của ASEAN là kết quả 
của sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của 
ASEAN trong quá trình xây dựng Cộng đồng trên 
ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa xã 
hội. 

Hợp tác chính trị-an ninh vì một nền hòa 
bình bền vững 

Ra đời trong bối cảnh khu vực gặp nhiều bất 
ổn và bị chia rẽ sâu sắc bởi Chiến tranh lạnh, hơn 

ai hết, ASEAN hiểu rõ và trân trọng giá trị của hòa 
bình và ổn định.  

Tuyên bố Bangkok, tuyên bố đánh dấu sự gia 
đời của ASEAN năm 1967 đã chỉ rõ mục tiêu “cùng 
nỗ lực và phấn đấu đảm bảo cho nhân dân mình 
và các thế hệ mai sau được hưởng hoà bình, tự 
do và phồn vinh.” 

Kể từ đó, ASEAN đã đưa ra nhiều văn kiện 
quan trọng như Tuyên bố Hòa hợp ASEAN năm 
1976; Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông 
nam Á (TAC) năm 1976; Hiệp ước khu vực Đông 
Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) năm 
1995, Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển 
Đông (DOC) năm 2002 và Hiến chương ASEAN 
năm 2008.  

Các văn kiện này đã trở thành những chuẩn 
mực ứng xử cho quan hệ không chỉ giữa các nước 
ASEAN với nhau mà cả giữa ASEAN với các đối 
tác bên ngoài. Với những giá trị đó, ASEAN đã trở 
thành lực hút lôi cuốn sự quan tâm của nhiều đối 
tác lớn vào hợp tác khu vực. 

Các trung tâm quyền lực kinh tế-chính trị như 
Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, EU 
không ngừng tăng cường hợp tác với ASEAN 
thông qua các cơ chế do ASEAN khởi xướng và 
dẫn dắt như ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông 
Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng 
(ADMM+). 

Trong vấn đề Biển Đông, ASEAN đã thể hiện 
vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc bảo đảm 
hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng 
hải, hàng không ở khu vực này.  

Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn 
khoan xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền 
kinh tế của Việt Nam, đe dọa an ninh, an toàn 
hàng hải ở Biển Đông, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN ngày 10/5/2014 ra Tuyên bố riêng về 
tình hình Biển Đông khẳng định mạnh mẽ các 
nguyên tắc về tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó 
có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. 

Việc ASEAN ra tuyên bố riêng về Biển Đông 
lần đầu tiên sau 20 năm thể hiện sự quan ngại 
chung của ASEAN về các diễn biến căng thẳng ở 
Biển Đông. Các nước khẳng định trách nhiệm của 
Hiệp hội đối với hòa bình và ổn định khu vực cũng 
như sự đoàn kết của ASEAN trước khó khăn, thử 
thách. 

Hợp tác kinh tế vì sự tăng trưởng bền vững 
và thịnh vượng chung 

Trước hết, phải khẳng định ASEAN là một 
động lực quan trọng thúc đẩy các liên kết kinh tế-
thương mại khu vực. Chưa đầy một thập kỷ sau 
khi ASEAN quyết định thành lập Khu vực Mậu dịch 
Tự do ASEAN (AFTA) năm 1992, liên kết kinh tế 
ASEAN đã không ngừng mở rộng, bao trùm hầu 

T 
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hết các lĩnh vực chính của nền kinh tế từ thương 
mại hàng hóa đến thương mại dịch vụ và đầu tư. 

Trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 
1997-1998, không ít đánh giá vội vã cho rằng 
ASEAN sẽ thu mình lại và dựng lên "bức tường" 
bảo hộ mậu dịch. Song, trái lại, ASEAN còn thổi 
một luồng gió mới vào liên kết kinh tế-thương mại 
ở Đông Á với việc hình thành mạng lưới các Khu 
vực mậu dịch tự do với các đối tác quan trọng ở 
khu vực (FTA+1) như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand; đồng thời 
tích cực thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác kinh 
tế-thương mại đa dạng với các đối tác lớn như Mỹ, 
Canada, EU, Nga.  

Giữa những gam màu ảm đạm của bức tranh 
kinh tế thế giới, ASEAN nổi lên như một điểm 
sáng, vẫn duy trì mức tăng trưởng trung bình là 5-
6% kể cả trong thời kỳ khó khăn là năm 2011-
2012. 

Gắn kết vì lợi ích thiết thực cho người dân 

Cùng với hợp tác chính trị-an ninh và kinh tế, 
hợp tác văn hóa-xã hội cũng trở thành một trong 
ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN nhằm xây dựng 
"một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn 
kết, sống đùm bọc và chia sẻ.”  

Phấn đấu đạt được mục tiêu này không phải là 
điều dễ khi ASEAN là một tập hợp của các quốc 
gia đa dạng cả về lịch sử, thể chế chính trị, trình 
độ phát triển, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo...; Song, 
“thống nhất trong đa dạng” trở thành một đặc thù 
riêng có của ASEAN, một bản sắc khu vực mà các 
nước ASEAN luôn tôn trọng và trân trọng giữ gìn. 

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết 
ASEAN và trách nhiệm của Việt Nam 

Hai năm trước ngưỡng cửa đi vào cộng đồng, 
ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đang 
đứng trước những thời cơ, vận hội mới song đi 
kèm với đó cũng là những thách thức không nhỏ 
cần vượt qua. Bối cảnh khu vực và quốc tế đang 
thay đổi nhanh chóng với nhiều biến động phức 
tạp và khó lường.  

Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương đang dần 
trở thành một trong những trung tâm chính trị và 
kinh tế quan trọng của thế giới, là nơi hội tụ và 
giao thoa lợi ích chiến lược của tất cả các nước 
lớn. 

Trước thực tế các nước lớn ngày càng tăng 
cường ảnh hưởng tại khu vực này, thách thức mới 
đối với ASEAN là phải duy trì đoàn kết và vai trò 
trung tâm của ASEAN ở khu vực.  

Bên cạnh đó, những “điểm nóng” như tình hình 
Biển Đông, biển Hoa Đông, Triều Tiên… cùng với 
xu hướng gia tăng của các thách thức an ninh phi 
truyền thống, cả về số lượng và mức độ ảnh 
hưởng, như an ninh hàng hải, thiên tai, dịch bệnh, 
môi trường, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia… 
đang trở thành nguy cơ thật sự đối với hòa bình, 
an ninh và ổn định ở khu vực.  

Sự gia tăng mạnh mẽ của liên kết kinh tế khu 
vực như Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 
(RCEP), Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… 
cũng là những áp lực lên vai trò động lực chính và 
hạt nhân của ASEAN trong liên kết kinh tế ở Đông 
Á. 

19 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã khẳng 
định hình ảnh và uy tín của một thành viên chủ 
động, tích cực và đầy trách nhiệm, gắn bó chặt 
chẽ và hết mình vì ASEAN. 

Một cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết 
chặt chẽ chính là ưu tiên và lợi ích mà Việt Nam 
theo đuổi. Trên bước đường đi tới của ASEAN, 
Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên ASEAN: 

Thứ nhất, dành quyết tâm và nỗ lực cao nhất 
cho thành công của tiến trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN bởi thành công của tiến trình này gắn liền 
với uy tín và vị thế của ASEAN. Một cộng đồng 
ASEAN đoàn kết và vững mạnh là điều kiện tiên 
quyết để các nước thành viên tin tưởng và gắn kết 
hơn với nhau và với ASEAN, dành trọn tâm huyết 
vì sự phát triển của Hiệp hội và lợi ích chung của 
khu vực. 

Thứ hai, củng cố và phát huy vai trò trung tâm 
của ASEAN ở các phương diện và quy mô khác 
nhau. ASEAN cần tiếp tục đề cao các chuẩn mực 
và quy tắc ứng xử của ASEAN như Hiến chương 
ASEAN, TAC, SEANFWZ, DOC… làm cơ sở tiến 
tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử chung cho toàn 
khu vực; thúc đẩy xây dựng một cấu trúc khu vực 
đa tầng nấc do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; đồng 
thời xây dựng nội lực kinh tế mạnh làm cơ sở tăng 
cường liên kết kinh tế trong và ngoài khu vực. 

Thứ ba, củng cố các cơ chế hợp tác nội khối 
cũng như với các đối tác nhằm ứng phó kịp thời và 
hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống 
và phi truyền thống, nhất là các tranh chấp lãnh 
thổ, biển đảo, thiên tai, dịch bệnh, môi trường.  

Bên cạnh đó, cùng với sự tùy thuộc ngày càng 
cao giữa các quốc gia, ASEAN cần một bộ máy tổ 
chức hiệu quả hơn với sự kết nối thông suốt và 
nhịp nhàng giữa các cơ quan. 

Thứ tư, xây dựng một Tầm nhìn Cộng đồng 
ASEAN sau 2015 trên cơ sở tiếp nối và phát huy 
các thành tựu mà ASEAN đã đạt được trong suốt 
gần nửa thế kỷ qua. Xây dựng Cộng đồng ASEAN 
là một quá trình tiếp diễn mà năm 2015 chỉ là mốc 
đánh dấu ASEAN chuyển sang một giai đoạn phát 
triển cao hơn của hợp tác khu vực, hướng tới nền 
hòa bình bền vững hơn, liên kết và hội nhập kinh 
tế sâu sắc hơn và phấn đấu vì lợi ích thiết thực 
hơn cho người dân. 

Thời gian từ nay đến năm 2015 không còn 
nhiều, mỗi ngày qua đi đều là những nấc thang 
mới đưa ASEAN tiến đến gần hơn mốc hình thành 
Cộng đồng ASEAN. 

Chắc chắn rằng, bằng sức mạnh đoàn kết 
cùng nỗ lực và quyết tâm của các nước thành 
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viên, Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục tiến bước tới 
những mục tiêu liên kết cao hơn.  

Là bộ phận gắn bó khăng khít, một thành viên 
có trách nhiệm trong ASEAN, tương lai phát triển 
của Việt Nam sẽ tiếp tục gắn chặt với ASEAN trên 

hành trình liên kết và hội nhập khu vực vì hòa 
bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung cho 
600 triệu người dân ASEAN./. 

(TTXVN/Vietnam+) 04/08/14

_________________________________________ 

ASEAN PHAÛI THEÅ HIEÄN VAI TROØ TRUNG TAÂM TRONG VAÁN ÑEÀ BIEÅN ÑOÂNG 

ác diễn biến phức tạp đang diễn ra ở biển 
Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa 

bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở khu 
vực. Do vậy, đây là vấn đề thuộc quan tâm 
chung và ASEAN phải có tiếng nói, thể hiện vai 
trò trung tâm và trách nhiệm của ASEAN. 

 
Các thành viên ASEAN nhấn mạnh việc không sử dụng 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, và tích cực thúc đẩy để 
sớm có Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở biển Đông - Ảnh: 
Ngọc Thắng 

Đây là khẳng định của đại diện các quốc gia 
tham gia cuộc họp đặc biệt các Quan chức cao 
cấp (SOM) ASEAN diễn ra hôm qua (27.6) tại 
Hà Nội. 

Cuộc họp lần này là sáng kiến do Việt Nam 
đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN tháng 5 vừa qua tại Myanmar và được 
các nước ASEAN hoan nghênh và ủng hộ. 

Tại cuộc họp các thành viên đã thống nhất 
ASEAN cần lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc bảo 
đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; 
nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế, 
Công ước về luật Biển (UNCLOS) 1982 và các 
thỏa thuận liên quan ở khu vực, nhất là thực 
hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của 
Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông 
(DOC) mà Trung Quốc (TQ) là một bên tham gia 
ký kết. 

Các thành viên cũng nhấn mạnh việc không 
sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, và tích 
cực thúc đẩy để sớm có Bộ quy tắc ứng xử 
(COC) ở biển Đông nhằm bảo đảm tốt hơn hòa 
bình, ổn định, an ninh ở khu vực. 

Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp 
quốc tế 

Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị, 
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho 
rằng trong bối cảnh khu vực với nhiều thách 
thức hiện nay, để phát huy được vai trò trung 
tâm, ASEAN cần phải đoàn kết và thể hiện 
được trách nhiệm của mình đối với các vấn đề 
liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển ở 
khu vực. 

Đặc biệt, ASEAN cần tăng cường vai trò chủ 
động trong xây dựng các chuẩn mực ứng xử ở 
khu vực và phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN 
tại các cơ chế khu vực như ASEAN+1, 
ASEAN+3, EAS, ARF, ADMM+... 

Về biển Đông, Thứ trưởng Phạm Quang 
Vinh đã cập nhật về những diễn biến phức tạp 
đang diễn ra trên biển Đông do việc TQ hạ đặt 
trái phép giàn khoan Hải Dương-981 và cùng 
với việc đưa nhiều tàu hộ tống bảo vệ, trong đó 
có cả tàu và máy bay quân sự xâm phạm sâu 
vào trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh 
tế của Việt Nam, liên tục có các hành động gây 
hấn, làm thiệt hại cho các tàu thực thi pháp luật 
và dân sự của Việt Nam.  

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh khẳng định 
những hành động này của TQ đã vi phạm 
nghiêm trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 
và Tuyên bố DOC ký giữa ASEAN và TQ. Thứ 
trưởng đánh giá cao Tuyên bố của các Bộ 
trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 10.5.2014 và 
cho rằng, ASEAN cần phải đẩy mạnh các nỗ lực 
của mình nhằm bảo đảm rằng các nguyên tắc 
của luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, DOC và 
các Tuyên bố của ASEAN phải được thực hiện 
trên thực tế mà trước hết là việc TQ phải chấm 
dứt xâm phạm và rút ngay giàn khoan và các 
tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam. 

Theo Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, hơn 
bao giờ hết, ASEAN cần phải chủ động đề xuất 
các cơ chế để bảo đảm rằng các quy định của 
DOC phải được tôn trọng và sớm đạt được 
COC. Đây chính là trách nhiệm và ASEAN cần 
phải thể hiện vai trò chủ động, trung tâm của 
mình, tiếp tục tiếng nói chung đối với những vấn 
đề quan trọng của khu vực. 

Trường Sơn 

http://www.thanhnien.com.vn28/06/2014  

C 
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Vì moät ASEANVì moät ASEANVì moät ASEANVì moät ASEAN vöõng maïnhvöõng maïnhvöõng maïnhvöõng maïnh 

rong các ngày 8-10/8, tại thủ đô Nây Pi Tô 
của Mi-an-ma diễn ra Hội nghị Bộ trưởng 

Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) lần thứ 47 (AMM-47), các Hội nghị 
Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các 
Đối tác (PMC), ASEAN với 3 nước Đông Bắc 
Á lần thứ 15 (APT-15), Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông 
Á lần thứ 4 (EAS FMM-4) và Diễn đàn Khu 
vực ASEAN lần thứ 21 (ARF-21).Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị. 

Đây là các Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại 
giao quan trọng nhất trong năm của ASEAN 
và giữa ASEAN với các đối tác, với sự tham 
dự của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước (10 
nước ASEAN và 17 đối tác ngoài ASEAN). 
Các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhằm 
kiểm điểm hợp tác ASEAN, quan hệ giữa 
ASEAN với các đối tác trong thời gian qua, 
thảo luận định hướng thúc đẩy quan hệ đối 
tác và trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực 
cùng quan tâm, đặc biệt là hòa bình và an 
ninh khu vực. 

 
Thủ đô Nây Pi Tô của Mi-an-ma tưng bừng chuẩn bị Hội 

nghị AMM-47 và các hội nghị liên quan. Ảnh: Reurs 

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh 
tình hình quốc tế, khu vực và ASEAN tiếp tục 
có những chuyển biến sâu sắc; triển khai các 
quyết định Hội nghị Cấp cao ASEAN-24 
(5/2014), ASEAN tiếp tục nỗ lực xây dựng 
thành công Cộng đồng ASEAN vào ngày 
31/12/2015 theo đúng lộ trình đã đề ra; củng 
cố đoàn kết, phát huy tiếng nói, trách nhiệm 
và vai trò trung tâm trong các vấn đề chiến 
lược ở khu vực; tăng cường liên kết và kết 
nối; mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với 
các đối tác. Tuy nhiên, ASEAN cũng đối mặt 
với không ít những thách thức an ninh, cả 
truyền thống và phi truyền thống, tiếp tục tác 
động không nhỏ tới hòa bình, an ninh, ổn định 
và phát triển của khu vực... 

Cũng trong dịp này, sẽ diễn ra các Hội 
nghị cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ hợp tác 
Mê Công và các đối tác gồm: Hội nghị Bộ 
trưởng Ngoại giao các nước vùng hạ lưu sông 
Mê Công lần thứ 7, Những Người bạn của 
các nước vùng hạ lưu sông Mê Công lần thứ 
4, các nước lưu vực sông Hằng - sông Mê 
Công lần thứ 7 và các nước lưu vực sông Mê 
Công - Nhật Bản lần thứ 7. 

