Hội nghị Cấp cao lần thứ 22 của Diễn đàn APEC

toàn thể. Tham dự có lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành
viên APEC. Trước đó, tối 10-11, tại Nhà Thủy Lập
Phương, Trung tâm Thể thao Quốc gia dưới nước, Chủ
tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức Tiệc
chiêu đãi trọng thể và chương trình biểu diễn nghệ thuật
đặc sắc để chào mừng các nhà lãnh đạo thành viên
APEC. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dẫn đầu
Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự các hoạt động
tại Hội nghị.

Chủ tịch nước Trung Quốc
Tập Cận Bình đón Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang
trước khi bước vào phiên
họp toàn thể Hội nghị Cấp
cao APEC lần thứ 22. Ảnh:
Văn Thành.
Ngày 11-11, tại Trung
tâm Hội nghị quốc tế Hồ
Nhạn Thê ở Thủ đô Bắc
Kinh, Trung Quốc, Hội nghị
Cấp cao lần thứ 22 Diễn
đàn hợp tác kinh tế châu Á
- Thái Bình Dương (APEC)
bước sang ngày làm việc
thứ hai với các phiên họp

Tại phiên họp toàn thể thứ nhất, các nhà lãnh đạo
đã tập trung trao đổi nội dung “Thúc đẩy liên kết kinh tế
khu vực” - một trong ba ưu tiên hợp tác của APEC trong
năm 2014. Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch nước
Trung Quốc nhấn mạnh, Hội nghị Cấp cao APEC năm
nay là một dấu mốc lịch sử quan trọng, ghi nhận những
thành tựu to lớn của chặng đường 25 năm hình thành và
phát triển của Diễn đàn cũng như nỗ lực 20 năm thực
hiện các Mục tiêu Bô-go, đồng thời thể hiện sinh động

tinh thần đoàn kết, tôn
trọng, tin cậy, hỗ trợ lẫn
nhau và cùng có lợi. Chủ
tịch nước Trung Quốc
thông báo Trung Quốc đóng
góp 10 triệu USD để thực
hiện các chương trình dự
án của APEC về nâng cao
năng lực cho các thành viên
đang phát triển.
Thảo luận tại phiên
họp, các nhà lãnh đạo nhấn
mạnh, APEC đã có những
đóng góp quan trọng vào nỗ
lực thu hẹp khoảng cách
phát triển, thúc đẩy tăng
trưởng mạnh mẽ, bền
vững, cân bằng và đồng
đều ở khu vực và trên thế
giới, góp phần nâng cao vị
thế chiến lược của châu Á Thái Bình Dương. Các nhà
lãnh đạo khẳng định, với
những thành quả đã đạt
được, APEC đang ở vào
thời khắc lịch sử để nỗ lực
định hình tương lai thông
qua quan hệ đối tác châu Á
- Thái Bình Dương, hướng
tới xây dựng một không
gian kinh tế mở ở khu vực,
thúc đẩy phát triển sáng
tạo, tăng trưởng gắn kết và
vai trò của châu Á - Thái
Bình Dương đi đầu dẫn dắt
kinh tế thế giới. Qua 25
năm, mức thuế trung bình
của APEC từ 16,9% năm
1989, đến nay đã giảm
xuống còn 5,7% và thương
mại nội khối tăng gần 6 lần;
từ 1,7 nghìn tỷ USD lên tới
9,9 nghìn tỷ USD.
Nhiều nhà lãnh đạo
chia sẻ đánh giá hợp tác
trong APEC ngày càng
được triển khai hiệu quả và

mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, có ý nghĩa thiết thực
đối với các nền kinh tế thành viên, như biến đổi khí hậu,
ứng phó thiên tai, an ninh lương thực, an ninh năng
lượng, kinh tế xanh, kinh tế mạng, hợp tác về đại
dương… Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường nỗ lực
nhằm tiếp tục duy trì vai trò của APEC là diễn đàn quan
trọng hàng đầu trong hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền
vững, duy trì thịnh vượng và thúc đẩy môi trường
thương mại và đầu tư mở ở châu Á - Thái Bình Dương.
Trong phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang chia sẻ đánh giá chung về ý nghĩa lịch
sử của Hội nghị Cấp cao APEC năm nay cũng như vai
trò và những đóng góp của Diễn đàn kể từ khi thành lập.
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đánh giá cao và
hoàn toàn ủng hộ việc thông qua các biện pháp đẩy
mạnh triển khai Gói cam kết Ba-li, tăng cường thực hiện
các Mục tiêu Bô-go và các biện pháp thuận lợi hóa, tự
do hóa thương mại và đầu tư. Chủ tịch nước đề nghị, để
bảo đảm liên kết khu vực hiệu quả, cần gắn kết chặt chẽ
các nỗ lực liên kết với nội hàm phát triển bền vững, thực
hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và xây dựng Chương
trình nghị sự phát triển sau năm 2015 cũng như các nỗ
lực ứng phó với các thách thức toàn cầu. Đồng thời,
APEC cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế - kỹ thuật
và hỗ trợ nâng cao năng lực của các thành viên đang
phát triển, đặc biệt trong các vấn đề kinh tế, thương mại
thế hệ mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tiềm năng về
kinh tế, khoa học và công nghệ, các thành viên và doanh
nghiệp APEC cần tham gia và hỗ trợ các chương trình
liên kết tiểu vùng và khu vực, trong đó có ASEAN,
ASEAN lục địa và tiểu vùng Mê Công. Nêu bật những
đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác APEC
và liên kết kinh tế khu vực, Chủ tịch nước khẳng định,
với tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trên
mọi tầng nấc, Việt Nam đang trở thành một hạt nhân tích
cực ở Đông Nam Á và là cầu nối gắn kết các nền kinh tế
ASEAN lục địa với ASEAN hải đảo. Với triển vọng triển
khai và hoàn tất đàm phán 15 hiệp định thương mại tự
do trong giai đoạn đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành
một mắt xích quan trọng của mạng lưới liên kết kinh tế
rộng lớn, trong đó có 18 thành viên APEC. Đây là những
nền tảng căn bản để Việt Nam cùng các thành viên
APEC nâng tầm liên kết khu vực, đề cao vị thế của Diễn
đàn APEC trong một châu Á - Thái Bình Dương hòa
bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.
VĂN YÊN (từ Bắc Kinh, Trung Quốc)
http://www.qdnd.vn , 11/11/2014
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iệc thúc đẩy hợp tác kinh tế biển
trên cơ sở cùng có lợi, bảo đảm hài
hòa lợi ích của các thành viên sẽ
góp phần làm sâu rộng hợp tác APEC
trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn
mạnh quan điểm trên khi phát biểu tại phiên
họp kín thứ 2 tại Hội nghị Cấp cao APEC lần
thứ 22 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) về
chủ đề “Phát triển sáng tạo, cải cách và tăng
trưởng kinh tế”.
Các nhà lãnh đạo thành viên APEC
cùng nhất trí nỗ lực nhằm tiếp tục duy trì vai
trò của APEC là diễn đàn quan trọng hàng
đầu trong hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền
vững, duy trì thịnh vượng và thúc đẩy môi
trường thương mại và đầu tư mở ở châu Á Thái Bình Dương.
Phát biểu tại phiên họp thứ 2, Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong
bối cảnh hệ lụy của khủng hoảng tài chính
còn tác động sâu sắc, phục hồi kinh tế thế
giới chưa vững chắc, phát triển sáng tạo và
cải cách cần gắn với các nỗ lực phát triển
bền vững, giảm khoảng cách phát triển, bảo
đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và
bình đẳng giới.
Chủ tịch nước khẳng định VN hoan
nghênh và ủng hộ “lộ trình an ninh lương
thực của APEC đến 2020”, vì an ninh lương
thực là một trong những thách thức của nhân
loại trong thế kỷ 21. Theo đó, Chủ tịch nước
đề nghị cần coi trọng thỏa đáng mối quan hệ
mật thiết, không thể tách rời giữa an ninh
lương thực với an ninh nguồn nước; cần thúc
đẩy hơn nữa hợp tác trao đổi và ứng dụng
khoa học - công nghệ trong sản xuất nông
nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường
sinh thái, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại

cho các sản phẩm lương thực nhằm bảo đảm
khả năng tiếp cận lương thực của người dân.
Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Việc
thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trên cơ sở cùng
có lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích của các thành
viên sẽ góp phần làm sâu rộng hợp tác APEC
trong giai đoạn mới, trong đó hợp tác ứng
phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hợp tác ngư
nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ... là
những nội hàm không thể thiếu.
“Trước những thách thức và nguy cơ
bất ổn hiện nay về môi trường an ninh và
phát triển ở khu vực, vấn đề then chốt là
chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại và
mọi nỗ lực phù hợp với luật pháp quốc tế và
quy tắc ứng xử khu vực nhằm duy trì hòa
bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng
hải, hàng không và cùng hợp tác phát triển ở
châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu
vực Đông Nam Á/biển Đông”, Chủ tịch nước
bày tỏ quan điểm.
Trước khi bế mạc, hội nghị đã thông
qua 2 tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC
về “Chương trình nghị sự Bắc Kinh vì một
châu Á - Thái Bình Dương gắn kết, sáng tạo
và kết nối” và “Định hình tương lai thông
qua quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình
Dương”, cùng 4 văn kiện kèm theo về “Lộ
trình Bắc Kinh về đóng góp của APEC đối
với việc thực hiện Khu vực thương mại tự do
toàn châu Á - Thái Bình Dương - FTAAP”,
“Kế hoạch chiến lược của APEC về thúc đẩy
hợp tác và phát triển các chuỗi giá trị toàn
cầu”, “Thỏa thuận APEC về phát triển sáng
tạo, cải cách kinh tế và tăng trưởng” và “Kế
hoạch tổng thể kết nối APEC 2015 - 2025”.
Bảo Cầm
http://www.thanhnien.com.vn/12/11/2014

APEC 22: Đẩy mạnh kết nối toàn diện vì một châu Á
- Thái Bình Dương sáng tạo, hội nhập và phồn vinh
ừ ngày 09 đến 11-11-2014, tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), đã diễn ra Hội
nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần
thứ 22, với chủ đề “Định hình tương lai thông qua sự hợp tác châu Á - Thái
Bình Dương: Sáng tạo, kết nối, hội nhập và phồn vinh” và các hội nghị liên quan.
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã tham dự
Hội nghị.