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị nhằm 
củng cố đoàn kết và hợp tác ASEAN, xây 
dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết 
chặt chẽ và phát huy vai trò trung tâm trong 
việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an 
ninh và hợp tác ở khu vực; mở rộng và làm 
sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đóng 
góp vào các mục tiêu và lợi ích chung. 

Các hội nghị diễn ra đúng dịp ASEAN tròn 
47 tuổi (8-8-1967 – 8-8-2014), nên đây cũng 
là dịp có ý nghĩa để các nước trong Hiệp hội 
cùng nhìn lại những bước phát triển trong lịch 
sử của mình để trở thành một khối gắn kết 
ngày nay; đồng thời xác định phương hướng 
cho những bước đi sắp tới. 

ASEAN kỷ niệm 47 năm ngày thành lập 
vào thời điểm Hiệp hội đang trong giai đoạn 
nước rút về đích để hình thành một Cộng 
đồng chung vào ngày 31-12-2015, với ba trụ 
cột chính là: Chính trị - An ninh (APSC), Kinh 
tế (AEC) và Văn hóa - Xã hội (ASCC). 

Sau chặng đường gần 5 năm triển khai 
các chương trình, kế hoạch trong Lộ trình xây 
dựng một Cộng đồng chung, có thể nói 
ASEAN đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ. Tính đến nay, hơn 80% các biện 
pháp đề ra đã hoàn tất, trong đó về APSC đã 
và đang thực hiện được 115/147 biện pháp; 
79,5% trong số 229 mục tiêu AEC ưu tiên 
được thực thi; 297/339 mục tiêu/biện pháp 
ASCC đang triển khai thông qua các hoạt 
động cụ thể.  

Những thành quả hợp tác này đã và đang 
tác động sâu rộng tới mọi mặt hoạt động, hợp 
tác ở khu vực, đặt nền móng cho một Cộng 
đồng ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về 
kinh tế và cùng chia sẻ các trách nhiệm xã 
hội. Đây là một mốc quan trọng trong tiến 
trình phát triển toàn diện của ASEAN. 

Trà My 

http://www.bienphong.com.vn07/08/2014 
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Coäng ñoàng ASEAN:  

BÖ ÔÙC NGOAËC  TRON G LÒCH S ÖÛ PHAÙT TRIEÅN KHU VÖÏCBÖ ÔÙC NGOAËC  TRON G LÒCH S ÖÛ PHAÙT TRIEÅN KHU VÖÏCBÖ ÔÙC NGOAËC  TRON G LÒCH S ÖÛ PHAÙT TRIEÅN KHU VÖÏCBÖ ÔÙC NGOAËC  TRON G LÒCH S ÖÛ PHAÙT TRIEÅN KHU VÖÏC 

7 năm trước, tại Băng-cốc (Thái Lan), ngày 
8/8/1967, Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam 

Á (ASEAN) đã chính thức ra đời, đánh dấu mốc 
lịch sử quan trọng, mở ra một giai đoạn hợp tác 
mới của các nước Đông Nam Á và là tiền đề 
quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN. 

Nhìn lại gần 5 thập kỉ qua, sự chuyển mình 
mạnh mẽ của khu vực Đông Nam Á, vượt qua 
nghèo nàn, chia rẽ, trở thành khu vực phát triển 
năng động và đoàn kết gồm 10 quốc gia Đông 
Nam Á. ASEAN cũng từ một tổ chức hợp tác 
lỏng lẻo, từ một thực thể nhỏ bé ở Đông Nam Á 
trở thành một tổ chức liên kết chặt chẽ, một bộ 
máy hoàn chỉnh và một đối tác không thể thiếu 
của các nước lớn, các tổ chức quốc tế quan 
trọng. Thành công đó chính là tinh thần đoàn kết 
vì mục tiêu xây dựng “một khu vực hòa bình, an 
ninh và ổn định lâu dài, kinh tế tăng trưởng bền 
vững, tiến bộ xã hội và thịnh vượng chung”. 

Năm nay ASEAN kỉ niệm lần thứ 47 ngày 
thành lập Hiệp hội trong giai đoạn nước rút về 
đích hình thành Cộng đồng vào thời điểm 
31/12/2015. Sau chặng đường gần 5 năm triển 
khai các chương trình, kế hoạch trong Lộ trình 
xây dựng ba trụ cột Cộng đồng Chính trị – An 
ninh, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội (2009 – 
2015), ASEAN đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ. Tính đến nay, hơn 80% các biện pháp 
đề ra đã hoàn tất. Các nỗ lực đẩy mạnh kết nối 
khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển đang 
có nhiều tiến triển tích cực. Những thành quả 
hợp tác này đã và đang tác động sâu rộng tới 
mọi mặt, đặt nền móng về một Cộng đồng 
ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế 
và cùng chia sẻ các trách nhiệm xã hội để 
hướng tới việc chính thức công bố ra đời vào 
cuối năm 2015. 

 
 

Các nguyên thủ chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 24 ở My-an-ma. 

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các mục tiêu 
còn lại trong xây dựng Cộng đồng là những 
thách thức, khó khăn không nhỏ. Bên cạnh đó, 
ASEAN cũng cần chuẩn bị cho tương lai phát 
triển giai đoạn sau 2015, nhất là việc xây dựng 
tầm nhìn, mục tiêu và kế hoạch tiếp theo. Dù 
còn những hạn chế, Cộng đồng ASEAN được 
hình thành vào 2015 sẽ đánh dấu bước ngoặt 
trong tiến trình phát triển toàn diện của ASEAN. 
ASEAN sẽ trở thành thực thể chính trị – kinh tế 
ngày càng quan trọng, là hạt nhân và động lực 
cho các tiến trình hợp tác và liên kết ở khu vực 
Đông Á và Châu Á – Thái Bình Dương, là đối 
tác không thể thiếu của nhiều nước và trung tâm 
lớn trên thế giới. 

Trong tiến trình hội nhập ASEAN, Việt Nam 
từng bước phát huy được vai trò chủ động, tích 
cực và trách nhiệm. Những đóng góp nổi bật là 
thúc đẩy đoàn kết ASEAN; góp phần vào những 
quyết sách định hướng cho hoạt động tương lai 
của ASEAN cũng như hiện tại của ASEAN, 
trong đó có mục tiêu hướng tới cộng đồng. Bên 
cạnh đó, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN 
phát huy vai trò của ASEAN trong các vấn đề 
liên quan đến hòa bình, an ninh khu vực. 

Gần hai chục năm gia nhập ASEAN, Việt 
Nam từng đảm nhận những cương vị khác nhau 
trong việc chủ trì điều hành ASEAN. Năm 1998 
Việt Nam đã chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 6. Sau đó vào năm 2000 và năm 2001, 
Việt Nam là Chủ tịch Ủy ban Thường trực 
ASEAN. Trong những dịp này đều có những 
tuyên bố quan trọng của ASEAN. Đặc biệt, năm 
2010, Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN theo 
quy định của Hiến chương. Việt Nam đã có một 
năm làm tròn trách nhiệm Chủ tịch ASEAN với 
những quyết sách lớn của ASEAN, bao gồm 
đưa Hiến chương ASEAN và Lộ trình xây dựng 
Cộng đồng ASEAN đi vào cuộc sống, đưa bộ 
máy mới của ASEAN đi vào hoạt động chính 
thức, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, 
đặc biệt là vấn đề hòa bình, ổn định hợp tác 
trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. 
Năm 2010 là năm tạo tiền đề cho ASEAN thực 
sự đi vào Lộ trình xây dựng Cộng đồng. 

Hiện tại chúng ta đang đóng góp vào việc 
xây dựng chiến lược của ASEAN cho Tầm nhìn 
ASEAN sau năm 2015. Sự tham gia của Việt 
Nam đã được các nước ASEAN, các nước 
trong khu vực cũng như các nước đối tác của 
ASEAN đánh giá cao. 

Thư Kỳ (Tổng hợp) 
Theo http://nguoicaotuoi.org.vn/08/8/2014 
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COÄNG ÑOÀNG KINH  TEÁ ASEAN SEÕ GIU ÙP TAÏO THEÂM 14 TRIEÄU VI EÄC LAØM MÔÙICOÄNG ÑOÀNG KINH  TEÁ ASEAN SEÕ GIU ÙP TAÏO THEÂM 14 TRIEÄU VI EÄC LAØM MÔÙICOÄNG ÑOÀNG KINH  TEÁ ASEAN SEÕ GIU ÙP TAÏO THEÂM 14 TRIEÄU VI EÄC LAØM MÔÙICOÄNG ÑOÀNG KINH  TEÁ ASEAN SEÕ GIU ÙP TAÏO THEÂM 14 TRIEÄU VI EÄC LAØM MÔÙI  

iệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
đặt mục tiêu thành lập Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN (AEC) vào năm 2015 và AEC được xây 
dựng nhằm cải thiện sự lưu thông tự do hàng hóa, 
dịch vụ, đầu tư và lao động trên toàn khu vực. 

 
Người dân Philippines tìm việc làm tại Hội chợ việc làm ở 

Manila. (Nguồn: Rappler) 

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và 
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), AEC có thể 
tạo thêm được 14 triệu việc làm mới và thúc đẩy 
nhịp độ tăng trưởng hàng năm của khu vực Đông 
Nam Á lên 7,1% vào năm 2025. 

Tuy nhiên, hai tổ chức trên lưu ý rằng lợi ích 
từ sự gia tăng nói trên sẽ “phân bổ” không đồng 
đều và khoảng cách giữa người giàu và người 
nghèo có thể ngày càng tăng, cũng như khả năng 
tìm việc của phụ nữ sẽ thấp hơn nam giới. Trong 
khi đó, một số chuyên gia cảnh báo việc thành lập 
khối thị trường chung này sẽ làm gia tăng tình 
trạng bất bình đẳng, trong lúc các nước khu vực 
vẫn bị chỉ trích là chưa hợp tác hiệu quả. 

Trong bối cảnh này, các chuyên gia kêu gọi 
các nước ASEAN thúc đẩy các chính sách nhằm 
hỗ trợ sự phát triển công bằng và cải thiện các 
chính sách bảo trợ xã hội. 

Các nền kinh tế Đông Nam Á đã ghi nhận mức 
tăng trưởng ấn tượng trong 50 năm qua, đồng thời 
“sản sinh” ra hàng triệu người thuộc tầng lớp trung 
lưu mới và thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực. 

Song, sự chênh lệch thu nhập trong khối rất 
lớn, với các nước giàu có như Singapore, các 
nước có thu nhập trung bình như Indonesia, 
Malaysia và các nước có thu nhập thấp như 
Campuchia, Myanmar./. 

Theo TTXVN/25/08/2014 

_________________________________________ 

VAÊN HOÙA LAØ NHAÂN TOÁ QUAN TROÏNG ÑEÅ COÄNG ÑOÀNG ASEAN VAÊN HOÙA LAØ NHAÂN TOÁ QUAN TROÏNG ÑEÅ COÄNG ÑOÀNG ASEAN VAÊN HOÙA LAØ NHAÂN TOÁ QUAN TROÏNG ÑEÅ COÄNG ÑOÀNG ASEAN VAÊN HOÙA LAØ NHAÂN TOÁ QUAN TROÏNG ÑEÅ COÄNG ÑOÀNG ASEAN 
PHAÙT TRIEÅPHAÙT TRIEÅPHAÙT TRIEÅPHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNGN BEÀN VÖÕNGN BEÀN VÖÕNGN BEÀN VÖÕNG    

ó là phát biểu của Phó thủ tướng kiêm Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao VN Phạm Bình Minh tại 

phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa 
ASEAN lần thứ 6 (AMCA-6) diễn ra tại TP.Huế 
(Thừa Thiên-Huế) sáng nay 19.4. 

 
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

VN Phạm Bình Minh 

Theo Phó thủ tướng, sau 47 năm hình thành 
và phát triển, ngôi nhà chung ASEAN đã có bước 
phát triển rất xa trong quá trình xây dựng cộng 
đồng dựa trên 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh 
tế và văn hóa xã hội.  

Các nước thành viên ASEAN đã xây dựng 
được một tổ chức đoàn kết, gắn bó và chia sẻ. 

Phó thủ tướng cho rằng, văn hóa là nhân tố 
quan trọng đối với việc xây dựng một mái nhà 
chung của cộng đồng ASEAN phát triển bền vững. 

Vai trò của văn hóa với sự phát triển bền vững 
là việc tận dụng tri thức, khoa học và công nghệ và 
các hình thức nghệ thuật vào mục tiêu nâng cao 
chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của 
người dân ASEAN.  

Xây dựng một cộng đồng ASEAN đặc sắc về 
văn hóa, đoàn kết trong đa dạng để cùng phát 
triển và cùng thịnh vượng sẽ tạo nền tảng để xây 
dựng bản sắc, tinh thần và đoàn kết ASEAN.  

Theo Phó thủ tướng, việc xây dựng một cộng 
đồng đầy đủ theo đúng nghĩa của nó khó khăn hơn 
rất nhiều so với sự thiết lập một diễn đàn hay một 
hiệp hội, trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á 
chúng ta rất đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, tôn 
giáo và trình độ phát triển.  

Phó thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng Văn hóa 
ASEAN tập trung bàn biện pháp cụ thể hóa các 
cam kết hợp tác nêu trong Tuyên bố về Thống 
nhất ASEAN trong đa dạng văn hóa, hướng tới 
tăng cường cộng đồng ASEAN trong thời gian tới. 
Đặc biệt, hội nghị cần đưa ra các quyết sách và 

H 
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sáng kiến cụ thể để thúc đẩy việc xây dựng bản 
sắc ASEAN, phát triển ngành công nghiệp văn 
hóa, khai thác hợp lý các di sản văn hóa nhằm 
phục vụ tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm 
nghèo.  

Đồng thời tích cực chuẩn bị chiến lược phát 
triển văn hóa nghệ thuật sau năm 2015, trong đó 
chú trọng nâng cao mức hưởng thụ và sáng tạo 
văn hóa - nghệ thuật của nhân dân, phát huy vai 
trò văn hóa trong việc xây dựng con người phát 
triển toàn diện; thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các 
nước đối thoại của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, 
nghệ thuật nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong phát 
triển văn hóa, nghệ thuật; tranh thủ sự hỗ trợ của 
các nước đối tác khác trong và ngoài khu vực. 

“Trong suốt chặng đường gắn bó với ASEAN 
từ năm 1995 đến nay, với phường châm chủ động, 
tích cực và có trách nhiệm trong tham gia hợp tác 

ASEAN, VN đã và đang nỗ lực hết mình, hợp tác 
chặt chẽ với các nước thành viên, để xây dựng 
một ASEAN mạnh về chính trị, liên kết chặt chẽ về 
kinh tế và chia sẻ, đùm bọc có trách nhiệm về xã 
hội”, Phó thủ tướng nhấn mạnh. 

Trong khuôn khổ của AMCA-6 sẽ diễn ra hội 
đàm gữa các Bộ trưởng phụ trách văn hóa ASEAN 
và các nước đối thoại Trung Quốc, Hàn Quốc và 
Nhật Bản.  

Tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa Cộng 
đồng và Thanh niên Singapore Wong Shuyn Tsai 
Lawrence thay mặt các Bộ trưởng Văn hóa 
ASEAN trao logo Thành phố Văn hóa ASEAN cho 
TP.Huế (tỉnhThừa Thiên-Huế). 

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long 

Theo http://www.thanhnien.com.vn/19/04/2014 

______________________________________ 

ASEAN COÙ LAÄP TRÖÔØNG CHUNG KIEÂN QUYEÁT HÔN VEÀ BIEÅN ÑOÂNG 

ội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 47 
(AMM-47) vừa diễn ra tại Thủ đô Nây Pi Đô 

của My-an-ma đã ra thông cáo chung, trong đó có 
nhiều điểm liên quan đến Biển Đông. 

Thông cáo chung có đoạn: “ASEAN vẫn quan 
ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây làm gia 
tăng căng thẳng ở Biển Đông và khẳng định lại 
tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, 
an ninh trên biển cũng như quyền tự do hàng hải 
và hàng không ở Biển Đông… ASEAN thúc giục 
các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động 
làm phức tạp tình hình và gây phương hại đến hòa 
bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông. Giải quyết 
tranh chấp phải thông qua các biện pháp hòa bình, 
không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bao gồm đối 
thoại thân thiện, tham vấn và thương lượng, phù 
hợp với các nguyên tắc được công nhận của luật 
pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp 
Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)”. Điều 
được giới quan sát chú ý là các ngoại trưởng 
ASEAN đã có lập trường chung kiên quyết hơn về 
vấn đề Biển Đông. 

Hãng tin AFP của Pháp cũng ghi nhận những 
lời lẽ cứng rắn trong bản thông cáo chung của 
AMM-47, đồng thời nhấn mạnh lời kêu gọi chấm 
dứt các hành vi gây bất ổn. Các nước Đông Nam 
Á cũng đã tán thành lời kêu gọi của Mỹ thúc giục 
các bên tranh chấp “tự kiềm chế” và “đóng băng” 
các hành vi khiêu khích tại Biển Đông. Mỹ hết sức 
hoan nghênh lập trường cứng rắn của ASEAN. 