T

Được thành lập vào
ngày 06-11-1989, tại Thủ đô
Can-bê-ra (Ô-xtrây-li-a) trên
cơ sở ý tưởng thành lập Diễn
đàn tư vấn kinh tế cấp bộ
trưởng ở châu Á - Thái Bình
Dương của Thủ tướng Ôxtrây-li-a Bốp Hoắc-cơ (Bob
Hawke), nhằm phối hợp hoạt
động, đẩy mạnh phát triển
kinh tế ở khu vực, hỗ trợ hệ
thống
thương
mại
đa
phương, Diễn đàn Hợp tác
kinh tế châu Á - Thái Bình
Dương (APEC) đến nay đã
nhanh chóng mở rộng số
lượng thành viên từ 12 thành
viên sáng lập ban đầu (gồm
Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-nađa, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Niu Dilân, Phi-líp-pin, Xin-ga-po,
Thái Lan và Mỹ), lên 21 thành
viên với sự góp mặt của
Trung Quốc, Hồng Công, Đài
Loan, Mê-hi-cô, Pa-pua Niu
Ghi-nê, Chi-lê, Pê-ru, Nga và
Việt Nam - trở thành khu vực
có tốc độ phát triển kinh tế
nhanh nhất, tiềm lực lớn nhất
và hợp tác sôi động nhất trên
thế giới, dẫn dắt sự phục hồi
và phát triển kinh tế toàn cầu
khi chiếm 40% dân số, đóng
góp 55% GDP và 44%
thương mại thế giới.
Với lịch sử 25 năm
thành lập và phát triển, APEC
trở thành một diễn đàn quốc

tế ngày càng lớn mạnh,
khẳng định sứ mệnh không
chỉ giới hạn ở khu vực châu Á
- Thái Bình Dương, mà còn
đóng góp vào sự tăng trưởng
và phát triển của nền kinh tế
thế giới, tăng cường hệ thống
thương mại đa phương mở vì
lợi ích của châu Á - Thái Bình
Dương và các nền kinh tế
khác.
Trong bối cảnh quốc tế
hiện nay, ý nghĩa của APEC
càng trở nên quan trọng khi
cùng với các cơ chế hợp tác
khu vực, liên khu vực khác
đóng góp tích cực vào quá
trình xây dựng một cấu trúc
hợp tác theo hướng đa tầng
nấc, duy trì vai trò đầu tàu
của châu Á - Thái Bình
Dương trong tiến trình tăng
trưởng và liên kết kinh tế toàn
cầu.

Xây dựng tương lai qua
các kỳ hội nghị
Kể từ khi thành lập đến
nay, APEC đã trải qua 21 kỳ
hội nghị với những trọng tâm
hoạt động thay đổi qua các
thời kỳ. Tuy nhiên, trong số
các nội dung hoạt động của
APEC, nổi lên 3 trụ cột hợp
tác chính là: 1- Tự do hóa
thương mại và đầu tư. 2Thuận lợi hóa thương mại và

đầu tư. 3- Hợp tác kinh tế - kỹ
thuật.
Cho đến nay, có thể
chia tiến trình phát triển của
APEC thành 3 giai đoạn:
Giai đoạn một, (1989 1993): tập trung xây dựng
khuôn khổ ban đầu cho hợp
tác kinh tế, xác định dần các
lĩnh vực cần đưa ra hợp tác ở
cấp khu vực và thành lập các
ủy ban, nhóm chuyên gia,
nhóm công tác.
Giai đoạn hai, (1993 1998): chú trọng vào tự do
hóa và thuận lợi hóa thương
mại - đầu tư với việc xây
dựng các văn kiện nền tảng.
Trong giai đoạn này, tiến trình
của APEC có một bước ngoặt
quan trọng với việc Hội nghị
APEC lần đầu tiên được tổ
chức tại đảo Blếch, Xi-át-tơn
(Mỹ) đề ra viễn cảnh “Tinh
thần cộng đồng khu vực châu
Á - Thái Bình Dương” thông
qua hợp tác và quyết định đặt
trụ sở của APEC tại Xin-gapo.
Nếu như Hội nghị
APEC lần thứ nhất (tháng 111993) xác định viễn cảnh
chung và mục tiêu là tự do
hóa thương mại - đầu tư ở
khu vực, thì Hội nghị APEC

lần thứ hai (tháng 11-1994)
tại Bô-gô (In-đô-nê-xi-a) đề ra
“Mục tiêu Bô-gô” với nội dung
mở cửa, tự do hóa thương
mại và đầu tư trong khu vực
châu Á - Thái Bình Dương
vào năm 2010 đối với các nền

Các dấu mốc chính về mở
rộng nội hàm hợp tác của
APEC giai đoạn từ 1998
đến nay: Năm 1999, thông
qua Kế hoạch về thẻ đi lại
của doanh nhân APEC và
thiết lập Khuôn khổ kết nối
phụ nữ trong APEC. Năm
2001, lần đầu tiên ra Tuyên
bố về chống chủ nghĩa
khủng bố. Năm 2006: Đề ra
mục tiêu hình thành Khu
vực thương mại tự do châu
Á - Thái Bình Dương
(FTAAP). Năm 2007, lần
đầu tiên ra Tuyên bố về
Biến đổi khí hậu, an ninh
năng lượng và phát triển
sạch. Năm 2009, thiết lập
Khuôn khổ kết nối chuỗi
cung ứng và Kế hoạch
hành động nhằm tạo thuận
lợi cho kinh doanh. Năm
2010, thông qua Tuyên bố
của các nhà lãnh đạo về
chiến lược tăng trưởng; lần
đầu tiên tổ chức Hội nghị
Bộ trưởng APEC về an
ninh lương thực (Nhật
Bản). Năm 2011, lần đầu
tiên tổ chức đối thoại cao
cấp thường niên APEC về
phụ nữ và phát triển kinh
tế. Năm 2012, thông qua
Danh mục Hàng hóa môi
trường nhằm cắt giảm thuế
đối với 54 mặt hàng xuống
mức 5% từ năm 2015. Năm
2013, thông qua Khuôn
khổ tổng thể về kết nối.
kinh tế phát triển và vào năm

2020 đối với các nền kinh tế
đang phát triển.
Đánh dấu một bước
tiến cụ thể hơn, tại thành phố
Ô-sa-ka (Nhật Bản), Hội nghị
APEC lần thứ ba (tháng 111995) thông qua Chương
trình Hành động Ô-sa-ka
(OAA) với ba nội dung chính:
tự do hóa thương mại và đầu
tư; thuận lợi hóa thương mại,
hợp tác kinh tế kỹ thuật để
thực hiện các mục tiêu Bô-gô;
thành lập Hội đồng Tư vấn
Kinh doanh APEC (ABAC).
Tháng 11-1996, Hội
nghị APEC lần thứ tư tổ chức
tại Thủ đô Ma-ni-la (Phi-líppin) đã thông qua Kế hoạch
Hành động Ma-ni-la (MAPA),
đề ra các biện pháp tự do hóa
và thuận lợi hóa thương mại
và đầu tư để thực hiện Mục
tiêu Bô-gô, Các kế hoạch
hành động tập thể (CAP) và
Kế hoạch Hành động quốc
gia (IAP) gồm các biện pháp
tự do hóa và thuận lợi hóa
thương mại và đầu tư sẽ
được áp dụng đối với 15 lĩnh
vực cụ thể.
Tiếp đó, với thông điệp
xây dựng “Tầm nhìn thế kỷ
XXI”, Hội nghị APEC lần thứ
năm diễn ra tại Van-cu-vơ
(Ca-na-đa) vào tháng 111997, đã thông qua chương
trình Tự nguyện tự do hóa
sớm (EVSL) hơn 2 năm so
với Mục tiêu Bô-gô.
Giai đoạn ba, từ năm
1998 đến nay: hoạt động của
APEC qua các kỳ hội nghị (từ
lần thứ 6 cho đến lần thứ 21),
chủ yếu tập trung xây dựng
các sáng kiến hợp tác nhằm
thực hiện các mục tiêu đã đề
ra, cụ thể là chuyển hướng
sang các hoạt động thuận lợi
hóa thương mại và hợp tác
kinh tế - kỹ thuật. So với giai

đoạn đầu, các sáng kiến đưa
ra ở giai đoạn này có hình
thức phong phú, phạm vi rộng
và ngày càng đi vào thực
chất. Bên cạnh các nội dung
hoạt động kinh tế thuần túy,
APEC chú trọng một số nội
dung khác tác động sâu sắc
tới môi trường kinh tế, an
ninh trong khu vực, tăng
cường các hoạt động cải
thiện hình ảnh của Diễn đàn
trên trường quốc tế cũng như
tăng cường sự hiểu biết và
hỗ trợ của các tầng lớp xã
hội. Để duy trì vai trò và vị thế
APEC, 21 nền kinh tế thành
viên cam kết mạnh mẽ đạt
mục tiêu xây dựng một cộng
đồng châu Á - Thái Bình

APEC hiện là khu vực đầu
tư trực tiếp lớn nhất vào
Việt Nam, chiếm khoảng
65% tổng số vốn đầu tư
nước ngoài, 60% giá trị
xuất khẩu, 80% giá trị
nhập khẩu và 75% lượng
khách du lịch quốc tế đến
Việt Nam. APEC không chỉ
là một diễn đàn có vai trò
quan trọng đối với sự phát
triển của Việt Nam trong
các lĩnh vực kinh tế, đối
ngoại, an ninh mà còn là
một kênh hiệu quả để Việt
Nam đẩy mạnh hợp tác và
làm sâu sắc hơn quan hệ
song phương với các thành
viên, trong đó có hầu hết
những đối tác chiến lược và
đối tác toàn diện của Việt
Nam.
Dương ổn định, phát triển và
thịnh vượng.
Theo đó, sau 25 năm
thành lập và 20 năm thực
hiện Mục tiêu Bô-gô, trên cơ
sở nhất quán nguyên tắc hoạt
động tự nguyện, linh hoạt,
đồng thuận và cùng phát

triển, APEC tiến nhanh hơn
các khu vực khác trong việc
mở cửa thị trường cho
thương mại và đầu tư quốc
tế, góp phần đưa tốc độ tăng
trưởng kinh tế của khu vực
lên mức khá cao. Thu nhập
bình quân của người dân khu
vực châu Á - Thái Bình
Dương tăng 36%, hàng triệu
người thoát khỏi đói nghèo;
một tầng lớp trung lưu mới đã
được hình thành chỉ trong
hơn 2 thập niên.

chí rẻ hơn, nhanh hơn và đơn
giản hơn 25% trước năm
2015, hướng tới Khu vực
thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương. APEC đã
thiết lập mạng lưới gồm 46
trung tâm cơ hội số APEC
(ADOC) tại 10 nền kinh tế
thành viên. Vấn đề an ninh
phi truyền thống trở thành
một ưu tiên của APEC từ sau
sự kiện Trung tâm thương
mại của Mỹ bị tấn công (ngày
11-9-2001).