Ngày 10/8, Mỹ kêu gọi ngừng ngay mọi hành 
động thù địch tại vùng biển mà Trung Quốc và các 
nước láng giềng ASEAN đang tranh chấp, đồng 
thời nói rõ rằng Oa-sinh-tơn không muốn vì những 
chiến lược của họ ở khu vực mà phải “đối đầu” với 
Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ry kêu gọi 
các bên tranh chấp nỗ lực đạt được một thỏa 
thuận nhằm chấm dứt mọi hành động có nguy cơ 

thổi bùng căng thẳng sau một số vụ đối đầu trên 
Biển Đông trong năm nay. Phát biểu tại Nây Pi Đô 
sau Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), ông Ke-ry 
cho biết các cuộc thảo luận giữa ông và những 
người đồng cấp Đông Nam Á và Trung Quốc đã 
diễn ra tốt đẹp. Trước khi rời Nây Pi Đô, trả lời giới 
báo chí, ông cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ 
đạt được một số tiến triển trong vấn đề Biển Đông 
dựa trên các cuộc thảo luận mà chúng tôi đã có ở 
đây”.Trước đó, ông Ke-ry đã đưa ra đề xuất của 
phía Mỹ về việc giảm những căng thẳng trên Biển 
Đông bằng cách kiềm chế các hành động có thể 
“làm phức tạp hay làm leo thang căng thẳng”. Các 
nước ASEAN ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc làm 
giảm căng thẳng trên Biển Đông, trong đó đặc biệt 
ủng hộ việc soạn thảo một Bộ Quy tắc Ứng xử 
(COC) mang tính ràng buộc về pháp lí. 

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức 
Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho biết phát biểu tại Hội 
nghị Ngoại trưởng ASEAN – Nhật Bản tại Thủ đô 
Nây Pi Đô, Ngoại trưởng Nhật Bản Fu-mi-ô Ki-si-
đa đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác về an ninh 
trên biển với các nước ASEAN để giúp Đông Nam 
Á nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần 
duyên, đặc biệt Tô-ky-ô sẵn sàng cung cấp tàu 
tuần tra, các hệ thống thông tin liên lạc cũng như 
nhiều thiết bị khác cho các đối tác ASEAN, tăng 
cường giúp đỡ các nước ASEAN trong việc huấn 
luyện lực lượng bảo vệ bờ biển. Ông Ki-si-đa cũng 
nhấn mạnh, mọi quốc gia cần phải tôn trọng luật 
pháp trong cách xử lí tranh chấp ở Biển Đông. 
Quan chức ngoại giao trên của Nhật Bản cho biết 
nhiều đại diện của ASEAN đã hoan nghênh “vai trò 
xây dựng” của Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh và 
ủng hộ các đóng góp của Tô-ky-ô trong việc duy trì 
các quy tắc của luật pháp. 

Thư Kỳ  

http://nguoicaotuoi.org.vn/13/08/2014 

H 
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ừ ngày 9-12/6/2014, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt 
Nam do TS. BS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ 

trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế làm trưởng đoàn đã 
tham dự Hội nghị Các Quan chức cao cấp về phát 
triển y tế (SOMHD) lần thứ 9  

Hội nghị Bộ trưởng y tế ASEAN 12: “Sức khỏe 
tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015” 

Từ ngày 9-12/6/2014, đoàn đại biểu Bộ Y tế 
Việt Nam đã tham dự Hội nghị Các Quan chức cao 
cấp về phát triển y tế (SOMHD) lần thứ 9 tại 
Chiang Rai, Thái Lan nhằm chuẩn bị những khâu 
cuối cùng cho Hội nghị Bộ trưởngY tế ASEAN 12 
sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9 tới. 

 
Các đại biểu ASEAN tham dự hội nghị. 

Hội nghị SOMHD lần thứ 9 có sự tham dự của 
10 Quốc gia thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật 
Bản và các đối tác phát triển. Đây là cuộc họp 
quan trọng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng 
Y tế các nước ASEAN lần thứ 12, Bộ trưởng Y tế 
ASEAN + 3 (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc) 
lần thứ 6 và Bộ trưởng Y tế ASEAN + Trung Quốc 
lần thứ 5 sẽ diễn ra vào tháng 9/2014 do Việt Nam 
đăng cai tổ chức tại Hà Nội. Tại SOMHD lần này, 
nước chủ nhà Thái Lan được bầu làm Chủ tịch, 
Việt Nam được bầu là Phó Chủ tịch của Hội nghị. 

Nội dung chính của hội nghị tập trung vào 
kiểm điểm và cập nhật tình hình triển khai các nội 
dung hợp tác đã được thống nhất tại Hội nghị Bộ 
trưởng Y tế ASEAN lần thứ 11 diễn ra tại Phu ket, 
Thái Lan năm 2012; cập nhật kết quả của Hội nghị 
Thượng đỉnh ASEAN và cuộc họp lần thứ 14, 15 
của các Quan chức Cao cấp về Cộng đồng Văn 
hóa - Xã hội ASEAN, tình hình triển khai Khung 
Chiến lược ASEAN về Phát triển Y tế 2010 - 2015, 
các định hướng ưu tiên trong hợp tác y tế giữa các 
nước ASEAN sau năm 2015 và nhiều nội dung 
chuyên môn quan trọng khác. 

Hội nghị đã tập trung vào thảo luận và xây 
dựng Khung Chiến lược về hợp tác y tế của 
ASEAN sau năm 2015 và dự kiến nội dung này sẽ 
được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế 
ASEAN lần thứ 12. Hội nghị đã thống nhất thông 
qua Chủ đề Hội nghị Bộ trưởng y tế ASEAN lần 
thứ 12 là: “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng 

ASEAN sau năm 2015”, chủ đề của cuộc họp kín 
Bộ trưởng là Chăm sóc Sức khỏe ban đầu hướng 
tới bao phủ y tế toàn dân. Chủ đề của Hội nghị Bộ 
trưởng ASEAN + 3 lần thứ 6 là Chăm sóc sức 
khỏe ban đầu trong phòng chống bệnh không lây 
nhiễm và chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Y tế 
ASEAN + 1 lần thứ 5 là Tăng cường hợp tác đa 
ngành trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm. 

 
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. 

Tại Hội nghị lần này, Việt Nam đã thông báo 
về kế hoạch tổ chức 4 sự kiện bên lề với các chủ 
đề sau: Tăng cường nguồn lực trong phòng chống 
HIV/AIDS, hợp tác trong công tác phòng chống 
bệnh truyền nhiễm, tăng cường bao phủ bảo hiểm 
y tế toàn dân cho nhóm không chính thức, đáp 
ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao 
tuổi. 

Hội nghị cũng đã cập nhật hoạt động của các 
Nhóm Công tác chuyên môn trong khuôn khổ hợp 
tác y tế ASEAN bao gồm các Nhóm chuyên môn 
về phòng chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có 
việc triển khai Ngày phòng chống sốt xuất huyết 
của ASEAN được Việt Nam tích cực hưởng ứng 
và tổ chức thường niên. Đối với hoạt động phòng 
chống bệnh dại, Việt Nam đã tổ chức thành công 
Hội thảo Hợp tác đa ngành về phòng chống bệnh 
dại của các nước ASEAN và đã xây dựng Chiến 
lược phòng chống bệnh dại trong khu vực ASEAN. 
Chiến lược này sẽ được đệ trình và thông qua tại 
Hội nghị Bộ trưởng Y tế lần thứ 12. Đồng thời Hội 
nghị cũng đã bàn về kế hoạch Triển khai sáng kiến 
về sốt rét Kháng thuốc tại các nước Tiểu vùng 
Sông Mê kông. Thực hiện Kế hoạch hoạt động của 
nhóm chuyên trách về Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em 
mà Việt Nam là nước đầu mối, Việt Nam đã cùng 
các nước ASEAN xây dựng tài liệu hướng dẫn và 
công nhận Tiêu chuẩn kỹ năng cho các cô đỡ thôn 
bản và tài liệu này sẽ được công bố tại Hội nghị Bộ 
trưởng Y tế ASEAN sắp tới. 

Hội nghị đã có phiên làm việc với các đối tác 
phát triển bao gồm: WHO, UNFPA, UNICEF, 
UNAID, Canada, Australia. Các Biên bản ghi nhớ 
hợp tác giữa ASEAN với các đối tác Phát triển, dự 
kiến được ký kết tại HN Bộ trưởng Y tế ASEAN lần 

T 
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thứ 12 tại Việt Nam, bao gồm: MOU giữa ASEAN 
và WHO và MOU giữa ASEAN và UNFPA. 

Trong khuôn khổ Hội nghị SOMHD+ 3, Nhật 
Bản đưa ra sáng kiến hợp tác với ASEAN về Y 
học thảm họa và Việt Nam đã đăng ký là nước đầu 
mối của ASEAN trong hợp tác với Nhật Bản về 
lĩnh vực này. Đối với hợp tác ASEAN + Trung 
Quốc, Trung Quốc cam kết tiếp tục tăng cường 
hợp tác trong Phòng chống các bệnh truyền 
nhiễm, các bệnh qua biên giới, đào tạo nguồn 
nhân lực về y tế công cộng và hợp tác trong lĩnh 
vực y học cổ truyền. 

Đoàn đại biểu Việt Nam đã chủ động và tích 
cực tham gia vào các chương trình nghị sự và đã 

thể hiện rõ nét vai trò Phó Chủ tịch Hội nghị. Qua 
hội nghi, Trưởng đoàn Việt Nam đã gửi lời mời 
của Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim 
Tiến tới Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN + 3 tham 
dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 diễn 
ra vào tháng 9 năm nay tại Hà Nội. Việt Nam đã 
thể hiện sự sẵn sàng của nước chủ nhà trong việc 
đăng cai sự kiện Quốc tế quan trọng này. 

TS.BS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ 
Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế 

(Từ Chiang Rai, Thái Lan) 

Theo http://suckhoedoisong.vn/ Ngày 13 tháng 
6, 2014 

_________________________________________ 

ASEAN VÔÙI 11 BAÕI BIEÅN ÑEÏP NHAÁT CHAÂU AÙ 

rong những ngày cuối tháng 7/2014, trang tin 
du lịch Canadian Travellers đã bình chọn 11 

bãi biển du lịch đẹp nhất châu Á. Đây là một tin vui 
cho cộng đồng ASEAN khi tất cả các bãi biển này 
đều nằm trong khối ASEAN, với 4 biển, đảo thuộc 
Indonesia, 3 biển, đảo thuộc Thailand, 1 đảo thuộc 
Cambodia, 1 bãi biển thuộc Malaysia, 1 bãi biển 
thuộc Philippines và 1 bãi biển thuộc Việt Nam. 

Các biển, đảo được bình chọn theo thứ tự: 

- 1.   Biển Koh Lipe (Thailand) 

Koh Lipe là một bãi biển hoang sơ, nơi ngụ cư 
của khoảng 500 người thuộc bộ tộc Chao Ley. Koh 
Lipe hấp dẫn du khách bởi nước biển trong xanh, 
những dải san hô hoang sơ cùng 25% loài cá nhiệt 
đới có mặt trên khắp thế giới… 

- 2.   Biển Mũi Né (Việt Nam) 

Nằm gần thành phố Phan Thiết, Mũi Né không 
chỉ hấp dẫn khách du lịch bởi những bãi biển 
hoang sơ, những đồi cát như sa mạc, những cảnh 
quan hùng vỹ mà còn ở những địa chỉ du lịch như 
Hòn Rơm, Hòn Lao Câu, Bãi Bạng… 

 - 3.   Biển Tanjung Rhu (Malaysia) 

Tanjung Rhu là một khu nghỉ dưỡng cao cấp 
nằm trên mũi phía Bắc của Langkawi. Mang đến 
cho du khách một bầu không khí trong lành, những 
dịch vụ đẳng cấp và một bãi biển hoang sơ cùng 
cảnh quan tươi đẹp… 

- 4.   Đảo Menjangan (Indonesia) 

Đảo Manjangan nằm rất gần đảo Java. Nơi 
đây không có ngôi làng nào nhưng là ngôi nhà của 
thế giới động, thực vật hoang dã phát triển mạnh 
mẽ, trở thành thiên đường cho những người yêu 
thích môn lặn biển… 

- 5.   Đảo Koh Yung (Thailand) 

Koh Yung là một hòn đảo nhỏ còn rất hoang 
sơ ở phía Bắc đảo Koh Phi Phi. Khách du lịch 
thích đến đây để bơi thuyền, cắm trại qua đêm trên 
bờ biển, khám phá và trải nghiệm những khoảnh 
khắc tuyệt vời giữa thiên nhiên… 

- 6.   Đảo Koh Rong (Cambodia) 

Đảo Koh Rong nằm trong vịnh Thailand, được 
mệnh danh là “Thiên đường bị lãng quên”… Nơi 
đây những bãi cát trắng mịn, biển xanh trong cùng 
những cánh rừng mưa nhiệt đới đã tạo nên một 
bức tranh đầy màu sắc… 

 - 7.   Biển Coron (Philippines) 

Coron là một trong những bãi biển đẹp nhất 
thuộc tỉnh Palawan. Du khách đến đây có cảm 
giác như được đắm mình trong bối cảnh tuyệt đẹp 
của bộ phim Avatar. Coron thật hấp dẫn với dãi 
san hô và nước biển trong xanh… 

- 8.   Biển Kuta (Indonesia) 

Biển Kuta đẹp và thơ mộng tựa như một thiên 
đường với bãi cát vàng phẳng mịn, những con 
sóng mãi xô vào bờ những dòng nước mát rượi… 
Kuta thật lý tưởng cho các hoạt động thể thao 
dưới nước, đặc biệt ngắm hoàng hôn… 

- 9.   Đảo Láombok (Indonesia) 

Láombok là hòn đảo xinh đẹp thuộc tỉnh West 
Nusa Tenggara, “láng giềng” của đảo Bali ở phía 
Tây bởi eo biển Lombok và Subawa ở phía Đông 
bởi eo biển Alas, với vô số bãi biển trải dài giữa 
Thái Bình dương và Ấn Độ dương… 

- 10. Đảo Gili Trawangan (Indonesia) 

Gili là một hòn đảo nhỏ xíu mà biển thì đẹp vô 
cùng với nước trong veo, cát trắng, nắng vàng 
lung linh… Ở đây có nhiều nhà hàng, quán bar 
nhưng không quá ồn ào như ở đảo Bali, nhiều dịch 
vụ thuê thuyền, spa, lớp yoga… 

- 11. Đảo Koh Phangan (Thailand) 

Koh Phangan là một hòn đảo có bãi biển hình 
vầng trăng lưỡi liềm, một địa điểm thú vị cho 
những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Từ lâu ngày 
hội Trăng tròn tại đây đã trở thành ngày hội của 
nhiều du khách trên khắp thế giới… 

Theo ASEANtraveller.net 

T 
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III. VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN TÍCH CỰC CỦA ASEAN 

VAI TROØ CHUÛ TÒCH ASEAN CUÛA VN ÑÖÔÏC ÑAÙNH GIAÙ CAO 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN năm 2010. 

(Ảnh: Đức Tám/TTXVN) 

ộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo 
Yusgiantoro ngày 26/1 đã tiếp Đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Nguyễn 
Hữu Dựng đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Yusgiantoro đã ca 
ngợi và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên 
cương vị Chủ tịch ASEAN 2010 với việc tổ chức 
thành công các Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 
(AMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 
(ADMM) và các Hội nghị cấp cao ASEAN 18 và 19 
cũng như Hội nghị cấp cao Đông Á.  

Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ 
của Việt Nam trong năm Indonesia làm Chủ tịch 
ASEAN 2011, hy vọng quan hệ hợp tác giữa Bộ 
Quốc phòng hai nước ngày càng phát triển.  

Hai bên sớm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ 
(MoU) về hợp tác quốc phòng được ký kết nhân 
dịp Tổng thống Indonesia Susilo Bambang 
Yudhoyono thăm Việt Nam tháng 10 năm ngoái, 
đặc biệt về sự hợp tác giữa hải quân hai nước.  

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng đánh 
giá cao vai trò của Bộ trưởng Quốc phòng Việt 
Nam Phùng Quang Thanh trong việc tổ chức 
thành công ADMM 2010, và nhờ Đại sứ Nguyễn 
Hữu Dựng chuyển lời thăm hỏi sức khỏe tới Bộ 
trưởng Phùng Quang Thanh. 

Thay mặt Bộ Quốc phòng và Chính phủ 
Indonesia, ông Yusgiantoro cảm ơn Đại sứ 
Nguyễn Hữu Dựng đã có nhiều đóng góp vào việc 
phát triển quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Quốc 
phòng trong nhiệm kỳ công tác ba năm tại 
Indonesia. 

Trước đó, ngày 25/1, Đại sứ Nguyễn Hữu 
Dựng đã tới chào từ biệt ông Taufik Kiemas, Chủ 
tịch Hội đồng Hiệp thương nhân dân Indonesia 
(MPR).  