Từ năm 1989 - 2012,
GDP thực tế của khu vực đã
tăng từ 15,7 nghìn tỷ USD lên
30,3 nghìn tỷ USD, GDP bình
quân đầu người tăng 36%.
Thương mại hàng hóa nội
khối tăng 7 lần, từ 1,7 nghìn
tỷ USD (năm 1989) lên 11,5
nghìn tỷ USD (năm 2014).
Mức thuế trung bình trong
khu vực đã giảm từ 17%
(năm 1989) xuống còn 5,7%
(năm 2012), rào cản thương
mại giảm từ 16,9% (năm
1989) xuống còn 5,8% (năm
2010). Tính đến tháng 42014, 55 hiệp định thương
mại tự do (FTA) đã được ký
kết trong APEC. Khoảng
1.600 dự án (từ năm 1993),
hỗ trợ khoảng 150 dự án/năm
với tổng giá trị 23 triệu USD
đã được triển khai.

Để đối phó và giải
quyết hậu quả của cuộc
khủng hoảng tài chính - kinh
tế toàn cầu, APEC đã và
đang thúc đẩy chuyển sang
mô hình tăng trưởng xanh và
bền vững, tăng cường kết nối
khu vực, tích cực triển khai
Chiến lược tăng trưởng mới
với 5 nội hàm: cân bằng,
đồng đều, bền vững, đổi mới
và an toàn. Trong những năm
gần đây, khi việc tập hợp lực
lượng và xu thế liên kết đa
tầng nấc trong khu vực đang
có những biến chuyển sâu
sắc, nhanh chóng, APEC tiếp
tục khẳng định vai trò đầu tàu
của mình, đóng góp vào việc
thúc đẩy hệ thống thương
mại đa phương và sự phát
triển năng động của châu Á Thái Bình Dương.

APEC cũng là diễn đàn
hợp tác đa phương đầu tiên
đạt thỏa thuận về Danh mục
hàng hóa môi trường - vấn đề
mà Tổ chức Thương mại thế
giới (WTO) thúc đẩy hơn một
thập niên qua. Theo thỏa
thuận này, 54 mặt hàng môi
trường sẽ giảm thuế ở mức
5% trở xuống vào năm 2015.
APEC cũng đặt mục tiêu
nâng cao 10% chất lượng
chuỗi cung ứng khu vực vào
năm 2015, cải thiện môi
trường kinh doanh theo tiêu

APEC 22 - sứ mệnh đặc
biệt mang tính kế thừa
Với chủ đề “Định hình
tương lai thông qua quan hệ
đối tác châu Á - Thái Bình
Dương”, APEC 22 là sự kiện
có ý nghĩa chính trị quan
trọng nhất của Diễn đàn trong
năm 2014, đồng thời cũng là
sự kiện được khu vực và
cộng đồng quốc tế đặc biệt
quan tâm trong bối cảnh tác
động của khủng hoảng kinh

tế vẫn còn sâu sắc, đà phục
hồi còn chậm, Vòng đàm
phán Đô-ha tiếp tục trì trệ,
môi trường hòa bình, ổn định
trên toàn thế giới gặp nhiều
thách thức. Kết nối nội khối,
hình thành Khu vực Thương
mại tự do khu vực châu Á Thái Bình Dương (FTAAP) và
hợp tác kinh tế - thương mại
mới, là những nội dung chính
được lãnh đạo 21 quốc gia
thành viên APEC và các đại
biểu tham dự tập trung xem
xét và thông qua.
Về kết nối nội khối, các
nhà lãnh đạo APEC khẳng
định lợi ích và quyết tâm
chung duy trì vai trò của
APEC là diễn đàn hợp tác
kinh tế hàng đầu ở khu vực
và trên thế giới. Trên cơ sở
những thành tựu nổi bật trong
25 năm qua, các nhà lãnh
đạo nhất trí cần nỗ lực nâng
tầm hợp tác, liên kết để đề
cao vị thế của APEC trong
giai đoạn phát triển mới và
góp phần duy trì châu Á Thái Bình Dương là động lực
của tăng trưởng và liên kết
toàn cầu.
Hội nghị đã thông qua
“Kế hoạch tổng thể về kết nối
APEC giai đoạn 2015 - 2025”.
Đây là lần đầu tiên APEC đề
ra các biện pháp tăng cường
kết nối tổng thể với tầm nhìn
dài hạn, đặc biệt là kết nối kết
cấu hạ tầng, nhằm tạo động
lực hình thành một thị trường
chung rộng lớn và không gian
thống nhất cho tăng trưởng
và phát triển chung của khu
vực.
Tại Hội nghị, nước chủ
nhà Trung Quốc đã đề xuất
hai sáng kiến là thành lập
Ngân hàng Đầu tư kết cấu hạ
tầng châu Á (AIIB) với nhiệm
vụ tài trợ cho đầu tư kết cấu
hạ tầng trong khu vực, và xây

dựng “con đường tơ lụa” trên
biển thế kỷ XXI nhằm đẩy
mạnh kết nối thương mại nội
khối thông qua Biển Đông. Đề
xuất thành lập AIIB của Trung
Quốc được cho là xuất phát
từ nhu cầu cải thiện kết cấu
hạ tầng, qua đó có thể giúp
thu hẹp khoảng cách tài chính
trong khu vực. Tuy nhiên, dư
luận quan ngại về sáng kiến
xây dựng “con đường tơ lụa”
trên biển của Trung Quốc, bởi
con đường này tuy có lợi cho
giao thương khu vực, nhưng
lại ẩn chứa những toan tính
chiến lược nhằm hợp pháp
hóa những quan điểm riêng
về chủ quyền lãnh thổ trên
Biển Đông của Trung Quốc.
Về xây dựng FTAAP,
Hội nghị nhất trí về Lộ trình
đóp góp của APEC trong hình
thành FTAAP, khẳng định
FTAAP là một trong những cơ
chế không thể thiếu để xây
dựng hợp tác khu vực theo
hướng đa tầng nấc, duy trì
vai trò đầu tàu của châu Á Thái Bình Dương. Theo đó,
Hội nghị nhất trí phát huy vai
trò thúc đẩy nhất thể hóa kinh
tế khu vực của Diễn đàn
APEC, đề ra lộ trình để phát
huy vai trò này, nghiên cứu
mang tính chiến lược toàn
diện các vấn đề về FTAAP,
chuẩn bị khởi động hàng loạt
hoạt động trong FTAAP, đặc
biệt là thiết lập cơ chế đàm
phán.
Về hợp tác kinh tế thương mại, các nhà lãnh đạo
thông qua “Thỏa thuận của
APEC về phát triển sáng tạo,
cải cách và tăng trưởng kinh
tế”, để tăng trưởng mạnh mẽ,
bền vững, cân bằng, đồng
đều và phát huy tiềm năng
mới của kinh tế mạng, hợp
tác đại dương, thách thức
toàn cầu, an ninh lương thực,
thu hẹp khoảng cách phát

triển...
Về thúc đẩy chuỗi giá trị và
chuỗi cung ứng toàn cầu, Hội
nghị đã đạt được nhiều dự án
hợp tác thiết thực, như đẩy
nhanh xây dựng năng lực
chuỗi cung ứng, triển khai
hợp tác hải quan và chuỗi
hợp tác thương mại điện tử
xuyên biên giới. Về hợp tác
kinh tế kỹ thuật, Hội nghị
thông qua kế hoạch chiến
lược thúc đẩy năng lực phát
triển thương mại đầu tư, đẩy
mạnh hợp tác kinh tế kỹ thuật
có trọng tâm, trọng điểm, thúc
đẩy song song hợp tác kinh tế
và kỹ thuật. Theo đó, Trung
tâm cửa khẩu điện tử châu Á
- Thái Bình Dương sẽ được
xây dựng tại Thượng Hải
(Trung Quốc). Về việc hỗ trợ
thể chế thương mại đa biên,
Hội nghị nhất trí thực hiện
toàn diện gói giải pháp Ba-li,
khẩn trương triển khai công
tác hậu Ba-li, chống chủ
nghĩa bảo hộ thương mại
dưới mọi hình thức, kéo dài
thực hiện cam kết này đến
hết năm 2018.
Các bên đã nhất trí nỗ
lực bảo đảm Hiệp định Đối
tác xuyên Thái Bình Dương
(TPP) là một liên kết kinh tế
mở, sẵn sàng đón nhận sự
tham gia của các nền kinh tế
trong khu vực. Trên tinh thần
đó, các nhà lãnh đạo thông
qua Tuyên bố chung với
những định hướng cụ thể để
đẩy nhanh tiến trình đàm
phán trong thời gian tới,
khẳng định quyết tâm chung
sớm hoàn tất một hiệp định
toàn diện, cân bằng và tiêu
chuẩn cao, tính đến sự đa
dạng về trình độ phát triển
của các thành viên. Hiện nay,
12 quốc gia tham gia đàm
phán TPP, trong đó có Nhật
Bản và Mỹ. Một khi TPP trở
thành hiện thực sẽ tạo lập

một khu vực thương mại tự
do chiếm gần 40% GDP toàn
cầu và giữ vai trò quan trọng
về mặt chính trị trong chính
sách “xoay trục” sang châu Á
- Thái Bình Dương của Mỹ.
Phát biểu tại cuộc họp
lãnh đạo 12 nước thành viên
TPP, Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang khẳng định, Việt
Nam quyết tâm và sẵn sàng
nỗ lực cùng các thành viên để
sớm đạt được một hiệp định
toàn diện, cân bằng và vì sự
phát triển, phản ánh thỏa
đáng những quan tâm, lợi ích
và thực tiễn phát triển của
các thành viên. Chủ tịch nước
nhấn mạnh, cần tiếp tục
những nỗ lực chung với quyết
tâm, trên tinh thần hiểu biết
lẫn nhau và cùng có lợi.
Kết thúc Hội nghị, các nhà
lãnh đạo 21 nước thành viên
APEC đã thông qua hai tuyên
bố: Tuyên bố về “Chương
trình nghị sự Bắc Kinh vì một
châu Á - Thái Bình Dương
gắn kết, sáng tạo và kết nối”
và “Định hình tương lai thông
qua quan hệ đối tác châu Á Thái Bình Dương”, cùng 4
văn kiện kèm theo về “Lộ
trình Bắc Kinh về đóng góp
của APEC đối với việc thực
hiện Khu vực thương mại tự
do toàn châu Á - Thái Bình
Dương - FTAAP”, “Kế hoạch
chiến lược của APEC về thúc
đẩy hợp tác và phát triển các
chuỗi giá trị toàn cầu”, “Thỏa
thuận APEC về phát triển
sáng tạo, cải cách kinh tế và
tăng trưởng” và “Kế hoạch
tổng thể kết nối APEC 2015 2025”.
APEC 22 kết thúc
thành công với thông điệp
mạnh mẽ về quyết tâm và nỗ
lực của các nền kinh tế thành
viên vì một châu Á - Thái
Bình Dương gắn kết, sáng

tạo và kết nối, góp phần nâng
cao vị thế của APEC và duy
trì vai trò của khu vực châu Á
- Thái Bình Dương là động
lực của tăng trưởng kinh tế
toàn cầu. Hội nghị cấp cao
APEC lần thứ 23 sẽ được tổ
chức tại Phi-líp-pin vào năm
2015.