Tại buổi tiếp, ông Taufik nhấn mạnh sự cần 
thiết phải tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị và hợp 
tác truyền thống tốt đẹp giữa Indonesia và Việt 
Nam, vốn được Tổng thống Sukarno và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dày công xây đắp./. 

(TTXVN/Vietnam+) lúc : 27/01/11 

_________________________________________ 

VIEÄT NAM – THAØNH VIEÂN TÍCH CÖÏC, CHUÛ ÑOÄNG VAØ COÙ TRAÙCH NHIEÄM 
CUÛA ASEAN 

. Quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN 

Với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh và 
việc ký kết Hiệp định Pa-ri về Căm-pu-chia, 

quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN đã 
chuyển sang một thời kỳ mới, thời kỳ hợp tác vì lợi 
ích phát triển, phấn đấu vì hòa bình, ổn định của 
khu vực, vì sự phồn vinh của mỗi dân tộc. 

Mở đầu cho thời kỳ trên là các chuyến thăm 
các nước ASEAN của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, 
Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức 
Anh... Qua các chuyến thăm, nhiều văn kiện, trong 
đó có Hiệp định Bảo hộ Đầu tư và Hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần, đã được ký kết, tạo cơ sở pháp 
lý cũng như các điều kiện thuận lợi khác cho việc 
tăng cường đầu tư của các nước ASEAN vào Việt 
Nam, thúc đẩy giao lưu thương mại giữa hai bên. 
Tiếp theo chuyến thăm của lãnh đạo ta, nhiều vị 

đứng đầu nhà nước, chính phủ các nước ASEAN 
đã vào thăm Việt Nam, góp phần quan trọng vào 
việc thúc đẩy quan hệ hai bên trên nhiều lĩnh vực. 

Thực hiện chính sách đối ngoại "thêm bạn, bớt 
thù" do Đại hội lần thứ Năm của Đảng đề ra, từ 
tháng 2/1989, tại Hội nghị Không chính thức Gia-
các-ta về Căm-pu-chia lần thứ nhất (JIM1), ta và 
Lào đã tuyên bố sẵn sàng tham gia Hiệp ước Thân 
thiện và Hợp tác của ở Đông Nam Á (Hiệp ước 
Ba-li). Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao này, các 
nhà Lãnh đạo ASEAN đều bày tỏ sự ủng hộ đối 
với việc ta tham gia Hiệp ước Ba-li. Ngày 
28/1/1992, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ tư tại 
Singapore đã chính thức tuyên bố quyết định ủng 
hộ này. Tiếp đó, tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 
lần thứ 15 (AMM 25, Ma-ni-la, Phi-líp-pin), Việt 
Nam (cùng với Lào) đã ký văn kiện tham gia Hiệp 
ước Ba-li, mở đầu cho thời kỳ quan hệ chính thức 

B 

1 
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với tổ chức ASEAN. Cũng tại Hội nghị này, 
ASEAN đã mời Việt Nam và Lào trở thành quan 
sát viên của Hiệp hội. 

Với tư cách quan sát viên, Việt Nam đã thúc 
đẩy quan hệ đa phương với cả tổ chức ASEAN. 
Từ đầu năm 1994, Việt Nam đã dự với tư cách 
quan sát viên các cuộc họp của 6 Ủy ban hợp tác 
chuyên ngành ASEAN, bao gồm: Khoa học-Công 
nghệ, Môi trường, Văn hóa-Thông tin, Phát triển 
Xã hội, Phòng chống Ma túy và các Vấn đề Công 
vụ. Ta cũng tham gia vào 5 dự án cụ thể trong các 
lĩnh vực thủ công nghiệp, du lịch và phòng chống 
ma túy. ASEAN cũng mời ta tham dự với tư cách 
quan sát viên nhiều cuộc họp ở các cấp khác 
nhau, như Hội nghị thường niên Ngoại trưởng 
ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế, Môi trường, 
các Tổng cục trưởng Hải quan, Ủy ban Thường 
trực ASEAN... để làm quen dần với cơ chế hoạt 
động của ASEAN. 

Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 27 
diễn ra tại Băng-cốc, Thái Lan (tháng 7/1994), các 
nước ASEAN đã nhất trí tuyên bố sẵn sàng chấp 
nhận Việt Nam là thành viên của ASEAN. Sau một 
loạt các cuộc tham khảo ý kiến và thảo luận giữa 
Việt Nam và ASEAN, được sự chuẩn y của Nhà 
nước và Chính phủ, ngày 17/10/1994, Bộ trưởng 
Ngoại giao ta đã gửi thư tới Bộ trưởng Ngoại giao 
Bru-nây, Chủ tịch Đương nhiệm Ủy ban Thường 
trực ASEAN, chính thức đặt vấn đề Việt Nam trở 
thành thành viên đầy đủ của Hiệp hội. Ngày 
12/1/1995,  Bộ trưởng Ngoại giao Bru-nây đã gửi 
thư cho ta, thông báo lễ kết nạp sẽ được tiến hành 
trong dịp hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 28 
(AMM 28) tại Bru-nây, tháng 7/1995. 

Ngày 28/7/1995, một Lễ kết nạp trọng thể đã 
diễn ra tại Cung Hội nghị quốc tế Bru-nây, một 
ngày trước khi AMM 28 chính thức khai mạc. Việt 
Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của 
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

2. Việt Nam - thành viên tích cực, chủ động 
và có trách nhiệm của ASEAN 

Ngay sau khi trở thành thành viên chính thức 
của ASEAN, Việt Nam đã tích cực, chủ động và có 
nhiều đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực 
hợp tác của ASEAN. 

Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc thúc 
đẩy kết nạp các nước Lào, Mi-an-ma và Căm-pu-
chia, để hình thành một khối ASEAN thống nhất, 
quy tụ tất cả 10 quốc gia ở Đông Nam Á. Đồng 
thời, Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong 
việc xác định phương hướng hợp tác và các quyết 
sách lớn của ASEAN, như xây dựng Tầm nhìn 
2020, Tuyên bố Hà Nội về Thu hẹp khoảng cách 
phát triển, Tuyên bố Bali–II về xây dựng Cộng 
đồng ASEAN, Chương trình hành động Viên-chăn 
(VAP) và các Kế hoạch hành động về từng trụ cột 
của Cộng đồng ASEAN. 

Thông qua việc luôn kiên trì bảo vệ các 
nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội, nhất là nguyên 
tắc không can thiệp và đồng thuận, xử lý khéo léo 
một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong khu vực, 
Việt Nam đã góp phần giúp ASEAN duy trì đoàn 

kết, hợp tác và hạn chế sức ép và tác động từ bên 
ngoài. Việt Nam cũng góp phần tích cực cùng các 
nước ASEAN thúc đẩy và phát huy tác dụng của 
các cơ chế bảo đảm an ninh khu vực như Hiệp 
ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC),  
Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí 
hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về Quy tắc Ứng 
xử của các bên ở Biển Đông (DOC) để tiến tới Bộ 
Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), 
Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). 

Việt Nam đã cùng các nước ASEAN tiến hành 
đàm phán và thúc đẩy hợp tác và tự do hoá về 
thương mại, dịch vụ, đầu tư trong ASEAN với các 
nước Đối thoại, góp phần nâng cao tiếng nói và vị 
thế của ASEAN trên thế giới. Chỉ 3 năm sau khi trở 
thành thành viên, Việt Nam đã tổ chức thành công 
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 (Hà Nội, 1998), 
đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban thường trực 
ASEAN (ASC) giai đoạn 2000-2001. 

Đặc biệt, với chủ đề “Cộng đồng ASEAN: Từ 
tầm nhìn tới hành động” và với phương châm “chủ 
động, tích cực và có trách nhiệm” trong tham gia 
hợp tác ASEAN năm 2010, Việt Nam đã góp phần 
tăng cường đoàn kết ASEAN, thúc đẩy đối thoại 
cởi mở chân thành, đẩy mạnh thực hiện lộ trình 
xây dựng cộng đồng ASEAN trên cả 3 trụ cột 
chính trị, an ninh, kinh tế và văn hoá-xã hội. Với 
thành quả này, hợp tác khu vực vì hoà bình, ổn 
định, phục hồi và tăng trưởng bền vững đã trở 
thành một xu thế chung trong cả khu vực. Đồng 
thời hợp tác giữa các nước đối phó với những 
thách thức mới như biến đổi khí hậu, phòng chống 
thiên tai, khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia  
cũng được nâng cao. Trong năm Chủ tịch ASEAN 
2010, chúng ta đã không ngừng mở rộng tăng 
cường và làm sâu sắc hơn quan hệ của ASEAN 
với các đối tác. Đáng chú ý là tại Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần thứ 17, và cấp cao Đông Á lần thứ 5 
các nhà lãnh đạo ASEAN và các nước đối tác đã 
quyết định chính thức mời Nga và Mỹ tham gia cấp 
cao Đông Á từ năm 2011. 

Tiếp nối thành công của năm Chủ tịch, trong 
năm 2011, Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy 
vai trò chủ động thúc đẩy hợp tác ASEAN trên các 
lĩnh vực, thực thi và giám sát thực thi quá trình xây 
dựng Cộng đồng, triển khai Hiến chương và mở 
rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN. Ta cũng tích 
cực đóng góp vào xây dựng chủ trương chung của 
Hiệp hội về tăng cường phối hợp lập trường tại 
các diễn đàn khu vực và quốc tế, nâng cao vai trò 
của ASEAN trong xử lý các thách thức toàn cầu 
đang nổi lên, cùng các nước ASEAN ra “Tuyên bố 
Bali về Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng các 
Quốc gia Toàn cầu.” Bên cạnh đó, Việt Nam cũng 
cùng các nước ASEAN tiếp tục thúc đẩy thực hiện 
Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) và 
xây dựng “Khuôn khổ ASEAN về Phát triển Kinh tế 
Đồng đều”, hướng tới xây dựng khu vực Đông 
Nam Á ngày càng gắn kết về hạ tầng, thể chế, con 
người và phát triển bền vững. 

Trên tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN-
Trung Quốc, trong năm 2011, Việt Nam đã cùng 
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các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán với Trung 
Quốc, xây dựng và thông qua Quy tắc Hướng dẫn 
thực thi Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển 
Đông (DOC). Đây là một bước tiến có ý nghĩa đối 
với tiến trình giải quyết các tranh chấp trên biển 
Đông, tạo cơ sở cho việc thực hiện đầy đủ và 
nghiêm túc các cam kết nêu trong DOC, hợp tác 
xây dựng lòng tin giữa các bên tranh chấp, hướng 
tới xây dựng bộ Quy tắc Ứng xử (COC) có tính 
ràng buộc pháp lý ở biển Đông. Việt Nam đã cùng 
các nước ASEAN nâng cấp quan hệ với nhiều đối 
tác, đặc biệt là các đối tác lớn. Việc Mỹ và Nga 
tham gia Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 6 
(tổ chức ngày 19/11/2011 tại Bali, In-đô-nê-xia) và 
chính thức trở thành thành viên của EAS đã thể 
hiện vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN 
trong hợp tác khu vực, thu hút sự tham gia tích 
cực của các đối tác vào các nỗ lực duy trì môi 
trường hòa bình, ổn định cho phát triển ở khu vực. 

Tiếp nối thành công của năm Chủ tịch 2010, 
Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy vai trò chủ 
động thúc đẩy hợp tác ASEAN trên các lĩnh vực, 
thực thi và giám sát thực thi quá trình xây dựng 
Cộng đồng, triển khai Hiến chương và mở rộng 
quan hệ đối ngoại của ASEAN. Ta cũng tích cực 
đóng góp vào xây dựng chủ trương chung của 
Hiệp hội về tăng cường phối hợp lập trường tại 
các diễn đàn khu vực và quốc tế, nâng cao vai trò 
của ASEAN trong xử lý các thách thức toàn cầu 
đang nổi lên, cùng các nước ASEAN ra “Tuyên bố 
Bali về Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng các 
Quốc gia Toàn cầu.” Bên cạnh đó, Việt Nam cũng 
cùng các nước ASEAN tiếp tục thúc đẩy thực hiện 
Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) và 

xây dựng “Khuôn khổ ASEAN về Phát triển Kinh tế 
Đồng đều”, hướng tới xây dựng khu vực Đông 
Nam Á ngày càng gắn kết về hạ tầng, thể chế, con 
người và phát triển bền vững. 

Trên tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN-
Trung Quốc, trong năm 2011, Việt Nam đã cùng 
các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán với Trung 
Quốc, xây dựng và thông qua Quy tắc Hướng dẫn 
thực thi Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển 
Đông (DOC). Đây là một bước tiến có ý nghĩa đối 
với tiến trình giải quyết các tranh chấp trên biển 
Đông, tạo cơ sở cho việc thực hiện đầy đủ và 
nghiêm túc các cam kết nêu trong DOC, hợp tác 
xây dựng lòng tin giữa các bên tranh chấp, hướng 
tới xây dựng bộ Quy tắc Ứng xử (COC) có tính 
ràng buộc pháp lý ở biển Đông. Việt Nam đã cùng 
các nước ASEAN nâng cấp quan hệ với nhiều đối 
tác, đặc biệt là các đối tác lớn. Việc Mỹ và Nga 
tham gia Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 6 
(tổ chức ngày 19/11/2011 tại Bali, In-đô-nê-xia) và 
chính thức trở thành thành viên của EAS đã thể 
hiện vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN 
trong hợp tác khu vực, thu hút sự tham gia tích 
cực của các đối tác vào các nỗ lực duy trì môi 
trường hòa bình, ổn định cho phát triển ở khu 
vực.  Hiện nay, trong giai đoạn 7/2012 – 7/2015 
Việt nam đang đảm nhiệm vai trò Điều phối viên  
quan hệ ASEAN với EU.  Chúng ta đang nỗ lực 
hết sức để quan hệ hợp tác ASEAN-EU phát triển 
lên một mức độ mới, cao và chiến lược hơn, vì lợi 
ích của cả hai bên. 

Tạo bởi aseanvietnam 

Cập nhật 28-02-2014  
_________________________________________ 

Ñònh höôùng tham gia hôïp taùc ASEAN cuûa Vieät Nam 
trong giai ñoaïn môùi 

gày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành 
thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN), đánh dấu bước đi đầu tiên trong 
tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của đất nước. 
Thực tiễn và thành quả hợp tác sau hơn 16 năm 
tham gia ASEAN đã khẳng định đây là bước đi đúng 
đắn, kịp thời, góp phần phá thế bao vây về chính trị, 
cô lập về kinh tế, củng cố môi trường hòa bình và an 
ninh cho sự nghiệp phát triển đất nước, hỗ trợ đắc 
lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mở rộng 
quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi 
cho triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; đa 
phương hóa, đa dạng hoá của Đảng ta và nâng cao 
vai trò, tiếng nói của ta tại khu vực. Các nước thành 
viên ASEAN và các nước đối tác của Hiệp hội đều 
đánh giá cao sự tham gia tích cực và những đóng 
góp hiệu quả của Việt Nam trong việc củng cố và 
phát triển liên kết nội khối, cũng như quan hệ đối 
ngoại của ASEAN.  

Để cùng các nước ASEAN chung tay xây dựng 
một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng, tích 
cực đóng góp cho các mục tiêu chung của Hiệp Hội 
hiện nay, cũng như nâng cao hiệu quả tham gia hợp 

tác ASEAN trong tình hình mới, nhằm vừa bảo đảm 
lợi ích quốc gia, vừa bảo đảm lợi ích chung của khu 
vực, Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã xác định 
tham gia hợp tác ASEAN trong thời gian tới có tầm 
quan trọng chiến lược với phương châm như sau: 

i) Tham gia hợp tác ASEAN theo tinh thần thực 
hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 
hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đa 
phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ 
động và tích cực hội nhập. 

ii) Giữ vững độc lập, chủ quyền, đảm bảo lợi ích 
quốc gia, kết hợp hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích 
chung của Hiệp hội. 

iii) Hợp tác ASEAN đặt dưới sự chỉ đạo tập trung, 
thống nhất của của Thủ tướng Chính phủ, với sự 
tham gia và phối hợp chặt chẽ của các Bộ/Ngành 
trong và ngoài nước có liên quan. 

iv) Kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác đa phương và 
hợp tác song phương, trong khi tham gia hợp tác 
ASEAN ta đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác song 
phương giữa ta và các nước trong ASEAN cũng như 
các đối tác của ASEAN, nhất là các nước láng giềng 
và các nước lớn. 

N 
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v) Tham gia hợp tác ASEAN với phương 
châm“tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, theo đó 
định hướng tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam 
trong thời gian tới là: 

 Chủ động đề xuất các sáng kiến và ý tưởng mới, 
có tính khả thi, nhằm thúc đẩy hợp tác và tăng cường 
liên kết nội khối ASEAN cũng như mở rộng quan hệ 
đối ngoại và củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội 
trong cấu trúc khu vực đang định hình.  

Tích cực cùng ASEAN chung tay giải quyết các 
vấn đề khó khăn, phức tạp trong nội khối cũng như 
các thách thức khu vực và toàn cầu, đe doạ đến hoà 
bình, an ninh, ổn định khu vực, nhằm duy trì sức 
sống, giá trị cũng như góp phần nâng cao vị thế của 
Hiệp hội trong hoàn cảnh mới;  

Có trách nhiệm cùng ASEAN nỗ lực thực hiện 
nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các thỏa thuận và cam 
kết đã đề ra, với ưu tiên hàng đầu hiện nay là xây 
dựng thành công một Cộng đồng ASEAN vững 
mạnh, thống nhất và gắn kết.  

Về định hướng chung trong giai đoạn tới, Việt 
Nam sẽ tiếp tục coi trọng và nâng cao hiệu quả hợp 
tác ASEAN, tích cực thúc đẩy hình thành Cộng  đồng 
ASEAN trên cơ sở Hiến chương ASEAN và phù hợp 
với lợi ích của ta; tích cực tham gia Lộ trình xây dựng 
Cộng đồng ASEAN, Kế hoạch tổng thể về Kết nối 
ASEAN và các chương trình hợp tác khác của 
ASEAN. Bên cạnh đó, ta tiếp tục chủ động thúc đẩy 
hợp tác ASEAN với các bên đối thoại, nhất là về kinh 
tế, thương mại; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN 
trong cấu trúc khu vực đang định hình, tạo điều kiện 
thuận lợi để Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế.  

Ta tiếp tục tiến hành các biện  pháp đồng bộ để 
nâng cao và thống nhất nhận thức chung của các 
Bộ/Ngành của tham gia hợp tác ASEAN về tầm quan 
trọng chiến lược và định hướng hợp tác ASEAN của 
ta trên cơ sở Đề án "Phương hướng và Chính sách 
Việt Nam Tham gia Hợp tác ASEAN đến năm 2015" 
và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Đề án này. Ta tiếp tục củng cố và cải thiện hiệu quả  
tổ chức bộ máy cũng như tăng cường phối hợp, chia 
sẻ thông tin giữa các Bộ/Ngành tham gia hợp tác 
ASEAN trên cở sở "Quy chế Làm việc và Phối hợp 
Hoạt động giữa các Cơ quan Tham gia Hợp tác 
ASEAN của Việt Nam" đã được Thủ tướng Chính 
phủ ban hành từ năm 2009 trong giai đoạn phát triển 
mới của ASEAN sau khi Hiến chương ASEAN có 
hiệu lực, nhằm nâng cao chất luợng và hiệu quả 
công tác phối hợp trong bộ máy các cơ quan tham 
gia ASEAN của Việt Nam.   

Trên cơ sở chỉ đạo tập trung thống nhất của 
Chính phủ, trong thời gian tới, các Bộ/Ngành tham 
gia hợp tác ASEAN của ta sẽ tiếp tục tăng cường 
phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi 
về  ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong 
ASEAN để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ 
các cấp, người dân, doanh nghiệp, nhằm huy động 
sự tham gia và đóng góp của các tầng lớp nhân dân 
vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.  

Bên cạnh đó, các Bộ/Ngành của ta sẽ tiếp tục có 
sự quan tâm và đầu tư thích đáng về nhân lực, xây 
dựng năng lực và dành nguồn tài chính ổn định, hợp 
lý cho các hoạt động tham gia hợp tác ASEAN của 
Việt Nam, nhất là đề xuất và triển khai những sáng 
kiến mà ta có những thế mạnh và lợi ích trực tiếp. 

Là một bộ phận hữu cơ, không tách rời của 
ASEAN, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành và phát triển 
cùng ASEAN cùng hướng tới một Cộng đồng ASEAN 
liên kết chặt chẽ, tự cường, giàu bản sắc, hướng tới 
nhân dân, có quan hệ đối ngoại rộng mở, có vai trò 
và vị thế quốc tế quan trọng, là động lực thúc đẩy 
hợp tác và là trung tâm kết nối các mối liên kết khu 
vực ở nhiều tầng nấc khác nhau trong một kiến trúc 
khu vực đang định hình, vì hòa bình, ổn định và thịnh 
vượng ở khu vực. 

Theo http://asean.mofa.gov.vn/  

Cập nhật 26-02-2014 

_________________________________________ 

VIEÄT NAM VIEÄT NAM VIEÄT NAM VIEÄT NAM vaø ASEAN:vaø ASEAN:vaø ASEAN:vaø ASEAN:    

 NHÌN LAÏ NHÌN LAÏ NHÌN LAÏ NHÌN LAÏI GAÀN 2 THAÄP KYÛ ÑOÀNG HAØNHI GAÀN 2 THAÄP KYÛ ÑOÀNG HAØNHI GAÀN 2 THAÄP KYÛ ÑOÀNG HAØNHI GAÀN 2 THAÄP KYÛ ÑOÀNG HAØNH 
rong 19 năm qua, Việt Nam đã có những đóng 
góp xứng đáng cho ASEAN thông qua nhiều sáng 

kiến... 

Vào ngày này cách đây đúng 19 năm (ngày 
28/7/1995), Việt Nam đã chính thức được kết nạp trở 
thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các Quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) sau 3 năm làm quan sát viên. 
Sau gần 2 thập kỷ đồng hành gắn bó, đến nay đã có 
thể khẳng định, quyết định gia nhập ASEAN của lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước ta là một quyết định có tính 
lịch sử với tầm nhìn chiến lược dài hạn. Sự tham gia 
của Việt Nam trong ASEAN là một quá trình vừa học 
hỏi vừa làm, gắn bó lâu dài, đôi bên cùng có lợi, 
quyền lợi đi liền với trách nhiệm, nghĩa vụ. 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Việt Nam gia nhập 
ASEAN, Tiến sĩ (TS) Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao phân tích 

những đóng góp của Việt Nam kể từ khi trở thành 
thành viên của ASEAN. 

 

Cờ của các nước tham gia Hiệp hội các Quốc gia Đông 
Nam Á (Ảnh: TTXVN) 

T 
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Tham gia ASEAN đã mang lại cho Việt Nam rất 
nhiều lợi ích to lớn. Thông qua việc hội nhập sâu 
rộng vào các cơ chế của ASEAN đã giúp chúng ta 
củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, 
góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, tranh thủ các 
điều kiện thuận lợi để phục vụ cho hai mục tiêu chiến 
lược là xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Không những 
thế, tham gia ASEAN còn là một bước đệm quan 
trọng để chúng ta hội nhập sâu rộng với thế giới.  

Thông qua ASEAN, chúng ta biết các cơ chế khu 
vực vận hành như thế nào, Việt Nam đang ở đâu? 
Mạnh, yếu ở điểm nào? Các bạn bè, đối tác của 
chúng ta ra sao?... và từ đó ta vừa học hỏi, vừa có 
bước điều chỉnh phù hợp. Đây là một bước tập dượt 
rất quan trọng để chúng ta có thể hội nhập sâu hơn 
với khu vực và thế giới. Tham gia ASEAN còn giúp 
Việt Nam đào tạo được một đội ngũ cán bộ giỏi về 
chuyên môn, ngoại ngữ, tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm trong đàm phán quốc tế… Bên cạnh đó, việc 
tham gia ASEAN cũng đặt ra những thách thức đi 
kèm, trong đó lớn nhất là sự cạnh tranh ngày càng 
quyết liệt hơn, thậm chí là cạnh tranh ngay trên sân 
nhà. 

Trong 19 năm qua, Việt Nam đã có những đóng 
góp xứng đáng cho ASEAN thông qua nhiều sáng 
kiến, cũng như việc thực hiện nghiêm chỉnh các 
nghĩa vụ của một thành viên trong đại gia đình 
ASEAN. Có thể tóm tắt những đóng góp của Việt 
Nam trên 3 lĩnh vực: 

Thứ nhất, về chính trị - an ninh: Mặc dù tình hình 
thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp; bản thân 
ASEAN trong 19 năm qua cũng đã có nhiều thay đổi 
cả về cơ cấu tổ chức, thể chế hoạt động… nhưng 
Việt Nam vẫn kiên trì các nguyên tắc cơ bản trong 
ASEAN như nguyên tắc không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau… Chính điều này đã góp phần 
giúp ASEAN vượt qua được rất nhiều sóng gió trong 
hai thập kỷ qua. Trong quan hệ với các đối tác ngoài 
khu vực, chúng ta cũng đã phối hợp tốt cùng với các 
thành viên khác trong ASEAN duy trì sự đoàn kết 
nhất trí, duy trì tính trung tâm của ASEAN trong các 
cấu trúc khu vực đang định hình. Việt Nam cũng đã 

cùng các nước ASEAN xây dựng nên một số cơ chế 
hiệu quả trong ASEAN như ADMM+…, góp phần xây 
dựng Hiến chương ASEAN… Điều này đã được các 
nước trong và ngoài khu vực đánh giá cao. 

Thứ hai, trong quá trình xây dựng cộng đồng kinh 
tế ASEAN, mặc dù trình độ phát triển của Việt Nam 
mới chỉ ở nhóm nước trung bình trong ASEAN, 
nhưng chúng ta đã hoàn thành và thậm chí là vượt 
mức nhiều mục tiêu đề ra. Việt Nam cũng đi đầu 
trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các 
nước phát triển hơn trong ASEAN và nhóm các nước 
còn lại, góp phần xây dựng ASEAN ngày một vững 
mạnh. 

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tích cực tham gia 
quá trình xây dựng cộng đồng văn hóa – xã hội, đi 
tiên phong trong một số mặt như xóa đói giảm nghèo, 
hoạt động thanh niên, chống biến đổi khí hậu… Nói 
tóm lại, Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm, 
thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ qua đó có nhiều 
đóng góp thực chất cho ASEAN. 

Thời gian tới, trách nhiệm đối với chúng ta trong 
ASEAN sẽ ngày càng lớn hơn do bối cảnh Quốc tế 
và khu vực hiện đang diễn biến rất phức tạp, bản 
thân ASEAN sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới về 
chất với việc hình thành 3 cộng đồng. Việt Nam cần 
phải chủ động hơn nữa, tích cực tham gia vào quá 
trình xây dựng và phát triển cộng đồng.  

Tham gia ASEAN tới đây sẽ không chỉ có Chính 
phủ, mà còn có mọi thành phần kinh tế, xã hội, trọng 
tâm là hướng về con người, phục vụ con người. Cơ 
hội do ASEAN mang lại sẽ ngày càng nhiều nhưng 
thách thức cũng sẽ rất lớn. Nếu các doanh nghiệp, 
các tổ chức đoàn thể xã hội và mỗi người Việt Nam 
chủ động hơn, ý thức tốt hơn và có năng lực tự thân 
tốt thì sẽ tận dụng tốt hơn cơ hội, hóa giải mọi thách 
thức. Từ đó, chúng ta có thể cùng ASEAN hướng tới 
những mục tiêu cao hơn về hòa bình, ổn định và phát 
triển./. 

Trần Việt Thái/Viện Nghiên cứu Chiến lược, 
Bộ Ngoại giao  

Theo http://vov.vn/28/07/2014 
________________________________________ 

19 naêm Vieät Nam gia nhaäp ASEAN: 19 naêm Vieät Nam gia nhaäp ASEAN: 19 naêm Vieät Nam gia nhaäp ASEAN: 19 naêm Vieät Nam gia nhaäp ASEAN:     

YÙ NG HÓA TAYÙ NG HÓA TAYÙ NG HÓA TAYÙ NG HÓA TA ÀM QUOÁC G IA LAÃN KHU VÖÏCÀM QUOÁC G IA LAÃN KHU VÖÏCÀM QUOÁC G IA LAÃN KHU VÖÏCÀM QUOÁC G IA LAÃN KHU VÖÏC 

 
Các trưởng đoàn tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao 

ASEAN chụp ảnh chung. (Ảnh: Hữu Hưng/TTXVN) 

gày 28/7/1995, tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại 
giao ASEAN lần thứ 28 (AMM-28) tại Brunei 

Darussalam, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trở 
thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội này. 

Đây là một dấu mốc lớn đánh dấu quá trình hội 
nhập khu vực của Việt Nam cũng như tiến trình 
hợp tác, liên kết của cả khu vực. 

28/7/2014 là ngày tròn 19 năm Việt Nam gia 
nhập ASEAN. Trong 19 năm qua, sự tham gia của 
Việt Nam đã góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình 
liên kết khu vực, duy trì hòa bình ổn định và đưa 
ASEAN trở thành một tổ chức gắn kết ngày càng 

N 
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chặt chẽ hơn, tiến tới một cộng đồng chung vào 
năm 2015. 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Việt Nam gia nhập 
ASEAN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang 
Vinh đã trả lời phỏng vấn báo chí. Sau đây là nội 
dung cuộc phỏng vấn: 

Thứ trưởng đánh giá như thế nào về quyết 
định gia nhập ASEAN năm 1995 của Việt Nam? 

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: Nếu chúng ta 
nhìn lại thời điểm năm 1995, tôi cho rằng đây là 
quyết định rất quan trọng có ý nghĩa cả ở tầm quốc 
gia và khu vực. Ở tầm quốc gia thì đây là quyết 
định đã tạo cho chúng ta gắn kết với khu vực, 
cùng với khu vực xây dựng một môi trường hòa 
bình, ổn định và hợp tác, phục vụ cho hai nhiệm vụ 
chiến lược là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 

Thứ hai, quyết định này đã tạo cơ hội và tạo 
đà cho Việt Nam hội nhập khu vực, từ hội nhập 
khu vực đến hội nhập quốc tế; đồng thời giúp Việt 
Nam tăng cường và nâng cao vị thế hình ảnh của 
mình, mở rộng hợp tác với các nước không chỉ 
trong khu vực mà với cả các nước đối tác lớn và 
các nước trong cộng đồng quốc tế. 

Còn ở tầm khu vực, vào thời điểm đó, khu vực 
Đông Nam Á còn rất nghi kỵ, thậm chí căng thẳng 
và đối đầu với nhau thì việc ASEAN kết nạp Việt 
Nam cũng như Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo 
cho môi trường khu vực gắn kết lại với nhau 
hướng tới một ASEAN gồm 10 nước Đông Nam Á. 
Với việc Việt Nam tham gia, ASEAN có điều kiện 
hơn để hướng tới xây dựng cộng đồng và đóng 
góp vai trò trung tâm của mình trong hòa bình, ổn 
định và hợp tác khu vực. 

Tôi muốn nói đến câu chốt quan trọng của 
nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 
Cầm là quyết định tham gia ASEAN vào thời điểm 
năm 1995 của Việt Nam là quyết định đúng đắn, 
có ý nghĩa lịch sử và được cả ASEAN và Việt Nam 
cần. 

Xin Thứ trưởng cho biết những cái được khi 
Việt Nam gia nhập ASEAN? 

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: Nếu như 
chúng ta nhìn lại toàn bộ quyết sách của Việt Nam 
tham gia ASEAN và quá trình tham gia ASEAN 
trong thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy 
thứ nhất, chúng ta có được môi trường hợp tác 
hòa bình, ổn định trong bối cảnh Việt Nam đang 
tiến hành đổi mới, khắc phục hậu quả của chiến 
tranh để hướng tới hội nhập vào khu vực và quốc 
tế. Thứ hai, giúp cho Việt Nam phát triển về kinh 
tế, tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư của các nước ở 
khu vực. Thứ ba, giúp cho nâng cao hình ảnh, vị 
thế của Việt Nam, Việt Nam không chỉ mở rộng 
quan hệ song phương với các nước trong khu 
vực, mà còn với các nước, các đối tác lớn là đối 
tác của ASEAN. 

Thứ trưởng có thể nêu những đóng góp nổi bật 
của Việt Nam vào tiến trình hội nhập ASEAN? 

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: Có thể nói 
trong tiến trình hội nhập ASEAN, Việt Nam từng 
bước phát huy được vai trò chủ động, trách nhiệm 

và rất tích cực trong lĩnh vực này. Những đóng 
góp nổi bật, gồm thứ nhất là thúc đẩy đoàn kết 
ASEAN, một ASEAN muốn vững mạnh phải đoàn 
kết. Thứ hai, chúng ta đã góp phần vào những 
quyết sách định hướng cho hoạt động tương lai 
của ASEAN cũng như hiện tại của ASEAN, trong 
đó có mục tiêu hướng tới cộng đồng. Thứ ba là 
Việt Nam đã cùng các nước ASEAN phát huy vai 
trò của ASEAN trong các vấn đề liên quan đến hòa 
bình, an ninh khu vực. Nếu nhìn vào vấn đề Biển 
Đông trong suốt thời gian qua thì đóng góp của 
Việt Nam rất tích cực. 

Trong gần hai chục năm tham gia ASEAN, Việt 
Nam từng đảm nhận những cương vị khác nhau 
trong việc chủ trì điều hành ASEAN. Chúng ta có 
thể thấy, sau khi gia nhập ASEAN được ba năm, 
năm 1998 Việt Nam đã chủ trì Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần thứ 6. Rồi sau đó vào năm 2000 và 
năm 2001, Việt Nam là Chủ tịch Ủy ban thường 
trực ASEAN. Trong những dịp này đều có những 
tuyên bố quan trọng của ASEAN. 