Việt Nam chủ động và
tích cực đóng góp thúc
đẩy hợp tác APEC
Tháng 11-1998, Việt
Nam chính thức trở thành
thành viên của APEC. Trong
suốt chặng đường gần 20
năm qua, Việt Nam luôn là
một thành viên năng động và
có trách nhiệm, đóng góp tích
cực và hiệu quả vào sự phát
triển của APEC trên mọi lĩnh
vực.
Tham gia APEC 22,
Việt Nam đã đề xuất và được
thông qua 9 sáng kiến để
triển khai trong năm 2015 về
thành lập trung tâm phát triển
nguồn nhân lực tại Việt Nam,
tạo thuận lợi cho chuỗi giá trị
may mặc toàn cầu, hỗ trợ
ngành công nghiệp phụ trợ,
quản lý thiên tai dựa trên
cộng đồng, giải quyết rào cản
về đầu tư đối với năng lượng
tái tạo, cải thiện đầu tư kết
cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho
các nhà cung cấp, xuất khẩu
hàng hóa và dịch vụ tiếp cận
sâu thị trường quốc tế, kinh
nghiệm và thực tiễn tốt về
phát triển nhượng quyền kinh
doanh; thúc đẩy đối tác công
- tư về đầu tư và phát triển
kết cấu hạ tầng, tăng cường
tính cạnh tranh, ủng hộ tự do

hóa về giá cả của các sản
phẩm thiết yếu…
Nói về ý nghĩa của Hội
nghị cấp cao APEC 2014
cũng như vai trò và những
đóng góp của Diễn đàn kể từ
khi thành lập, Chủ tịch
Trương Tấn Sang khẳng
định, Việt Nam đánh giá cao
và hoàn toàn ủng hộ việc
thông qua các biện pháp đẩy
mạnh triển khai Gói cam kết
Ba-li, tăng cường thực hiện
Mục tiêu Bô-gô và các biện
pháp thuận lợi hóa, tự do hóa
thương mại và đầu tư. Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang
nhấn mạnh, trong một thế giới
phẳng hơn và trước thực
trạng kinh tế thế giới phục hồi
chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro
cũng như các thách thức toàn
cầu gay gắt, việc đẩy mạnh
liên kết khu vực càng trở nên
cấp thiết. Vì vậy, để kết nối
khu vực toàn diện, các nước
thành viên APEC cần gắn kết
chặt chẽ các nỗ lực liên kết
với nội hàm phát triển bền
vững, việc hoàn thành các
Mục tiêu Thiên niên kỷ và xây
dựng Chương trình nghị sự
phát triển sau năm 2015 cũng
như các nỗ lực ứng phó với
các thách thức toàn cầu.
Trong thời gian tham
dự APEC 22, Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang đã có các
cuộc tiếp xúc với nhiều
nguyên thủ và lãnh đạo các
thành viên APEC, trong đó có
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình; tổng
thống các nước In-đô-nê-xi-a,
Mỹ, Phi-líp-pin, Chi-lê, Pê-ru,
Nga, Hàn Quốc; Quốc vương
Bru-nây; Thủ tướng Nhật
Bản, Thái Lan, Niu Di-lân, Papua Niu Ghi-nê… nhằm làm

sâu sắc hơn các mối quan hệ
song phương. Bên cạnh đó,
Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang cũng đã tiếp Hội Hữu
nghị đối ngoại nhân dân quốc
tế Trung Quốc, gặp gỡ, trao
đổi ý kiến với các tập đoàn
thuộc Liên minh doanh
nghiệp Hoa Kỳ trong APEC.
Lãnh đạo các nền kinh
tế thành viên APEC đánh giá
cao những bước triển khai
hội nhập quốc tế hiệu quả
của Việt Nam trên mọi lĩnh
vực, góp phần duy trì hòa
bình, ổn định, thúc đẩy xu thế
đối thoại và liên kết khu vực.
Các thành viên APEC
khẳng định tiếp tục phối hợp
chặt chẽ và sẵn sàng chia sẻ
kinh nghiệm với Việt Nam để
chuẩn bị đăng cai tổ chức
Năm APEC Việt Nam 2017
cũng như đảm nhận vai trò
nước điều phối ASEAN trong
APEC năm 2015. Điều đó sẽ
giúp Việt Nam triển khai
mạnh mẽ chủ trương chủ
động và tích cực hội nhập
quốc tế, thể hiện tầm nhìn dài
hạn của Việt Nam về châu Á Thái Bình Dương. Đây cũng
sẽ là đóng góp thiết thực của
Việt Nam vào việc duy trì vai
trò và vị thế của APEC, xây
dựng một châu Á - Thái Bình
Dương trong thế kỷ XXI năng
động, tự cường và thịnh
vượng - động lực của tăng
trưởng kinh tế toàn cầu./.

Thanh Thúy
http://www.tapchicongsan.org.vn

T

rong bối cảnh Nga-Mỹ có nguy cơ chiến
tranh lạnh và sự vươn lên mạnh mẽ của
Trung Quốc bên cạnh các tranh chấp về chủ
quyền với láng giềng, việc các nhà lãnh đạo thế
giới tập trung về Bắc Kinh đang là tâm điểm của
thế giới với nhiều toan tính căng thẳng.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama - Ảnh: AFP

Ông Tập Cận Bình (phải) tiếp ông Shinzo Abe khá lạnh lùng

Các nhà lãnh đạo thế giới trong đó có Tổng thống
Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã
có mặt tại Bắc Kinh để tham dự Hội nghị thượng đỉnh
APEC do “chủ nhà” Tập Cận Bình chủ trì.

Ông Obama, sau
sự thất thế của đảng
Dân chủ trong cuộc bầu
cử giữa kỳ ở Mỹ, đến
Trung Quốc với tâm
trạng nặng nề trong bối
cảnh mối quan hệ NgaMỹ đóng băng, trong khi
Moscow thì ngược lại,
theo Channel News
Asia.
Việc các nhà lãnh
đạo thế giới tập trung về
Bắc Kinh là sự kiện lớn
nhất do Tập Cận Bình
chủ trì kể từ khi nhậm
chức đến nay. Ông Tập
hôm chủ nhật 9.11
tuyên bố rằng Trung
Quốc tin tưởng vào một
tương lai tươi sáng sau
Hội nghị của khu vực
Thái Bình Dương.
Hội nghị thượng
đỉnh Hợp tác kinh tế
châu
Á-Thái
Bình
Dương (APEC) là một
cơ hội để các nhà lãnh
đạo hàng đầu thế giới
cùng ngồi lại, thỏa thuận
về các cam kết hữu nghị
cũng như hợp tác
thương mại bên lề các
cuộc trao đổi căng
thẳng về vấn đề địa
chính trị đang rất nhức
nhối, Channel News
Asia nhận định.
Mối
quan
hệ
Trung-Nhật vốn đã đóng
băng từ lâu do việc
tranh chấp lãnh thổ
đang dần được cải
thiện. Hai nền kinh tế

lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới này đã công bố một hiệp định
bốn điểm hôm thứ sáu 7.11, nhằm cải thiện mối quan hệ
và mở đường cho cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Chủ
tịch Tập và Thủ tướng Shinzo Abe sau gần 3 năm căng
thẳng.

Mối quan hệ Nga-Trung khá tốt đẹp - Ảnh: AFP

Nga hiện vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt kinh tế
của phương Tây vì việc sát nhập với Crimea, và liên
quan câu chuyện ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng
thống Obama và Tổng thống Putin dự kiến sẽ không có
cuộc hội đàm nào, nhưng Thủ tướng Úc Tony Abbott
tuyên bố sẽ “đối đầu” với Nga về việc máy bay MH17 rơi
hồi tháng 7 vừa qua. Mặc dù trước Nga phủ nhận những
cáo buộc về việc có liên quan đến nhóm phiến quân thân
Nga đã bắn quả tên lửa khiến MH17 bị nổ tung, và việc
Moscow cản trở điều tra.
Hội nghị APEC lần này sẽ là sự đối đầu của 3
quyền lực lớn giữa Washington với Bắc Kinh và
Moscow. Nga và Trung Quốc thường "sát cánh", bày tỏ
sự thiếu kiên nhẫn với cách giải quyết các vấn đề trên
thế giới của Mỹ và thường phủ quyết hoặc khước từ các
sáng kiến của Mỹ.
Trong cuộc gặp hôm Chủ nhật 9.11 với ông Putin,
ông Tập khẳng định: “Dù có thay đổi gì trên trường quốc
tế thì chúng ta vẫn nên đi theo con đường đã chọn để
mở rộng, và tăng cường hợp tác phát triển toàn diện”.
Putin cho biết sự hợp tác của họ là “rất quan trọng để
giữ trật tự thế giới trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”.
Trung Quốc và Mỹ vừa có cuộc tranh luận về việc làm
thế nào để hội nhập thương mại trong khu vực châu Á-