Đáng chú ý nhất là năm 2010, Việt Nam giữ 
vai trò Chủ tịch ASEAN theo quy định của Hiến 
chương. Việt Nam đã có một năm làm tròn trách 
nhiệm Chủ tịch ASEAN với những quyết sách lớn 
của ASEAN, bao gồm đưa Hiến chương ASEAN 
và Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đi vào 
cuộc sống, đưa bộ máy mới của ASEAN đi vào 
hoạt động chính thức, phát huy vai trò trung tâm 
của ASEAN, đặc biệt là trong vấn đề hòa bình, ổn 
định hợp tác trong khu vực, trong đó có vấn đề 
Biển Đông. Năm 2010 là năm tạo tiền đề cho 
ASEAN thực sự đi vào Lộ trình xây dựng Cộng 
đồng. 

Hiện tại chúng ta đang đóng góp vào việc xây 
dựng Chiến lược của ASEAN cho tầm nhìn 
ASEAN sau năm 2015. Sự tham gia của Việt Nam 
đã được các nước ASEAN, các nước trong khu 
vực cũng như các nước đối tác của ASEAN đánh 
giá cao. 

Thưa Thứ trưởng, trước những thách thức 
đang nổi lên trong khu vực trong thời gian gần đây 
thì các nước ASEAN cần phải làm gì? 

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: Chúng ta thấy 
rằng ASEAN đi vào xây dựng Cộng đồng trong 
môi trường khu vực có nhiều chuyển biến và biến 
động; đứng trước cả thách thức an ninh truyền 
thống lẫn phi truyền thống; đứng trước cả thách 
thức nội tại cũng do những nhân tố bên ngoài tác 
động vào. 

Vậy làm sao để ASEAN đi vào xây dựng Cộng 
đồng một cách mạnh mẽ nhất theo đúng tiêu chí 
và mục tiêu đã đề ra, tạo cơ sở cho phát triển sau 
2015; bảo đảm cho môi trường hòa bình, phát huy 
vai trò trung tâm và đồng thời ASEAN mở rộng các 
đối tác? Tôi cho rằng có mấy điểm rất quan trọng 
mà ASEAN cần hướng tới để đạt được những tiêu 
chí và vượt qua những thách thức đó. 

Thứ nhất, ASEAN phải đoàn kết, đồng lòng để 
có thể có được tiếng nói đối với những vấn đề đặt 
ra ở khu vực. Thứ hai là ASEAN phải xây dựng 
được nội lực của mình, mà quan trọng nhất ở đây 
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là bảo đảm được Lộ trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN. ASEAN có mạnh thì mới phát huy được 
vai trò của mình, đồng thời phát huy được tác 
dụng đối với từng nước thành viên. Thứ ba là 
ASEAN phải phát huy vai trò trung tâm trên các 
vấn đề hòa bình an ninh khu vực. 

ASEAN đã xây dựng được một hệ thống các 
diễn đàn có liên quan đến hòa bình và hợp tác ở 
khu vực, cho nên ASEAN phải cùng với các nước 
đối tác nêu được tiếng nói tích cực và chủ động, 
trách nhiệm của mình đối với những vấn đề đặt ra. 
Chẳng hạn như trong vấn đề Biển Đông thì nhấn 
mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, 
an ninh, an toàn hàng hải; nguyên tắc về tuân thủ 
luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về 
Luật Biển 1982, cũng như Tuyên bố về ứng xử 
của các bên ở Biển Đông ( DOC), đồng thời phải 

ủng hộ các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, 
không được đe dọa hay sử dụng vũ lực. 

ASEAN phải phát huy vai trò rất quan trọng mà 
ASEAN đã làm được trong thời gian vừa qua. Đó 
là chủ động đề xuất và xây dựng, chia sẻ các 
chuẩn mực ứng xử khu vực để cho tất cả các 
nước không chỉ ở trong khu vực mà các nước đối 
tác tham gia hợp tác ở khu vực Đông Nam Á cùng 
tuân thủ những nguyên tắc đã được đặt ra và dựa 
trên nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Nếu đạt 
được điều đó, ASEAN sẽ phát huy được vai trò 
của mình và vượt qua được những thách thức 
đang đặt ra. 

Theo http://dantri.com.vn/Thứ Năm, 
31/07/2014 

_________________________________________ 
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gày 09/8/2014, tại Nây-Pi-Tô, Mi-an-ma, tiếp tục 
diễn ra một loạt các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 

giao ASEAN+1 với các đối tác, gồm: Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada 
và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3. Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự các Hội 
nghị nói trên, và đồng chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng 
ASEAN-EU trên cương vị nước điều phối quan hệ.  

*Tại các Hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN và đối tác đã tập trung kiểm điểm tình hình 
quan hệ đối thoại và hợp tác trong năm qua, đề xuất 
định hướng thúc đẩy hợp tác thời gian tới; trao đổi về 
các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng 
như bàn công tác chuẩn bị cho Cấp cao giữa ASEAN 
với một số Đối tác cuối năm nay. Các nước đánh giá 
cao kết quả đạt được trong các lĩnh vực hợp tác giữa 
ASEAN với các Đối tác, nhất là các đóng góp quan 
trọng vào thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở 
khu vực.  

Các nước nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác 
thông qua triển khai hiệu quả các Kế hoạch hành 
động hiện có giữa ASEAN với từng Đối tác, đặt trọng 
tâm vào các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, thu 
hẹp khoảng cách phát triển, biến đổi khí hậu, quản lý 
thiên tai, dịch bệnh, giao lưu văn hóa và giáo dục, du 
lịch...  

Các Đối tác cam kết tiếp tục ủng hộ vai trò trung 
tâm của ASEAN, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng 
vào năm 2015 và giai đoạn phát triển tiếp theo, đẩy 
mạnh liên kết và kết nối khu vực, triển khai hiệu quả 
các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do hiện có với các 
đối tác cũng như đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP). 

*Tại các Hội nghị, khi trao đổi về các vấn đề khu 
vực và quốc tế, vấn đề Biển Đông được đặc biệt 
quan tâm. Các nước ASEAN và đối tác bày tỏ quan 
ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng vừa qua ở Biển 
Đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh 

và ổn định ở khu vực; do đó, cần phải nỗ lực bảo 
đảm không để tái diễn các sự việc tương tự. Các Hội 
nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ 
luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển 
(1982); giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa 
bình, thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe 
dọa sử dụng vũ lực. ASEAN và TQ cần nỗ lực hơn 
nữa nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết 
nêu trong Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển 
Đông (DOC), trước hết là quy định tại Điều 5 của 
DOC về thực hiện kiềm chế, không được có hành 
động gây bất ổn định và làm phức tạp tình hình, yêu 
cầu cần đẩy mạnh thương lượng thực chất để sớm 
đạt được Bộ quy tắc ứng xử COC nhằm bảo đảm tốt 
hơn hòa bình và ổn định ở khu vực. 

Trong dịp này, các Bộ trưởng cũng đã đề ra các 
phương hướng cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa 
quan hệ của ASEAN với các đối tác liên quan. 

*Tại Hội nghị PMC ASEAN-Trung Quốc, hai bên 
cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến 
lược ASEAN-TQ, cũng như cần phải bảo đảm môi 
trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Về 
hợp tác, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch 
hành động 2011-2015, trong đó có các lĩnh vực như 
hợp tác hàng hải, thương mại và đầu tư, văn hóa và 
nghệ thuật, giao thông và kết nối, cũng như các hoạt 
động trong Năm giao lưu văn hóa ASEAN-TQ 2014; 
nhất trí đẩy mạnh hơn nữa trong phối hợp triển khai 
Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC), hoạt 
động của Trung tâm ASEAN-TQ. Đồng thời, các Bộ 
trưởng đề nghị cần chuẩn bị sớm xây dựng Kế hoạch 
hành động giai đoạn 2016-2020. Các Bộ trưởng ủng 
hộ việc bàn và nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do 
ASEAN-TQ (ACFTA), phấn đấu đạt mục tiêu nâng 
kim ngạch thương mại lên 500 tỷ USD năm 2015 và 
1.000 tỷ USD năm 2020.  

*Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Hàn Quốc, các 
Bộ trưởng hoan nghênh những hoạt động kỷ niệm 25 
năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc trong năm 

N 
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2014, khẳng định sẽ đóng góp tích cực cho thành 
công của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Hàn 
Quốc vào tháng 12/2014 tại Bu-san, Hàn Quốc; nhất 
trí cần ưu tiên thực hiện Kế hoạch hành động 2011-
2015 và sớm xây dựng Kế hoạch hành động giai 
đoạn tiếp theo. Các Bộ trưởng hoan nghênh kết quả 
triển khai Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc 
(AKFTA), cam kết đạt mục tiêu 150 tỷ USD thương 
mại hai chiều vào năm 2015. 

*Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Ấn Độ, hai bên 
đánh giá cao tiến độ triển khai Kế hoạch hành động 
quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ vì hòa 
bình, tiến bộ, và thịnh vượng chung (2010-2015). 
ASEAN hoan nghênh Ấn Độ tích cực hỗ trợ ASEAN 
xây dựng Cộng đồng, phát huy vai trò trung tâm trong 
cấu trúc khu vực, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh 
vực, nhất là tăng cường kết nối thông qua hợp tác 
Mê Công-Ganga, Hành lang kinh tế Mê Công-Ấn Độ, 
Hiệp định Vận tải hàng không ASEAN-Ấn Độ; nhất trí 
cần tăng cường hợp tác thương mại thông qua Hiệp 
định mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ (FTA), nâng cao 
vai trò của Trung tâm ASEAN-Ấn Độ trong thúc đẩy 
giao lưu giữa hai bên. 

*Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Nga, các Bộ 
trưởng hài lòng về những kết quả hợp tác, đặc biệt là 
tổng kim ngạch thương mại hai bên tăng 30% trong 
năm qua, vượt mức 18 tỷ đôla Mỹ. Trên cơ sở những 
kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện Kế 
hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga (2005-
2015), các Bộ trưởng nhấn mạnh việc sớm xây dựng 
một Kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn mới 
hơn bao gồm những lĩnh vực ưu tiên về củng cố 
Cộng đồng ASEAN sau 2015, tăng cường kết nối, 
tiếp tục thúc đẩy đầu tư và thương mại hai chiều, thu 
hẹp khoảng cách phát triển, quản lý thiên tai, và an 
ninh, an toàn hàng hải, ứng phó với các thách thức 
đang nổi lên. 

*Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, 
các Bộ trưởng đánh giá cao kết quả triển khai Kế 
hoạch Hành động ASEAN+3 giai đoạn 2013-2017 
trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, kết 
nối, khoa học, y tế...; đề cao tầm quan trọng của hợp 
tác ASEAN+3 trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn 
định ở khu vực, ứng phó với các thách thức đang nổi 
lên; nhấn mạnh tính bổ sung giữa hợp tác ASEAN+3 
với các khuôn khổ khác như ASEAN+1, EAS, ARF, 
ADMM+ trong thúc đẩy liên kết ở Đông Á. Các nước 
cũng đặc biệt hoan nghênh sáng kiến của Quỹ Dự trữ 
Gạo Khẩn cấp ASEAN+3 đã kịp thời hỗ trợ Phi-lip-pin 
khắc phục hậu quả của cơn bão Hải Yến năm 2013. 

*Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU: 
hai bên hoan nghênh kết quả quan trọng của Hội nghị 
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU (AEMM) lần thứ 20 
vừa qua tại Brussels và nhất trí tiếp tục thúc đẩy 
quan hệ ASEAN-EU lên tầm cao mới, hướng tới 
quan hệ đối tác chiến lược. ASEAN đánh giá cao việc 
EU tăng gấp đôi hỗ trợ cho ASEAN xây dựng Cộng 
đồng lên 170 triệu Euro giai đoạn 2014-2020; tiếp tục 
cam kết hỗ trợ các nước Mê Công hơn 1,7 tỷ Euro 
nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giai đoạn 2014-
2020. EU khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh 
tế thương mại với ASEAN, cam kết thúc đẩy để sớm 
hoàn tất thương lượng các hiệp định thương mại tự 
do (FTA) song phương giữa EU với các nước 
ASEAN, từ đó thúc đẩy việc khởi động đàm phán 

Hiệp định mậu dịch tự do chung giữa hai khu vực 
ASEAN và EU. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp 
tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, kết nối, giáo 
dục, quản lý thiên tai...  

*Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Mỹ, 
hai bên ghi nhận tiến độ triển khai Kế hoạch Công tác 
2011-2015 và việc triển khai Sáng kiến liên kết kinh 
tế mở rộng (E3) và Thỏa thuận khung Thương mại - 
Đầu tư ASEAN-Mỹ (TIFA). Các nước nhất trí tiếp tục 
thúc đẩy hợp tác toàn diện về chính trị-an ninh, kinh 
tế, văn hóa-xã hội, hợp tác phát triển cũng như xây 
dựng Kế hoạch Công tác sau 2015; nhấn mạnh cần 
tiếp tục nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, và 
xem xét khả năng xây dựng Tầm nhìn chung ASEAN-
Mỹ về Giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hạt 
nhân; tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu, năng 
lượng sạch và an ninh lương thực...  

*Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - 
Nhật, các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác 
trong các lĩnh vực ưu tiên của ASEAN như xây dựng 
Cộng đồng, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, 
an ninh, an toàn hàng hải, ứng phó các thách thức 
đang nổi lên... ASEAN hoan nghênh Nhật Bản thành 
lập Quỹ Hội nhập ASEAN; đánh giá cao Nhật Bản hỗ 
trợ liên kết và kết nối ASEAN, đặc biệt 70 dự án trọng 
điểm triển khai Kế hoạch Tổng thể về Kết nối 
ASEAN. Đồng thời, ASEAN khuyến khích Nhật Bản 
tiếp tục hỗ trợ phát triển bền vững cho các nước 
đang phát triển ở tiểu vùng Mê Công, trong đó có 
quản lý nguồn nước, biến đổi khí hậu và phát triển cơ 
sở hạ tầng. 

*Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-
Canada, hai bên ghi nhận kết quả triển khai Kế hoạch 
Công tác 2010-2015 về thương mại, đầu tư, kết nối, 
quản lý thiên tai, tăng cường năng lực Ban Thư ký 
ASEAN; nhất trí bổ sung các lĩnh vực mới như hàng 
hải, giáo dục, năng lượng sạch, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ… vào Kế hoạch công tác 2015-2020. ASEAN coi 
trọng cam kết của Ca-na-đa hỗ trợ triển khai Kế 
hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC), xây 
dựng các dự án đối tác công tư (PPP); khuyến khích 
Ca-na-đa xem xét thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và 
cơ sở hạ tầng, thu hẹp khoảng cách phát triển.  

*Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã 
đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-EU, tham gia 
phát biểu tại các Hội nghị. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
đánh giá cao những kết quả thực chất trong quan hệ 
giữa ASEAN và các Đối tác; khuyến khích các Đối 
tác tham gia tích cực và đóng góp xây dựng vào hòa 
bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, ủng hộ 
vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực 
thông qua các khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3, 
EAS, ARF, ADMM+... Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
cũng đề nghị các Đối tác tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển 
khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 
2015 cũng như xây dựng thành công Cộng đồng 
ASEAN vào năm 2015 và giai đoạn phát triển sau 
2015, tích cực tham gia đàm phán Đối tác Kinh tế 
Toàn diện Khu vực (RCEP), cũng như tăng cường 
hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như liên kết, kết 
nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng 
lực ứng phó với các thách thức đang nổi lên như an 
ninh, an toàn hàng hải, thiên tai, dịch bệnh... 
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Đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN-EU, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình 
Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực làm sâu 
sắc hơn quan hệ ASEAN-EU hướng tới quan hệ đối 
tác chiến lược, khuyến khích EU tích cực đóng góp 
vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và xây dựng lòng 
tin cũng như ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN 
trong cấu trúc khu vực, và đề nghị hai bên cần tiếp 
tục nỗ lực triển khai hiệu quả Chương trình Hành 
động ASEAN-EU 2013-2017, tăng cường tham vấn 
về hợp tác kinh tế ở cấp Bộ trưởng cũng như tổ chức 
Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN-EU. 

Về tình hình khu vực, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chia sẻ đánh giá của 
ASEAN và các đối tác về việc cần phải đẩy mạnh nỗ 
lực chung nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn 
định và hợp tác ở khu vực, trong đó có hòa bình, an 
ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Bày tỏ 
quan ngại sâu sắc về các vụ việc gây căng thẳng gần 
đây, đặc biệt là việc hạ đặt trái phép giàn khoan trong 
vùng biển Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh  việc 
không để tái diễn những hành động vi phạm tương 
tự; đề cao các nguyên tắc của ASEAN như đã được 
nêu trong Tuyên bố Nguyên tắc 6 điểm và Tuyên bố 
của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 
10/5/2014, trong đó nhấn mạnh tuân thủ luật pháp 
quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 
1982, Tuyên bố DOC; giải quyết tranh chấp bằng 
biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng hoặc 
đe dọa sử dụng vũ lực; triển khai đầy đủ và hiệu quả 
DOC, nhất là quy định tại Điều 5 về không được có 
các hành động làm phức tạp tình hình, đồng thời cần 
thúc đẩy thương lượng thực chất để sớm đạt được 
Bộ Quy tắc ứng xử (COC). 