Thái Bình Dương bên
cạnh các vấn đề về
nhân quyền, tình báo
mạng và tranh chấp
lãnh thổ. Nhà Trắng hi
vọng sẽ có “một cuộc
trò chuyện thẳng thắn”
giữa lãnh đạo 2 nước.
Bắc Kinh cũng thể
hiện sự quyết đoán của
mình với Nhật Bản trong
vấn đề biển Hoa Đông
và sẵn sàng ở thế đối
nghịch để giành vùng
biển chiến lược này.
Một chủ đề tranh
luận khác giữa ông Tập
và ông Obama là Triều
Tiên. Bắc Kinh là đồng
minh thân cận của Bình
Nhưỡng, và việc Triều
Tiên bất ngờ thả 2
người Mỹ hôm thứ Bảy
8.11 cho thấy Triều Tiên
đã sẵn lòng quay lại
trường quốc tế.
APEC đã khởi
động một tuần lễ Hội
nghị thượng đỉnh cho
Hội nghị thượng đỉnh
Đông Á và Hội nghị G20
sắp tới. Trong một bài
phát biểu hôm Chủ
Nhật, Chủ tịch Tập nhấn
mạnh rằng nhiều thứ đã
thay đổi và cho thấy tầm
nhìn của ông về “giấc
mộng châu Á-Thái Bình
Dương” cùng với những
“lời hứa vô hạn” của
mình.
Uyên Lê
http://www.thanhnien.com.vn

Ngày 10/11, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh của
Trung Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp dự Hội nghị
cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
lần thứ 22 (APEC 22). Hai bên trao đổi ý kiến sâu rộng về
phương hướng lớn làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến
lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.
Theo Đặc phái viên TTXVN, Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang chúc Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao
APEC 22, góp phần thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết ở châu Á –
Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và các
thành viên APEC đóng góp tích cực cho thành công của hội
nghị, góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển và
phồn vinh chung của khu vực.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định chính sách
nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quý
trọng và mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung
Quốc củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác
cùng có lợi giữa hai nước ngày càng phát triển.
Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần đặt ưu tiên cao cho
việc củng cố và không ngừng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng,
hai nước làm sâu sắc mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, trong đó cần tăng cường sự
hiểu biết, tin cậy và tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, thực
hiện nghiêm chỉnh những thỏa thuận của Lãnh đạo hai Đảng,
hai nước để xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp.
Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc thường
xuyên giữa Lãnh đạo Cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường
các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, giữa các Bộ,
ngành, địa phương và đặc biệt là thúc đẩy giao lưu giữa nhân
dân hai nước, nhất là trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, tiếp tục thúc đẩy
quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại cùng có lợi, cân bằng và
bền vững.
Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
nhấn mạnh việc hai nước có lập trường khác nhau trong vấn đề
Biển Đông là một thực tế. Điều quan trọng nhất là hai bên cần
thông qua đàm phán, trao đổi chân thành trên cơ sở nhận thức
chung và những thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai Đảng,
hai nước.
Trong quá trình đó, hai bên cần duy trì hòa bình, ổn định,
an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, kiểm soát tốt
bất đồng, không để nảy sinh vấn đề mới ảnh hưởng quan hệ
hai nước. Trên tinh thần dễ trước khó sau, hai bên cần tích cực
triển khai đầy đủ những lĩnh vực hợp tác đã nhất trí, trong đó có
việc thúc đẩy đàm phán phân định đi đôi với hợp tác cùng phát
triển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ sớm đạt tiến triển thực
chất để phát đi tín hiệu tốt đẹp với nhân dân hai nước và dư
luận quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình khẳng định phát
triển tình hữu nghị Trung Quốc
– Việt Nam là phương châm
nhất quán, không thay đổi của
Đảng, Nhà nước và nhân dân
Trung Quốc; cho rằng việc phát
triển quan hệ hai Đảng, hai
nước là phù hợp với lợi ích căn
bản của nhân dân hai nước, có
lợi cho hòa bình, ổn định và
phát triển ở khu vực.
Chủ tịch Tập Cận Bình
cũng phản hồi tích cực đối với
các đề xuất của Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang về các biện
pháp cụ thể nhằm tăng cường
quan hệ hai Đảng, hai nước
trong thời gian tới, đồng thời đề
nghị hai bên cần kiên trì tăng
cường trao đổi chiến lược, ổn
định phương hướng đúng đắn
của quan hệ hai nước; đi sâu
hợp tác thiết thực, thực hiện
cùng có lợi, cùng thắng; mở
rộng giao lưu nhân văn, củng
cố nền tảng xã hội của tình hữu
nghị Trung – Việt và giải quyết
ổn thỏa bất đồng, tạo môi
trường trên biển theo hướng ổn
định và hợp tác.
Chủ tịch Tập Cận Bình
khẳng định Trung Quốc ủng hộ
Việt Nam tổ chức thành công
Hội nghị Cấp cao APEC năm
2017, hy vọng hai bên tiếp tục
duy trì hợp tác và phối hợp
trong cơ chế APEC.
Theo http://www.baotintuc.vn/

tham dự các phiên thảo luận của hội
nghị với tư cách khách mời đặc biệt.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
được mời tham dự và phát biểu với tư
cách khách mời đặc biệt tại phiên họp
của hội nghị về chủ đề "Tăng cường
kết nối khu vực: Những ưu tiên về đầu
tư, cơ sở hạ tầng và chính sách". (Toàn
văn bài phát biểu của Chủ tịch nước
đăng trên số báo ra hôm nay).
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội
nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương (TPP) tại Bắc Kinh
(Trung Quốc). Ảnh: NGUYỄN KHANG
(TTXVN)

T

heo Bộ Ngoại giao và
TTXVN, sáng 10-11, Hội
nghị cấp cao (HNCC)
doanh nghiệp APEC 2014 đã diễn ra
tại Trung tâm Hội nghị quốc gia
Trung Quốc ở Bắc Kinh. Tham dự
Hội nghị có đại diện của hơn 1.500
tập đoàn hàng đầu khu vực.
Hội nghị tập trung thảo luận các
vấn đề lớn đang đặt ra đối với các nền
kinh tế thành viên APEC và các doanh
nghiệp khu vực, như hệ thống thương
mại đa phương, đổi mới, xây dựng nền
kinh tế sáng tạo, cải cách kinh tế và
tăng trưởng, bảo đảm tương lai của tài
chính toàn cầu, tăng cường kết nối,
nhất là về đầu tư và phát triển hạ tầng
cơ sở, hình thành Khu vực thương mại
tự do toàn châu Á - Thái Bình Dương...
Hơn 10 nhà lãnh đạo APEC được mời

Phát biểu ý kiến định hướng tại
hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang nhấn mạnh, châu Á - Thái Bình
Dương đang đứng trước những cơ hội
mới, to lớn với việc hình thành Cộng
đồng ASEAN và các hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới; nêu bật những
nỗ lực và đóng góp của ASEAN trong
việc khởi xướng và thúc đẩy tự do hóa
thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối
trong khuôn khổ APEC và ở châu Á Thái Bình Dương; đề nghị các doanh
nghiệp cùng nỗ lực tham gia thực hiện
Khuôn khổ và Lộ trình kết nối APEC
cũng như tiếp tục đồng hành và hỗ trợ
Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ
tầng, nhất là về nguồn vốn, công nghệ
và nâng cao năng lực...
Các doanh nghiệp đều bày tỏ
đánh giá cao những kết quả tích cực
của Việt Nam trong nỗ lực đổi mới sâu
rộng, ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ
cấu nền kinh tế; bày tỏ tin tưởng rằng,
với nỗ lực tham gia các liên kết kinh tế
ở khu vực, Việt Nam tiếp tục là điểm
đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp và

khẳng định sẽ tăng cường các hoạt
động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam
để cùng đón bắt những cơ hội, tiềm
năng hợp tác mới. Các doanh nghiệp
cũng đề xuất một số khuyến nghị với
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về
các biện pháp chính sách nhằm tạo
thuận lợi hơn nữa cho các doanh
nghiệp kinh doanh ở Việt Nam.

Nam quyết tâm và sẵn sàng nỗ lực
cùng các thành viên để sớm đạt được
một hiệp định toàn diện, cân bằng và vì
sự phát triển, phản ánh thỏa đáng
những quan tâm, lợi ích và thực tiễn
phát triển của các thành viên. Chủ tịch
nước nhấn mạnh cần tiếp tục những nỗ
lực chung với quyết tâm, trên tinh thần
hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi.

Chiều 10-11, Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang và các nhà lãnh đạo
các nước thành viên Hiệp định Ðối tác
xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã tiến
hành hội nghị cấp cao lần thứ 5 tại Bắc
Kinh, Trung Quốc.

Ðàm phán Hiệp định TPP khởi
động từ tháng 3-2010 và đã trải qua
gần 5 năm đàm phán. Ðến nay, đã có
sự tham gia của 12 nền kinh tế năng
động ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, gồm Niu Di-lân, Chi-lê, Brunây, Xin-ga-po, Hoa Kỳ, Pê-ru, Việt
Nam, Ma-lai-xi-a, Ca-na-đa, Ô-xtrây-lia, Mê-hi-cô và Nhật Bản. TPP được
đánh giá là một trong những liên kết
kinh tế tiềm năng, có quy mô rộng lớn
hàng đầu thế giới, đóng góp khoảng
40% GDP thế giới và hơn 30% tổng giá
trị thương mại toàn cầu.