* Hội nghị Bộ trưởng Hạ nguồn Mê Công - Mỹ 
(LMI) lần thứ 7 và Hạ nguồn Mê Công - Những người 
bạn (FLM) lần thứ 4 

Chiều ngày 09/8/2014, bên lề Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao (HNBT) ASEAN 47 đã diễn ra các HNBT 
Hạ nguồn Mê Công - Mỹ (LMI) lần thứ bảy và Hạ 
nguồn Mê Công - Những người bạn (FLM) lần thứ tư 
dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma 
và Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tham dự có Bộ trưởng 
Ngoại giao các nước Mê Công và Tổng Thư ký 
ASEAN Lê Lương Minh; Bộ trưởng Ngoại giao Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Cao ủy đối ngoại 
Liên minh châu Âu (EU), đại diện cấp cao của Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới 
(WB) dự HNBT FLM. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự các Hội 
nghị nói trên.   

Với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững cho 
khu vực Mê Công trong bối cảnh an ninh lương thực 
- nguồn nước - năng lượng và hỗ trợ hình thành 
Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015”, HNBT LMI lần thứ 
tư tập trung thảo luận các cơ hội và thách thức đối 
với sự phát triển bền vững của lưu vực Mê Công, 
đồng thời đề xuất nhiều biện pháp hợp tác cụ thể 
nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy hội 
nhập kinh tế khu vực hướng tới cộng đồng ASEAN 
vào năm 2015. Các Bộ trưởng nhất trí rằng sau 5 
năm kể từ khi thành lập, LMI đã trở thành cơ chế hợp 
tác hiệu quả giữa Mỹ và các nước Mê Công nhằm 
đối phó với những thách thức phát triển chung thông 
qua sáu trụ cột hợp tác về nông nghiệp và an ninh 

lương thực, kết nối, giáo dục, an ninh năng lượng, 
môi trường và nguồn nước, và y tế. Tuyên bố chung 
của Hội nghị công bố Chương trình hợp tác LMI mới 
trong 5 năm tiếp theo, trong đó tập trung triển khai 
sáu dự án trọng điểm bao gồm: kết nối Mê Công, hạ 
tầng thông minh cho Mê Công, kết nối thông qua 
Giáo dục và Đào tạo, đào tạo kỹ năng truyền thông 
cho lãnh đạo, trung tâm Khởi nghiệp cho phụ nữ và 
phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Các Bộ trưởng 
nhất trí tiếp tục đối thoại chính sách liên quan tới phát 
triển bền vững khu vực, đồng thời tăng cường hoạt 
động điều phối và phối hợp với Sáng kiến Hội nhập 
của ASEAN (IAI). Hội nghị chính thức khởi động 
Nhóm Chuyên gia và Nhân vật nổi tiếng (EEPG) có 
nhiệm vụ nghiên cứu và khuyến nghị các biện pháp 
thúc đẩy phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công, 
báo cáo lên các quan chức cao cấp và Bộ trưởng 
LMI. 

HNBT FLM lần thứ tư nhất trí tăng cường hợp 
tác kết nối khu vực, quản lý bền vững nguồn nước và 
bảo vệ môi trường lưu vực Mê Công. Các Bộ trưởng 
khẳng định cam kết xây dựng quan hệ đối tác ở mọi 
cấp độ địa phương, liên quốc gia, khu vực và giữa 
các châu lục nhằm ứng phó hiệu quả với những 
thách thức phát triển và vấn đề nước tại khu vực Mê 
Công. Hội nghị khẳng định ưu tiên biến những thách 
thức trong bảo đảm an ninh nguồn nước, năng lượng 
và lương thực thành cơ hội tăng trưởng và phát triển 
bền vững cho cả tiểu vùng. Nhiều đối tác phát triển 
trong và ngoài khu vực như EU, Úc, WB và ADB… 
cam kết tiếp tục hỗ trợ cho các nước Mê Công trong 
quản lý bền vững nguồn nước, xây dựng hạ tầng 
thông minh, năng lượng sạch, nông nghiệp thích ứng 
biến đổi khí hậu, đánh giá tác động môi trường... EU 
quyết định tăng gấp ba lần viện trợ dành cho các 
nước Mê Công trong giai đoạn 2014 - 2020. Hội nghị 
nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị đặc biệt FLM ở cấp Thứ 
trưởng về phát triển bền vững tại Lào vào cuối năm 
2014 hoặc đầu năm 2015. 

Phát biểu tại các Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm 
Bình Minh khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và 
ưu tiên những nỗ lực phát triển bền vững và sử dụng 
hiệu quả nguồn nước sông Mê Công trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt đồng thời mong 
muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước Mê 
Công và các đối tác phát triển trong nỗ lực này. Phó 
Thủ tướng đề xuất tăng cường hơn nữa hợp tác và 
đối thoại trong khuôn khổ LMI và FLM, trước hết là 
hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối, 
thu hẹp khoảng cách phát triển với ASEAN và hỗ trợ 
Ủy hội Mê Công quốc tế tăng cường năng lực nghiên 
cứu, dự báo về tác động của đập thủy điện trên dòng 
chính sông Mê Công. 

* Ngày 9/8/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc 
song phương bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan. 

- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã có 
cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma Vun-na 
Mông Lin (U Wunna Maung Lwin). 

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao sự phát triển 
tốt đẹp của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực; nhất 
trí tăng cường trao đổi đoàn, trong đó có chuyến 
thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma; sớm 
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tổ chức họp Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng 
Ngoại giao lần thứ 7 và Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – 
Mi-an-ma lần thứ 8 tại Mi-an-ma; tiến hành trao đổi 
về việc lập cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng 
cấp Thứ trưởng và Nhóm làm việc chung giữa Bộ 
Quốc phòng hai nước.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm 
Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong 
lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đề nghị Mi-an-
ma tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh 
nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư tại Mi-an-ma. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm 
Bình Minh đánh giá cao Mi-an-ma trên cương vị Chủ 
tịch ASEAN đã thúc đẩy đoàn kết, vai trò và tiếng nói 
chung của ASEAN trong các vấn đề an ninh quan 
trọng ở khu vực, bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hợp tác 
chặt chẽ với Mi-an-ma trong năm Chủ tịch ASEAN 
2014. 

- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm 
Bình Minh đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
John Kerry. 

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại 
giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kerry bày tỏ 
hài lòng về những kết quả đạt được kể từ khi hai 
nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013, 
cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng 
cường quan hệ trong thời gian tới, đặc biệt trong bối 
cảnh năm 2015 hai nước sẽ kỷ niệm 20 năm bình 
thường hóa quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Kerry 

đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại ASEAN và 
trong khu vực, nhất trí cho rằng hai bên cần tiếp tục 
trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao. 

Hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác 
cụ thể, trong đó có đàm phán về Hiệp định Đối tác 
Thái Bình Dương (TPP), hợp tác trong lĩnh vực biến 
đổi khí hậu, năng lượng hạt nhân dân sự.  

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và 
quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển 
Đông.  

- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm 
Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao 
Ấn Độ bà Sushma Swaraj.  

Hai bên nhất trí cần tạo chuyển biến thực chất, 
mạnh mẽ cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt 
Nam-Ấn Độ; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất 
là đoàn cấp cao.  

Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj nhấn 
mạnh Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong chính sách 
đối ngoại hướng Đông của Ấn Độ. Hai bên nhất trí 
xác định các lĩnh vực hợp tác mới về kinh tế, thương 
mại, đầu tư; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 
song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015 và 15 tỷ 
USD vào năm 2020./. 

Theo http://www.vietnamembassy-thailand.org/ 

10/8/2014 (Cơ quan đại diện ngoại giao VN ở 
nước ngoài)

________________________________________ 

NAÂNG CAO VÒ THEÁ CU ÛA VIEÄT NAM TRONG COÄN G ÑOÀNG KINH TEÁ ASEAN 2015NAÂNG CAO VÒ THEÁ CU ÛA VIEÄT NAM TRONG COÄN G ÑOÀNG KINH TEÁ ASEAN 2015NAÂNG CAO VÒ THEÁ CU ÛA VIEÄT NAM TRONG COÄN G ÑOÀNG KINH TEÁ ASEAN 2015NAÂNG CAO VÒ THEÁ CU ÛA VIEÄT NAM TRONG COÄN G ÑOÀNG KINH TEÁ ASEAN 2015 
áng nay (12/8), tại Hà Nội, Bộ Công Thương 
cùng Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông 

Á đã phối hợp tổ chức hội thảo "Nâng cao vị thế 
của Việt Nam hướng về cộng đồng kinh tế ASEAN 
2015". 

 
Các đại biểu và diễn giả chụp ảnh tại hội thảo. (Ảnh: VOV) 

Những chủ đề chính được trao đổi nhiều tại 
hội thảo gồm, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
tham gia chuỗi cung ứng để tận dụng các cơ hội 
kinh doanh với cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã chỉ ra 
rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam mặc 
dù đã chủ động tham gia hơn vào mạng lưới sản 
xuất Đông Á, song mới chỉ vận dụng được 20% 

những ưu đãi thuế từ các thị trường này. Nguyên 
nhân được nêu ra là hiện nay có đến 40% sản 
phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ không 
đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ để 
hưởng ưu đãi. Ngoài ra, hàng hóa của Việt Nam 
so với các nước trong khu vực còn mang tính cạnh 
tranh, thay vì bổ trợ lẫn nhau. Vì vậy, các chuyên 
gia khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam nên 
mở rộng thị trường xuất khẩu hơn nữa ra ngoài 
khối ASEAN, sử dụng nhiều hơn những hiệp định 
ASEAN+ để tăng cường cộng gộp xuất xứ ASEAN 
từ việc tận dụng chuỗi cung ứng nguyên vật liệu 
trong nội khối. 

Kể từ khi gia nhập ASEAN, đến nay thương 
mại giữa Việt Nam và các nước trong khối ASEAN 
đã gia tăng đáng kể. Năm 2012, kim ngạch xuất 
nhập khẩu với ASEAN đạt 38 tỷ USD, tăng gần 8 
lần so với thời điểm chưa gia nhập. ASEAN còn là 
một trong những thị trường đầu tư năng động nhất 
vào Việt Nam với nguồn vốn đầu tư trực tiếp 
chiếm gần 30% tổng vốn FDI vào Việt Nam tính 
đến năm 2012. Bên cạnh đó, Việt Nam 
cũng được đánh giá là nước đầu tư hàng đầu vào 
nhiều quốc gia trong khu vực như Campuchia, 
Lào, Myanmar.  

Kiều Oanh 

Theo http://vtv.vn/ 12/08/2014  

S 
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TAÄN DUÏNG CÔ HOÄI KHI GIA NHAÄP COÄNG ÑOÀNG KINH TEÁ ASEANTAÄN DUÏNG CÔ HOÄI KHI GIA NHAÄP COÄNG ÑOÀNG KINH TEÁ ASEANTAÄN DUÏNG CÔ HOÄI KHI GIA NHAÄP COÄNG ÑOÀNG KINH TEÁ ASEANTAÄN DUÏNG CÔ HOÄI KHI GIA NHAÄP COÄNG ÑOÀNG KINH TEÁ ASEAN 
hi Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế 
ASEAN (AEC) vào năm 2015, các doanh 

nghiệp sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh mới, nhất là 
tham gia các chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất trên 
toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lo lắng 
khi hàng hóa Việt Nam sẽ khó cạnh tranh hơn. 

Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu 

12/8, Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông 
Á (ERIA) phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức 
hội thảo “Nâng cao vị thế của Việt Nam hướng về 
cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và sau 2015”. Nội 
dung hướng tới là việc trao đổi kinh nghiệm, sáng 
kiến nhằm tận dụng lợi thế của cộng đồng kinh tế 
ASEAN đối với việc phát triển kinh tế. 

 

Hàng Việt sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn với các nước 
ASEAN. Ảnh:Quang Quyết-TTXVN 

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, thị 
trường ASEAN nổi lên là thị trường xuất khẩu tiềm 
năng của Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu tăng 
từ khoảng 9 tỷ USD năm 2003 lên gần 40 tỷ USD 
vào năm 2013. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giai 
đoạn 2003 - 2013 trung bình đạt 17,7%. Tuy nhiên, 
xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN chủ yếu là 
nông sản, hải sản và khoáng sản thô. Những mặt 
hàng này tuy hầu hết đều được hưởng thuế nhập 
khẩu ưu đãi tại các nước nhập khẩu nhưng do có 
giá trị thấp, giá cả phụ thuộc vào biến động trên 
thế giới, nên kim ngạch xuất khẩu không ổn định. 

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục 
Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng, với 
việc các nước tham gia AEC, ASEAN sẽ trở thành 
một thị trường đơn nhất, một không gian sản xuất 
chung, hướng tới sự phát triển năng động và cạnh 
tranh hơn; tạo ra những cơ hội mới cho doanh 
nghiệp Việt Nam như cơ hội về cắt giảm thuế 
quan, hưởng lợi ích từ việc áp dụng các thuận lợi 
hóa thương mại. Từ những thuận lợi đó, doanh 
nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu 
sang ASEAN những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn 
trong kim ngạch xuất khẩu như: điện thoại các loại 
và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 
kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, 
thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, sắt thép các loại. 

Ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN 
nhấn mạnh từ khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam 

đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt 
là về kinh tế nhờ đẩy mạnh quá trình xúc tiến đầu 
tư, tăng cường xuất khẩu giữa các thị trường nội 
khối. Cũng theo ông Minh, từ nay đến năm 2015 
và những năm sau 2015, cộng đồng ASEAN còn 
nhiều việc phải làm, đặc biệt là việc loại bỏ hàng 
rào thuế quan, thúc đẩy đầu tư để trở thành khu 
vực đầu tư hấp dẫn, phát triển nền kinh tế chung 
làm giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc 
gia trong khu vực. 

Lo ngại sức cạnh tranh của doanh nghiệp 

TS. Ponciano S. Intal Jr., nghiên cứu viên cao 
cấp ERIA, cho rằng, ASEAN đang là địa chỉ thu 
hút đầu tư mạnh trên thế giới và đã tăng lên 8% 
vào năm 2013. Điều này cũng đã làm giảm khoảng 
cách về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 
ASEAN so với Trung Quốc giảm mạnh. Trong quá 
trình đó, Việt Nam đang thể hiện được phần nào 
sự hấp dẫn đó khi xuất hiện những tập đoàn lớn 
đầu tư vào như Samsung, Intel. Để tăng cường hội 
nhập, khả năng cạnh tranh khi vào AEC, theo ông 
TS. Ponciano S. Intal Jr., Việt Nam nên có các 
chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong 
nước đầu tư cho nghiên cứu phát triển hơn bởi 
điều đó sẽ mang lại chuyển giao công nghệ tốt 
hơn từ đó cạnh tranh cao hơn. 

Dẫn kết quả một cuộc khảo sát gần đây, TS. 
Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương, cho biết, ở Việt Nam 
có đến 71% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tham 
gia mạng sản xuất ở Đông Á (như xuất nhập khẩu 
máy móc, sản xuất hàng hóa…). Điều đó cho thấy, 
doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia khá sâu vào 
mạng lưới sản xuất toàn cầu (đó là còn chưa tính 
đến các tập đoàn như Intel, Samsung… đầu tư ở 
Việt Nam). Tuy nhiên, ông Thành cũng cho biết, 
hiện phần lớn doanh nghiệp nghi ngờ về việc hoàn 
thành các mục tiêu của ASEAN đặt ra khi tiến tới 
AEC. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thậm chí rất 
lo ngại về khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt 
Nam. 

Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, hiện nay, hàng Việt Nam khó cạnh tranh với 
mặt hàng xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan… tại 
các nước ASEAN bởi cùng một chủng loại nhưng 
giá cả, mẫu giá hàng Trung Quốc, Thái Lan cạnh 
tranh tốt hơn. Chưa kể đến, khi AEC chính thức 
được hình thành, theo cam kết 100% thuế suất đối 
với hàng hóa thông thường từ các nước ASEAN 
sẽ được Việt Nam dỡ bỏ, thị trường sẽ cạnh tranh 
quyết liệt hơn. Khi đó, thị trường ASEAN sẽ như 
chiếc bình thông nhau, không chỉ hàng hóa xuất 
khẩu đi mà ngay tại thị trường trong nước hàng 
Việt cũng khó cạnh tranh. 