Hội nghị tập trung đánh giá tiến
triển đàm phán trong năm qua và đề ra
định hướng thúc đẩy nỗ lực hoàn tất
đàm phán. Các nhà lãnh đạo đều đánh
giá những tiến bộ đạt được là rất đáng
ghi nhận, tạo cơ sở quan trọng để các
thành viên đẩy mạnh nỗ lực sớm hoàn
tất đàm phán. Các nhà lãnh đạo nhấn
mạnh, Hiệp định TPP cần nhằm phục
vụ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và
tăng cường năng lực cạnh tranh của
các nước thành viên, hướng tới bảo
đảm phát triển bền vững. Hội nghị nhất
trí nỗ lực bảo đảm TPP là một liên kết
kinh tế mở, sẵn sàng đón nhận sự
tham gia của các nền kinh tế trong khu
vực.
Trên tinh thần đó, các nhà lãnh
đạo đã thông qua Tuyên bố chung với
những định hướng cụ thể để đẩy nhanh
tiến trình đàm phán thời gian tới, khẳng
định quyết tâm chung sớm hoàn tất một
hiệp định toàn diện, cân bằng và tiêu
chuẩn cao, tính đến sự đa dạng về
trình độ phát triển của các thành viên.
Tại hội nghị này, Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang khẳng định, Việt

Chiều cùng ngày, cũng tại Trung
tâm hội nghị quốc gia Trung Quốc, Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang cùng các
nhà lãnh đạo thành viên APEC đã tham
dự cuộc Ðối thoại với các thành viên
của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC
(ABAC). Các nhà lãnh đạo đánh giá
cao và ghi nhận các khuyến nghị thiết
thực của ABAC về phương hướng và
biện pháp tăng cường hợp tác, liên kết
kinh tế khu vực cũng như nâng cao vai
trò của APEC. Lãnh đạo của Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
Tập đoàn đầu tư Sài Gòn, Tập đoàn
Sovico, Khu công nghiệp Sài Gòn Bình Phước và Tập đoàn Miên Viễn
Triều (MVT), hiện đại diện các doanh
nghiệp Việt Nam trong ABAC đã tham
dự cuộc đối thoại.
Theo http://www.nhandan.com.vn/

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
‘Kết nối khu vực là then chốt của hội nhập toàn diện’
Sáng ngày 10.11, Hội nghị Thượng
đỉnh doanh nghiệp APEC 2014 đã diễn ra
tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Trung
Quốc ở Bắc Kinh. Tham dự Hội nghị có
đại diện của hơn 1.500 tập đoàn hàng
đầu khu vực.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được
mời tham dự và phát biểu với tư cách khách
mời đặc biệt tại phiên họp của Hội nghị về chủ
đề “Tăng cường kết nối khu vực: Những ưu
tiên về đầu tư, cơ sở hạ tầng và chính sách”.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh:
“Châu Á - Thái Bình Dương đang đứng trước
những cơ hội mới, to lớn với việc hình thành
của Cộng đồng ASEAN và các hiệp định
thương mại tự do thế hệ mới, như Hiệp định
đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp
định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các
liên kết Đông Bắc Á, Liên minh Thái Bình
Dương…
Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang,
thời gian từ nay đến năm 2020 là giai đoạn
phát triển hoàn toàn mới, năng động của Đông
Nam Á với việc Cộng đồng ASEAN hình thành,
tạo nên một thị trường chung, không gian kinh
tế thống nhất của cả khu vực. Hầu hết các cam
kết tự do hóa thương mại, đầu tư và dịch vụ
trong các thoả thuận thương mại tự do của
ASEAN với các đối tác hàng đầu sẽ được hoàn
tất, đặc biệt là Hiệp định đối tác kinh tế toàn
diện khu vực (RCEP), mở rộng và nâng cấp
các hiệp định thương mại tự do của ASEAN với
Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ...
Đánh giá cao vai trò tiên phong của các
doanh nghiệp trong liên kết và kết nối khu vực,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các
doanh nghiệp cùng nỗ lực tham gia thực hiện
Khuôn khổ và Lộ trình kết nối APEC được
thông qua tại các Hội nghị Cấp cao ở Bali và
Bắc Kinh, đặc biệt trong việc huy động vốn đầu
tư và thông qua các mô hình quan hệ đối tác
công - tư (PPP). Đồng thời, các doanh nghiệp
cũng cần tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao
năng lực kết nối cho các nền kinh tế thành viên
đang phát triển, nhất là trong giáo dục, đào tạo
nguồn nhân lực và ứng phó với các thách thức

toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai. Chủ
tịch nước đề nghị các doanh nghiệp tăng
cường hỗ trợ các thành viên ASEAN trong triển
khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN, các
dự án tiểu vùng về cơ sở hạ tầng, thu hẹp
khoảng cách phát triển của ASEAN lục địa và
tiểu vùng Mê Kông.
Trao đổi với các doanh nghiệp về những
quan tâm của Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ:
“Chúng tôi coi kết nối khu vực là một nội hàm
then chốt của công cuộc đổi mới sâu rộng và
hội nhập quốc tế toàn diện, và triển khai kết nối
gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu kinh tế. Chúng
tôi mong các bạn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ
chúng tôi trong phát triển cơ sở hạ tầng, đặc
biệt về nguồn vốn, công nghệ và nâng cao
năng lực. Các ưu tiên hiện nay của chúng tôi là
xây dựng các tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây của Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và
khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào Việt Nam, Hành lang kinh tế phía Nam và Hành
lang kinh tế Bắc - Nam, cơ sở hạ tầng cảng
biển, các khu, điểm du lịch, các khu kinh tế, khu
công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu... Việc các
bạn tiếp tục đồng hành sẽ giúp Việt Nam đóng
góp hiệu quả hơn vào kết nối APEC cũng như
để hoàn thành trọng trách chủ nhà năm APEC
2017”.
Các doanh nghiệp đều đánh giá cao
những kết quả tích cực của Việt Nam trong nỗ
lực đổi mới sâu rộng, ổn định kinh tế vĩ mô và
tái cơ cấu nền kinh tế; bày tỏ tin tưởng rằng,
với nỗ lực tham gia các liên kết kinh tế ở khu
vực, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho
các doanh nghiệp và khẳng định sẽ tăng cường
các hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam
để cùng đón bắt những cơ hội, tiềm năng hợp
tác mới.
Chiều cùng ngày, cũng tại Trung tâm hội
nghị quốc gia Trung Quốc, Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang cùng các nhà Lãnh đạo
thành viên APEC đã tham dự cuộc Đối thoại
với các thành viên của Hội đồng tư vấn kinh
doanh APEC (ABAC).
Bảo Cầm
THEO http://www.thanhnien.com.vn

Trong khuôn khổ dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái
Bình Dương (APEC) ở Bắc Kinh (Trung Quốc), sáng 10/11, Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang đã dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2014 về
"Tăng cường kết nối khu vực: Những ưu tiên về đầu tư, cơ sở hạ tầng và chính sách".

Báo Tin tức xin giới thiệu toàn văn bài
phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
tại hội nghị:
Tôi rất vui mừng tham dự Hội nghị
Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC năm nay
cùng các Quý vị và các bạn. Tôi đánh giá cao
nỗ lực của Hội đồng xúc tiến thương mại
quốc tế Trung Quốc và các doanh nghiệp
trong việc tổ chức Hội nghị lần này với chủ đề
và những nội dung thảo luận rất thiết thực.
“Tăng cường kết nối khu vực: Những ưu tiên
về đầu tư, cơ sở hạ tầng và chính sách” là
vấn đề hết sức quan trọng đối với châu Á –
Thái Bình Dương hiện nay, nhằm khơi dậy
các tiềm năng, khơi thông các “điểm nghẽn”
đối với phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và
phát triển bền vững.
Bước vào thế kỷ 21, kết nối giữa các
nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương đang
đứng trước những tiềm năng mới, rất to lớn.
Những thành quả tự do hóa thương
mại, đầu tư cũng như giao lưu con người
trong 25 năm hình thành và phát triển của
Diễn đàn APEC đã tạo nền tảng vững chắc
cho liên kết và kết nối khu vực. Châu Á - Thái
Bình Dương tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt
tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi
chậm như hiện nay, đây là kết quả rất đáng
khích lệ.
Khi APEC ra đời, ít ai hình dung được
trao đổi thương mại toàn khu vực có thể tăng
lên hơn 20 nghìn tỉ USD như hiện nay, trong
đó gần 70% là thương mại nội khu vực,
lượng vốn đầu tư vào APEC chiếm hơn 50%
đầu tư toàn cầu và hàng năm có tới hàng
trăm triệu lượt khách du lịch đến khu vực.
APEC luôn đi đầu với những tầm nhìn
dài hạn, mà tiêu biểu là các Mục tiêu Bogor
năm 1994, Sáng kiến kết nối chuỗi cung ứng
năm 2009, Khuôn khổ kết nối APEC năm
2013...
Chúng ta đang có thêm nhiều cơ hội to
lớn nhờ các hiệp định thương mại tự do thế

hệ mới, với quy mô rộng lớn hơn và tiêu chí
cao hơn. Thời gian tới, sẽ hình thành Cộng
đồng ASEAN, Khuôn khổ đối tác kinh tế toàn
diện khu vực (RCEP), Hiệp định đối tác xuyên
Thái Bình Dương (TPP), các liên kết Đông
Bắc Á, Liên minh Thái Bình Dương… Chỉ
trong không đầy một thập kỷ, ý tưởng Khu
vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình
Dương (FTAAP) nay đã trở thành mục tiêu
chung, với lộ trình triển khai cụ thể.
Tuy nhiên, cùng với những chuyển
biến căn bản của nền tảng kinh tế thế giới
trong một thế giới toàn cầu hóa và gắn kết
hơn, kết nối khu vực đang đứng trước những
yêu cầu, thách thức hoàn toàn mới. Kết nối
trong thế kỷ 21 là sự kết nối toàn diện, sâu
rộng trên cả ba phương diện: thể chế, cơ sở
hạ tầng và con người. Kết nối là phải nhằm
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong
đó con người là chủ thể và trọng tâm.
Trong giai đoạn trước mắt, kết nối cơ
sở hạ tầng cần trở thành ưu tiên hàng đầu.
Trong khi kinh tế của chúng ta đang ở trong
thời kỳ chuyển đổi, phát triển và kết nối cơ sở
hạ tầng lại đòi hỏi nguồn tài chính rất lớn. Từ
nay đến năm 2020, Châu Á cần khoảng 8
nghìn tỉ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng.
Do đó, vấn đề lớn đặt ra đối với chúng
ta là phải có quyết tâm chính trị chung cao
độ, phải có nguồn lực rất lớn, phải phối hợp
hài hòa thì mới có thể sử dụng hiệu quả các
nguồn lực. Đặc biệt là phải có cách thức phù
hợp trong huy động vốn, cơ chế triển khai
minh bạch và vì mục tiêu phát triển…
Tại Đông Nam Á, ASEAN luôn tiên phong
khởi xướng ý tưởng và thúc đẩy triển khai tự
do hóa thương mại, đầu tư và kết nối, khẳng
định vai trò hạt nhân liên kết và kết nối ở
châu Á – Thái Bình Dương. Từ năm 1992,
ASEAN đã khởi xướng việc hình thành Khu
vực thương mại tự do, năm 2003 quyết định
tiến tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN và năm
2010 thông qua Kế hoạch tổng thể về kết nối.