T.Hường  

http://baotintuc.vn/13/08/2014 
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Gia nhaäp coäng ñoàng kinh teá ASEAN: Gia nhaäp coäng ñoàng kinh teá ASEAN: Gia nhaäp coäng ñoàng kinh teá ASEAN: Gia nhaäp coäng ñoàng kinh teá ASEAN:     

NHIEÀU CÔ HOÄI KINH DOANH MÔÙI CHO DOANH NGHIEÄP 
gày 12-8, Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và 
Đông Á (ERIA) phối hợp Bộ Công thương tổ 

chức hội thảo “Nâng cao vị thế của Việt Nam 
hướng về cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và sau 
2015”. Nội dung hướng tới là việc trao đổi kinh 
nghiệm, sáng kiến nhằm tận dụng lợi thế của cộng 
đồng kinh tế ASEAN (AEC) vượt qua những thách 
thức trong tương lai. 

Theo ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký 
ASEAN, từ khi tham gia vào cộng đồng kinh tế 
ASEAN, Việt Nam đã có những bước tăng trưởng 
mạnh mẽ, đặc biệt là về kinh tế nhờ đẩy mạnh quá 
trình xúc tiến đầu tư, tăng cường xuất khẩu giữa 
các thị trường nội khối. Cũng theo ông Lê Lương 
Minh, từ nay đến năm 2015 và những năm sau 
2015, cộng đồng ASEAN còn nhiều việc phải làm, 
nhất là việc loại bỏ hàng rào thuế quan, thúc đẩy 
đầu tư để trở thành khu vực đầu tư hấp dẫn, phát 
triển nền kinh tế chung, làm giảm khoảng cách 
giàu nghèo giữa các quốc gia trong khu vực. 

Tại hội thảo, TS Ponciano S. Intal Jr., nghiên 
cứu viên cao cấp của ERIA, cho rằng ASEAN 
đang là địa chỉ thu hút đầu tư mạnh trên thế giới và 
đã tăng lên 8% vào năm 2013. Điều này cũng đã 
làm giảm mạnh khoảng cách về thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào ASEAN so với Trung 
Quốc. Trong quá trình đó, Việt Nam đang thể hiện 
được phần nào sự hấp dẫn khi xuất hiện những 
tập đoàn lớn đầu tư vào như Samsung.  

Để tăng cường hội nhập, khả năng cạnh tranh 
khi vào AEC, theo TS Ponciano S. Intal Jr., Việt 
Nam nên có các chính sách khuyến khích các 
doanh nghiệp trong nước đầu tư cho nghiên cứu 
phát triển hơn, bởi điều đó sẽ mang lại chuyển 
giao công nghệ tốt hơn từ đó cạnh tranh cao hơn. 
Dẫn kết quả một cuộc khảo sát gần đây, TS Võ Trí 
Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế trung ương, cho biết ở Việt Nam có đến 

71% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tham gia 
mạng lưới sản xuất ở Đông Á (như xuất nhập, 
nhập khẩu máy móc, sản xuất hàng hóa…), 70% 
có bạn hàng trong khu vực, doanh nghiệp Việt 
Nam đứng thứ 2-3 về tận dụng nguyên tắc xuất 
xứ… Điều đó cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã 
tham gia khá sâu vào mạng lưới sản xuất toàn cầu 
(đó là còn chưa tính đến các tập đoàn như Intel, 
Samsung… đầu tư ở Việt Nam), gần 100% hàng 
hóa Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc tận dụng 
được các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự 
do… Tuy nhiên, ông Võ Trí Thành cũng cho biết, 
hiện phần lớn doanh nghiệp nghi ngờ về việc hoàn 
thành các mục tiêu của ASEAN đặt ra khi tiến tới 
AEC. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa nghe về 
AEC nhiều nhưng cụ thể không thấy, chỉ thấy “cờ 
phất lung tung” làm khó cho việc định hướng phát 
triển.  

Khi Việt Nam gia nhập AEC cũng sẽ tạo cho 
doanh nghiệp nhiều cơ hội kinh doanh mới, tham 
gia các chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất và phân 
khúc trên toàn cầu, từ đó chen chân vào, phát triển 
kinh doanh các lĩnh vực mới như kinh doanh xanh, 
giao thương trực tuyến… Hiện nay, Việt Nam đã, 
sẽ tham gia và ký kết các hiệp thương mại tự do 
lớn (như với Liên minh châu Âu, tham gia Hiệp 
định đối tác xuyên Thái Bình Dương…) nên tiếp 
thu được các kỹ năng, công nghệ, thị trường, đầu 
tư. Vì vậy, Việt Nam sẽ có những thuận lợi khi gia 
nhập AEC vào năm 2015. Tuy nhiên, ông Võ Trí 
Thành cũng khuyến nghị, Chính phủ cũng cần có 
các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
lực cạnh tranh và thuận lợi cho các doanh nghiệp 
không có khả năng có thể chuyển đổi hoạt động. 

HÀ MY 

Theo http://www.sggp.org.vn/ Thứ tư, 
13/08/2014  

_________________________________________ 

XUAÁT KHAÅU SANG ASEAN SEÕ TAÊNG TOÁC 

ộ Công Thương cho biết, Việt Nam sẽ đa dạng 
hóa xuất khẩu sang các thị trường khác tại khu 

vực ASEAN. Hiện các doanh nghiệp đang chuẩn 
bị để đón đầu các cơ hội đầu tư vào khu vực này. 

Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thuộc 
ASEAN được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn 
định trong vòng hai năm tới, và có cơ hội bùng nổ 
khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ra đời vào 
cuối năm 2015.  

Trong vòng hai năm tới, trước thềm AEC, xuất 
khẩu của Việt Nam sang ASEAN sẽ tiếp tục tăng 
trưởng ổn định nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan 
với tổng số trên 99% dòng thuế của ASEAN 6 là 
0% theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. 
Đây là thời điểm để các doanh nghiệp linh hoạt, 

nhạy bén, sớm nhận diện và nắm bắt những lợi 
ích tiềm năng dự kiến từ AEC để thúc đẩy khả 
năng tăng quy mô kinh tế của mình.  

Hơn nữa, khi AEC hình thành, các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể bán hàng sang các nước 
ASEAN gần như bán hàng trong nước. Đây là một 
trong những lợi điểm đối với việc lưu chuyển hàng 
hóa của các doanh nghiệp.  

Ngoài ra, các thủ tục xuất nhập khẩu sẽ đỡ 
rườm rà hơn và việc cải cách thủ tục xuất xứ, tiến 
tới cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ 
cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
thông quan hàng hóa sang các thị trường ASEAN. 

Phi Hiển 

http://vtv.vn/ 18/08/2014 
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ắt đầu từ 26-28/8, Việt Nam sẽ đăng cai tổ 
chức Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-

5)  và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 
(EAMF-3) tại Đà Nẵng. 

 
Tàu kiểm ngư Việt Nam thực thi pháp luật trên vùng biển 

Hoàng Sa.(Ảnh: TTXVN) 

Diễn đàn được tổ chức với mục đích phát huy 
vai trò chủ đạo của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác 
biển, là kênh đối thoại về các vấn đề liên quan đến 
hợp tác biển với trọng tâm là xây dựng lòng tin, 
bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông 
trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời diễn đàn 
còn trao đổi về tình hình trên biển, hợp tác biển 
trong khu vực thời gian qua; kiểm điểm, đánh giá 
các sáng kiến đã và đang được thực hiện, cũng 
như định hướng tương lai.  

Diễn đàn Biển ASEAN và Diễn đàn Biển 
ASEAN mở rộng gồm 10 nước ASEAN và 8 nước 
đối tác trong cấp cao Đông Á là Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, 
Nga và Hoa Kỳ. Việt Nam đăng cai tổ chức lần này 
đã cho thấy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp 
của Việt Nam đối với lĩnh vực quan trọng và ưu 
tiên của ASEAN về hợp tác biển và bảo đảm an 
ninh, an toàn hàng hải ở khu vực.  

Theo http://vtv.vn/25/08/2014 

_________________________________________ 

VIEÄT NAM GIAØNH GIAÛI NHAÁT AÛNH VÌ MOÄT ASEAN SAÏCH VAØ XANH 

ối 20/2, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổ chức Lễ trao giải Liên hoan Ảnh, Phim 

phóng sự - tài liệu về bảo vệ môi trường, biến đổi 
khí hậu trong cộng đồng ASEAN 2013. 

Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức Liên hoan 
ảnh và phim phóng sự-tài liệu trong cộng đồng các 
nước ASEAN. (Liên hoan lần đầu được tổ chức 
năm 2010, với chủ đề Đất nước và con người các 
quốc gia ASEAN). Năm nay, Liên hoan có chủ đề 
Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng 
đồng ASEAN. 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết: 
“Mục đích của liên hoan là hướng đến tầm nhìn 
ASEAN năm 2020 để xây dựng một cộng đồng 
các xã hội đùm bọc nhau; xây dựng một ASEAN 
sạch và xanh, có cơ chế hoàn toàn ổn định cho sự 
phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm 
sự bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
của khu vực và chất lượng cuộc sống của các 
quốc gia trong khối ASEAN.  

Đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết lẫn 
nhau giữa các quốc gia trong quá trình xây dựng 
cộng đồng ASEAN vững mạnh và thực hiện Hiến 
chương ASEAN”.   

 Sau 5 tháng phát động (từ ngày 17/7/2013), 
Ban Tổ chức Liên hoan đã nhận được 536 tác 
phẩm ảnh và bộ ảnh; 125 tác phẩm phim tài liệu 
và phóng sự  từ các tác giả là các nhà nhiếp ảnh, 
phóng viên cơ quan báo chí, các nhà làm phim… 
của các nước thành viên ASEAN. Lọt vào vòng 
chung khảo có 22 tác phẩm Phim phóng sự - Tài 
liệu, 21 tác phẩm ảnh.  

 
Công chúng ngắm nhìn các tác phẩm trưng bày tại Lễ trao 

giải Ảnh: X.T 

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất 
Ảnh thuộc về bộ ảnh Vai trò của rừng và biến đổi 
khí hậu của tác giả Huỳnh Lâm, Cà Mau, Việt 
Nam. Bộ ảnh được tác giả thực hiện từ năm 2007 
- 2013 tại một làng cá, huyện Năm Căn, phía Đông 
mũi Cà Mau và nước biển đã làm ngập 200 hộ của 
làng.  

Giải Nhất phim phóng sự tài liệu thuộc về bộ 
phim Vũ điệu xanh của Tập đoàn phim quốc gia 
Malaysia.  

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhì, (2 
giải Phim tài liệu và phóng sự và 2 giải Ảnh); 6 giải 
Ba (3 giải Phim phóng sự tài liệu và 3 giải Ảnh) 10 
giải khuyến khích (5 giải phim phóng sự tài liệu và 
5 giải Ảnh); Cùng nhiều giải phụ khác.  

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi đều có 
chất lượng nghệ thuật và nội dung có hàm lượng 
thông tin lớn  

Theo http://www.tienphong.vn/21/02/2014 
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TRIEÅN LAÕM “KHOÂNG GIAN VAÊN HOÙA ASEAN”TRIEÅN LAÕM “KHOÂNG GIAN VAÊN HOÙA ASEAN”TRIEÅN LAÕM “KHOÂNG GIAN VAÊN HOÙA ASEAN”TRIEÅN LAÕM “KHOÂNG GIAN VAÊN HOÙA ASEAN” 
riển lãm tư liệu với chủ đề “Không gian văn hóa 
ASEAN” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 15/9 tại Thư 

viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội). 

  Triển lãm do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ 
chức nhân kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 47 năm thành 
lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN, 19 

năm Việt Nam gia nhập ASEAN...  

Triển lãm trưng bày khoảng 1.000 tư liệu, gồm 
tranh, ảnh, sách, báo… được thể hiện bằng nhiều 
ngôn ngữ khác nhau. Các tư liệu này tập trung vào 
bốn chủ đề chính: Cách mạng tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9; thành tựu phát triển của Việt Nam từ khi 
bắt đầu quá trình đổi mới đến nay; tình hình kinh tế, 
văn hóa, biển đảo Đông Nam Á; hoạt động hợp tác 
giữa Việt Nam với ASEAN và vai trò của Việt Nam 
đối với cộng đồng ASEAN. 

Các tài liệu trưng bày sẽ giới thiệu về ý nghĩa, 
giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, Quốc 
khánh 2/9, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử 
vĩ đại của nhân dân Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng bá những 
thành tựu đã đạt được về tăng trưởng kinh tế, đầu tư 
quốc tế, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội của 
Việt Nam sau 28 năm đổi mới (1986 - 2014). 

Đặc biệt, triển lãm sẽ giới thiệu về các hoạt động 
hợp tác toàn diện của 10 nước ASEAN trên nhiều 
lĩnh vực: chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, 
sự đồng thuận và nhất quán của các nước ASEAN 
trong việc ủng hộ Việt Nam bảo vệ độc lập chủ quyền 
biển đảo trên Biển Đông.  

 P.H 

http://baotintuc.vn, 25/08/2014 

________________________________________ 

TAÊNG CÖÔØNGTAÊNG CÖÔØNGTAÊNG CÖÔØNGTAÊNG CÖÔØNG TUYEÂN TRUYEÀN, QUAÛNG BAÙ ASEAN TUYEÂN TRUYEÀN, QUAÛNG BAÙ ASEAN TUYEÂN TRUYEÀN, QUAÛNG BAÙ ASEAN TUYEÂN TRUYEÀN, QUAÛNG BAÙ ASEAN 
au 47 năm phát triển, từ 5 quốc gia thành viên 
ban đầu, ngày nay ASEAN gồm 10 nước, có diện 

tích 4,5 triệu km2, dân số khoảng hơn 600 triệu 
người. ASEAN đang chứng tỏ là một khu vực kinh tế 
năng động và phát triển cao. Ðồng thời, ASEAN ngày 
càng khẳng định là một thực thể chính trị - kinh tế 
quan trọng ở khu vực Ðông - Nam Á với uy tín và ảnh 
hưởng không ngừng được nâng cao ở khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.  

Trong 19 năm qua, kể từ khi gia nhập ASEAN, 
Việt Nam đã chủ động tham gia một cách có trách 
nhiệm vào các hoạt động của ASEAN, sẵn sàng cùng 
ASEAN ứng phó các thách thức đang nổi lên và các 
vấn đề an ninh phi truyền thống, góp phần thúc đẩy 
phát triển bền vững ở khu vực, cũng như vì các mục 
tiêu chung là hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển. 

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế 
đang chuyển biến nhanh chóng, nhất là tình hình bất 
ổn ở biển Đông, việc giữ vững vai trò trung tâm của 
Hiệp hội ở khu vực, điều hòa và cân bằng lợi ích đan 
xen của các nước, ứng phó hiệu quả hơn các thách 
thức và các vấn đề nảy sinh là vấn đề có ý nghĩa 
quan trọng. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 
Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 có rất nhiều việc 
phải làm, trong đó hoạt động tuyên truyền, quảng bá 
về ASEAN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thông tin tuyên 
truyền ASEAN Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận mới đây cũng đã có các quyết định, kế hoạch 
phê duyệt, triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá 
ASEAN trên cả nước nói chung và Bình Thuận nói 
riêng từ nay đến năm 2015.  

Công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN phải 
đạt được yêu cầu là nâng cao nhận thức của công 
chúng về nội hàm, mục đích, các giá trị và lợi ích của 
Cộng đồng ASEAN và từng trụ cột của cộng đồng, 
trong bối cảnh Việt Nam đang cùng các nước thành 
viên ASEAN tiến gần đến mốc hình thành cộng đồng 
vào ngày 31/12/2015.  

Trong công tác tuyên truyền, cần chú trọng tập 
trung vào việc đề cao vai trò vị trí của ASEAN, các 
thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình 
thành và phát triển. Làm rõ nội hàm 3 trụ cột của 
Cộng đồng ASEAN là Cộng đồng an ninh, Cộng đồng 
kinh tế và Cộng đồng văn hóa - xã hội. Ý nghĩa của 
việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác 
và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng 
nước. Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của 
người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng 
ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam 
có thể khai thác từ các quốc gia này. Làm nổi bật 
những đóng góp dấu ấn của Việt Nam trong quá trình 
tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng 
Cộng đồng ASEAN, nêu rõ những tiềm năng, thế 
mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam 
khi tham gia vào cộng đồng. Quảng bá, giới thiệu về 
đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du 
lịch... của Việt Nam và Bình Thuận đến các nước 
thành viên và các đối tác của ASEAN. Kịp thời 
chuyển tải thông tin về tình hình hợp tác ASEAN và 
tham gia của Việt Nam đến với người dân, tạo cơ chế 
và diễn đàn để người dân và doanh nghiệp trao đổi, 
giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN. 

Các cơ quan chức năng của tỉnh như Sở Thông 
tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Báo Bình Thuận, Đài Phát Thanh - Truyền hình 
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành có liên 
quan và các địa phương cần sớm xây dựng kế hoạch 
và tổ chức các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, 
phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, bảo 
đảm tính hấp dẫn, có tính giáo dục cao. Qua đó tạo 
điều kiện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu 
rõ các lợi ích thiết thực mà ASEAN đem lại, cũng như 
đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN vào năm 2015 và những năm tiếp theo. 

THẾ NAM 

Theo http://baobinhthuan.com.vn
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