ASEAN đóng góp tích cực, đề xuất
nhiều sáng kiến để thúc đẩy liên kết và kết
nối của APEC. Tiêu biểu là "Các Mục tiêu
Bogor" năm 1994, ý tưởng hình thành “Khu
vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình
Dương" tại Hà Nội năm 2006, sáng kiến "phát
triển bền vững và kết nối khu vực" tại
Singapore năm 2009, “Khuôn khổ kết nối
APEC” và “Kế hoạch dài hạn APEC về phát
triển cơ sở hạ tầng và đầu tư” vừa thông qua
tại Bali năm ngoái.
Thời gian từ nay đến năm 2020 là giai
đoạn phát triển hoàn toàn mới, năng động
của Đông Nam Á. Cộng đồng ASEAN hình
thành, tạo nên một thị trường chung, không
gian kinh tế thống nhất của cả khu vực. Hầu
hết các cam kết tự do hóa thương mại, đầu
tư và dịch vụ trong các thoả thuận FTA của
ASEAN với các đối tác hàng đầu sẽ được
hoàn tất. Đặc biệt, các doanh nghiệp sẽ có
nhiều cơ hội lớn với triển vọng hoàn tất đàm
phán RCEP, mở rộng và nâng cấp các hiệp
định FTA của ASEAN với Trung Quốc, Nhật
Bản và Ấn Độ.
Với vai trò chủ thể của hợp tác kinh tế,
thương mại, đầu tư, các bạn có vai trò không
thể thiếu trong việc triển khai, tranh thủ các
cơ hội cũng như xử lý các thách thức đặt ra
đối với kết nối khu vực. Tôi đề nghị các bạn
tiếp tục cùng triển khai các nỗ lực sau:
Một là, cùng thực hiện Khuôn khổ và
Lộ trình kết nối APEC được thông qua tại các
Hội nghị Cấp cao ở Bali và Bắc Kinh, đặc biệt
huy động vốn đầu tư, thông qua các mô hình
quan hệ đối tác công - tư (PPP). Nay là thời
điểm chúng ta nên cân nhắc hình thành một
cơ chế đối thoại, hợp tác kết nối của các
doanh nghiệp APEC để tăng cường phối hợp
hành động với các nền kinh tế thành viên.
Hai là, để nâng cao hiệu quả kết nối
khu vực, chúng tôi mong đợi các bạn, tiếp tục
hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực kết nối cho
các nền kinh tế thành viên đang phát triển,
nhất là trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân
lực và ứng phó với các thách thức toàn cầu
như biến đổi khí hậu, thiên tai – thách thức
lớn nhất trong Thế kỷ 21.
Ba là, hỗ trợ các thành viên ASEAN
trong triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối,
trong đó chú trọng các dự án cơ sở hạ tầng
nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, các dự

án tiểu vùng, nhất là ASEAN lục địa và tiểu
vùng Mê Công…
Đối với Việt Nam, chúng tôi coi kết nối
khu vực là một nội hàm then chốt của công
cuộc đổi mới sâu rộng và hội nhập quốc tế
toàn diện, và triển khai kết nối gắn kết chặt
chẽ với tái cơ cấu kinh tế. Chúng tôi mong
các bạn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ chúng
tôi trong phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt về
nguồn vốn, công nghệ và nâng cao năng lực.
Các ưu tiên hiện nay của chúng tôi là xây
dựng các tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây
của Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng và khu
vực tam giác phát triển Campuchia – Lào –
Việt Nam, Hành lang kinh tế phía Nam và
Hành lang kinh tế Bắc – Nam, cơ sở hạ tầng
cảng biển, các khu, điểm du lịch, các khu kinh
tế, khu công nghiệp và khu kinh tế cửa
khẩu...
Việc các bạn tiếp tục đồng hành sẽ
giúp Việt Nam đóng góp hiệu quả hơn vào kết
nối APEC cũng như để hoàn thành trọng
trách Chủ nhà Năm APEC 2017.
Tôi đánh giá cao những ý kiến rất sâu sắc mà
các Quý vị và các bạn chia sẻ. Đó là những
cơ sở quan trọng để chúng ta cùng nhau tăng
cường kết nối khu vực trong thời gian tới.
Châu Á – Thái Bình Dương đang
chuyển mình nhanh chóng hơn bao giờ hết,
tạo nên những tiềm năng hoàn toàn mới cho
kết nối khu vực. Nếu tự do hóa mở ra những
cơ hội, thì chính kết nối là nhân tố giúp chúng
ta tiếp cận các cơ hội, giảm chi phí, tăng
năng lực tận dụng cơ hội.
Các bạn đang đứng trước những tiềm năng
kinh doanh và đầu tư hoàn toàn mới ở châu
Á – Thái Bình Dương nói chung và ở khu vực
Đông Nam Á và Việt Nam nói riêng. Đất nước
chúng tôi là thành viên tích cực của APEC và
Cộng đồng ASEAN.
Việt Nam là cầu nối gắn kết các nền
kinh tế ASEAN lục địa với ASEAN hải đảo
trong không gian kinh tế thống nhất. Với việc
triển khai và hoàn tất 15 hiệp định thương
mại tự do trong giai đoạn đến 2020, Việt Nam
sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong
mạng lưới kết nối rộng lớn với 56 nền kinh tế,
trong đó có 18 thành viên APEC và hầu hết
các trung tâm kinh tế thế giới.
Chúc tất cả các Quý vị và các bạn sức
khỏe và thành công.
THEO TTXVN/Tin tức

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
"Hợp tác và hội nhập tiếp tục là xu thế chủ đạo ở châu Á - Thái Bình Dương"
Sau hai ngày làm việc, Hội nghị Cấp
cao APEC lần thứ 22 tại Bắc Kinh, Trung
Quốc, đã kết thúc tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng
vấn báo chí đi theo đoàn về kết quả hội
nghị.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Phóng viên (PV): Hội nghị Cấp cao
lần thứ 22 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế
châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa diễn
ra trong hai ngày 10 và 11-11, tại thủ đô
Bắc Kinh, Trung Quốc. Đề nghị Thứ
trưởng đánh giá những kết quả nổi bật và
ý nghĩa của hội nghị?
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Hội nghị
Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái
Bình Dương (APEC) năm nay có ý nghĩa đặc
biệt, đánh dấu chặng đường 25 năm hình thành
và phát triển của APEC (1989-2014) và 20 năm
thực hiện các Mục tiêu Bô-go về thuận lợi hóa
và tự do hóa thương mại và đầu tư (19942014). Hội nghị diễn ra trong bối cảnh phục hồi
kinh tế chậm hơn dự báo và không bền vững,
vòng đàm phán Đô-ha tiếp tục trì trệ, hòa bình
và ổn định ở nhiều khu vực đang bị thách thức,
các thách thức toàn cầu trở nên gay gắt hơn...
Nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định và đà tăng
trưởng của châu Á-Thái Bình Dương vì vậy cũng
trở nên cấp bách.
Với chủ đề “Định hình tương lai thông qua quan
hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương”, hội nghị
đã thông qua 2 Tuyên bố và 4 văn kiện kèm
theo đề ra những định hướng lớn cho liên kết
và quyết định thiết lập một số cơ chế hợp tác.
Có thể nói rằng, kết quả nổi bật là việc các nhà
lãnh đạo khẳng định lợi ích cũng như quyết tâm
chung duy trì vai trò của APEC là diễn đàn hợp
tác kinh tế hàng đầu ở khu vực và trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo nhất trí, trên cơ sở những
thành tựu nổi bật trong 25 năm qua, cần nỗ lực
nâng tầm hợp tác, liên kết để đề cao vị thế của
diễn đàn trong giai đoạn phát triển mới và góp
phần duy trì châu Á-Thái Bình Dương là động
lực của tăng trưởng và liên kết toàn cầu. Đại
diện cho khoảng 40% dân số thế giới, đóng
góp 55% GDP và 44% thương mại toàn cầu,
APEC đang đem lại những lợi ích thiết thực cho
từng nền kinh tế thành viên và cuộc sống của
người dân trong khu vực.
Thứ hai, hội nghị đã thông qua “Kế hoạch tổng
thể về kết nối APEC giai đoạn 2015-2025”. Đây
là lần đầu tiên APEC đề ra các biện pháp tăng
cường kết nối tổng thể với tầm nhìn dài hạn,
đặc biệt là kết nối cơ sở hạ tầng, nhằm tạo
thêm động lực hình thành một thị trường chung
rộng lớn, không gian thống nhất cho tăng
trưởng và phát triển của cả khu vực.
Thứ ba, hội nghị đã nhất trí về “Lộ trình đóng
góp của APEC trong hình thành Khu vực
Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương
(FTAAP)”. Như vậy, chỉ trong gần một thập kỷ,
ý tưởng về Khu vực Thương mại tự do châu ÁThái Bình Dương nay đã trở thành mục tiêu cụ
thể của APEC.
Thứ tư, các nhà lãnh đạo thông qua “Thỏa
thuận của APEC về phát triển sáng tạo, cải cách
và tăng trưởng kinh tế” để tăng trưởng mạnh
mẽ, bền vững, cân bằng, đồng đều và phát huy
tiềm năng mới của kinh tế mạng, hợp tác đại
dương, ứng phó với các thách thức toàn cầu,
an ninh lương thực, ứng phó với thiên tai, cứu
hộ, cứu nạn, thu hẹp khoảng cách phát triển,
nâng cao năng lực cho các thành viên đang
phát triển...
Với những kết quả đó, hội nghị tiếp tục khẳng
định tiềm năng và vai trò quan trọng của APEC
trong việc xây dựng quan hệ đối tác vì một
châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, gắn
kết và thịnh vượng.
PV: Theo Thứ trưởng, Việt Nam đã
có những đóng góp gì vào thành công
chung của Hội nghị Cấp cao APEC năm
nay và các hoạt động quan trọng khác?
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Đoàn đại
biểu cấp cao nước ta do Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Cấp
cao APEC, Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp

APEC, Cuộc họp cấp cao Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương và Đối thoại với Hội
đồng tư vấn kinh doanh APEC. Chủ tịch nước là
khách mời đặc biệt tại phiên thảo luận của Hội
nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC về vấn
đề đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng.
Đoàn ta đã có nhiều đóng góp tích cực trong
tất cả các vấn đề lớn của các hội nghị, thúc đẩy
nhiều quan tâm chung. Các thành viên đánh giá
cao các đề xuất của ta, nhất là đề cao nhu cầu
duy trì hòa bình, ổn định để phục hồi kinh tế,
hợp tác và phát triển. Chúng ta đã đề xuất gắn
kết chặt chẽ cải cách kinh tế, tăng trưởng, liên
kết với phát triển bền vững các Mục tiêu Thiên
niên kỷ và Chương trình nghị sự phát triển sau
năm 2015 cũng như ứng phó với các thách
thức toàn cầu, trong đó có an ninh lương thực,
an ninh nguồn nước, ứng phó thiên tai, cứu hộ,
cứu nạn...
Chúng ta cũng nhấn mạnh hợp tác cần được
triển khai trên cơ sở cùng có lợi, tính đến trình
độ phát triển của các thành viên, hỗ trợ nâng
cao năng lực, đặc biệt trong các vấn đề kinh tế,
thương mại thế hệ mới. Nhiều thành viên tán
thành đề nghị của chúng ta về việc APEC cần
đẩy mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo, đối tác
công tư, hợp tác ngư nghiệp, ứng dụng khoa
học-công nghệ, trợ giúp liên kết tiểu vùng,
trong đó có ASEAN lục địa và tiểu vùng Mê
Công… Các thành viên đánh giá cao những kết
quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng APEC lần
thứ 6 về phát triển nguồn nhân lực, tổ chức
thành công tại Việt Nam tháng 9 vừa qua.
Chúng ta cũng đã nêu bật những tiềm năng
hợp tác, các ưu tiên phát triển của ASEAN và
Việt Nam cũng như vai trò của ASEAN trong
việc khởi xướng ý tưởng, thúc đẩy liên kết, kết
nối trong APEC và ở châu Á-Thái Bình Dương.
Nhiều thành viên cùng các doanh nghiệp khẳng
định, sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ triển khai
các ưu tiên của ta trong tái cơ cấu kinh tế và
hội nhập quốc tế, trong đó có việc phát triển cơ
sở hạ tầng, nguồn vốn, công nghệ và nâng cao
năng lực.
PV: Xin Thứ trưởng cho biết, những
thỏa thuận quan trọng đạt được qua các
cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang với lãnh đạo các thành
viên APEC trong dịp tham dự các hội nghị
trên?
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang và đoàn ta đã tiếp xúc

rộng rãi với nhiều nguyên thủ và lãnh đạo các
thành viên APEC, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống các
nước: In-đô-nê-xi-a, Hoa Kỳ, Phi-líp-pin, Chi-lê,
Pê-ru, Nga, Hàn Quốc, Quốc vương Bru-nây,
Thủ tướng Nhật Bản, Thái Lan, Pa-pua Niu Ghinê, Niu Di-lân... Chủ tịch nước cũng đã tiếp Hội
Hữu nghị đối ngoại nhân dân quốc tế Trung
Quốc và gặp gỡ, trao đổi với các tập đoàn
thuộc Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ trong
APEC.
Chủ tịch nước và lãnh đạo các thành viên APEC
đã trao đổi sâu rộng về tăng cường quan hệ
song phương và phương hướng phối hợp tại
các diễn đàn đa phương trong bối cảnh có
nhiều vấn đề an ninh, phát triển đang nổi lên ở
khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo các nước
nhất trí, để tận dụng cơ hội phục hồi và liên kết
kinh tế sôi động ở khu vực, cần cùng triển khai
các biện pháp đẩy mạnh hợp tác song phương
thiết thực hơn nữa về kinh tế, thương mại, đầu
tư, kết nối doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ
tầng, chuyển giao công nghệ...
Các thành viên APEC đánh giá cao những bước
triển khai hội nhập quốc tế hiệu quả của Việt
Nam trên mọi lĩnh vực, góp phần duy trì hòa
bình, ổn định, thúc đẩy xu thế đối thoại và liên
kết khu vực. Các thành viên khẳng định, tiếp
tục phối hợp chặt chẽ và sẵn sàng chia sẻ kinh
nghiệm với chúng ta để chuẩn bị đăng cai tổ
chức Năm APEC Việt Nam 2017, cũng như đảm
nhận vai trò nước điều phối ASEAN trong APEC
năm 2015.
Có thể khẳng định rằng, hợp tác và hội nhập
tiếp tục là lợi ích chung và là xu thế chủ đạo ở
châu Á-Thái Bình Dương. Liên kết khu vực đang
ngày càng trở nên sâu rộng hơn, mang tính liên
ngành hơn và với quy mô rộng lớn hơn. Trong
tiến trình đó, Cộng đồng ASEAN, Diễn đàn
APEC và liên kết đầy tiềm năng trong Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương là những hạt
nhân rất then chốt. Những cơ hội mới đó đòi
hỏi các bộ, ngành và doanh nghiệp chúng ta
cần chủ động tận dụng và tiếp tục tham gia,
đóng góp chủ động hơn vào các vấn đề quan
tâm chung của khu vực, đồng thời có những
bước chuyển mạnh mẽ hơn trong chuẩn bị
trong nước, nhất là về thể chế, pháp lý và nâng
cao năng lực triển khai.
PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!
VĂN YÊN (ghi từ Bắc Kinh)
http://www.qdnd.vn

Trung Quốc ngoại giao "con thoi” tại APEC
ại Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn
ra tại Bắc Kinh hôm nay 10-11, chủ
nhà Trung Quốc đẩy mạnh tiếp xúc
với các nước.

T

thành các tài sản hợp pháp như bất động sản
hay các tài khoản ngân hàng.
Trung Quốc - Thái Lan cùng phát
triển giao thông
Bên lề Hội nghị cấp cao hợp tác kinh
tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang
diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ
tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha có cuộc
gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bà Julie Bishop nói Úc đang xem xét hiệp
ước dẫn độ với Trung Quốc.

Trung Quốc - Úc xem xét hiệp ước
dẫn độ
Úc đang xem xét một hiệp ước dẫn độ
với Trung Quốc để hỗ trợ Bắc Kinh đưa về
nước các quan chức tham nhũng trong bối
cảnh các quan chức châu Á-Thái Bình
Dương đẩy mạnh các nỗ lực chống tham
nhũng.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói với
tờ Thời báo Tài chính Úc rằng hiệp ước sẽ là
một phần trong tuyên bố chống tham nhũng
được ký tại Hội nghị cấp cao APEC ở Bắc
Kinh.
Tại Bắc Kinh, bà Bishop cho biết:
“Trung Quốc đã yêu cầu một hiệp ước như
vậy và chúng tôi đang xem xét”.
Hồi tháng 7, Trung Quốc mở chiến
dịch “Săn Cáo” nhằm đưa về nước các quan
chức và thành viên gia đình họ đã chạy ra
nước ngoài và đem theo tiền bạc do tham
nhũng mà có.
Trong khi đó, Úc lại được coi là nơi
trú ẩn tuyệt vời cho các quan chức Trung
Quốc tham nhũng. Số tiền tham nhũng biến

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha chào
kiểu Thái khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Ông Prayuth nói với ông Tập rằng
Thái Lan đánh giá cao các chiến lược của
Trung Quốc trong việc phát triển tuyến
đường R3A. Tuyến đường khi hoàn thành là
một phần của kế hoạch mở tứ giác kinh tế
nối Thái Lan, Myanmar, Lào và Trung Quốc,
và là một trong những tuyến kinh tế trọng
điểm của thế giới.
Tuyến R3A xuất phát từ Côn Minh
(Trung Quốc), vượt qua sông Mekong ở
Huay Xai (Lào) và đi vào tỉnh Chiang Rai
của Thái Lan.
Người phát ngôn chính phủ Thái
Yongyuth Mayalarp dẫn lời ông Prayuth nói
Bangkok cũng sẵn sàng hợp tác với Bắc
Kinh trong việc phát triển hệ thống đường
sắt đôi nối Thái Lan, Trung Quốc và các
nước khác.

Theo The Nation, Bangkok cũng nói
ủng hộ chính sách của Bắc Kinh trong việc
dùng đồng nhân dân tệ làm đồng tiền thông
dụng ở châu Á. “Hai nhà lãnh đạo hy vọng
thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương giữa
đồng nhân dân tệ và đồng baht sẽ được gia
hạn sau khi thỏa thuận này hết hạn trong
tháng tới” - ông Yongyuth nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và
tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp nhau
ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Trung Quốc - Nhật tăng cường hợp
tác kinh tế
Ngày 10-11, thủ tướng Shinzo Abe và
chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc
gặp chính thức ở Bắc Kinh. Đây là lần đầu
tiên nguyên thủ hai nước gặp nhau kể từ khi
lên cầm quyền đến nay.
Hãng tin Kyodo dẫn lời Chánh văn
phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho
biết lãnh đạo hai quốc gia gặp và trao đổi rất
thẳng thắn quan điểm của nhau. “Tôi cho
rằng đã có tiền triển lớn trong việc cãi thiện
các mối quan hệ kinh tế và những mối quan

hệ khác giữa Trung Quốc và Nhật Bản” ông Suga mô tả.
Ông Suga cho biết thêm thủ tướng
Abe và chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí biện
pháp khởi động các quá trình nhằm chuẩn bị
thành lập cơ chế giải quyết khủng hoảng trên
biển giữa hai nước.
Trung Quốc - Indonesia: hợp tác
phát triển đại dương
Trước đó, chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình cũng đã có cuộc gặp với tổng
thống Indonesia Joko Widodo và đã thống
nhất hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong
các lĩnh vực liên quan đến cơ sở hạ tầng và
phát triển đại dương.
Theo Tân Hoa xã, ông Joko Widodo
đưa ra sáng kiến xây dựng Indonesia thành
một cường quốc biển và ông Tập Cận Bình
cũng đưa ra sáng kiến về còn đường tơ lụa
trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc và kêu
gọi sự tương tác giữ hai sáng kiến này.
Chúng ta có thể cho hai chiến lược
phát triển này tương tác với nhau, đẩy mạnh
hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ
tầng, nông nghiệp, tái chính, năng lượng hạt
nhân và tận dụng triệu để những cơ chế
nhằm tiến tới hợp tác trên biển và không gian
giữa Indonesia và Trung Quốc” - chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình nói.
Việt Phương - Mỹ Loan
Theo http://tuoitre.vn/

