
 

 

ục tiêu nhiệm vụ 

Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á – Thái Bình Dương 
(APEC) là cơ chế hợp tác 

kinh tế hàng đầu ở khu vực, với mục 
tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng 
ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Các nền kinh tế thành viên APEC 
cùng hướng tới mục tiêu chung xây 
dựng một cộng đồng châu Á – Thái Bình 
Dương năng động, hài hòa và tự cường, 
thông qua việc đi đầu tự do hóa và mở 
cửa thương mại và đầu tư, đẩy nhanh 
liên kết kinh tế khu vực, khuyến khích 
hợp tác kinh tế và kỹ thuật và thúc đẩy 
hình thành môi trường kinh doanh thuận 
lợi và bền vững. Các sáng kiến APEC 
nhằm đưa các mục tiêu chính sách và 
các thỏa thuận thành những kết quả và 
lợi ích cụ thể. 

Lịch sử hình thành  

Ý tưởng về APEC lần đầu tiên đề 
cập công khai trong diễn văn của Thủ 
tướng Ốt-xtrây-lia Bob Hawke tại Xê-un, 
Hàn Quốc vào ngày 31 tháng Giêng 
năm 1989. Mười tháng sau đó, 12 nền 
kinh tế châu Á – Thái Bình Dương đã 

nhóm họp tại Can-bơ-rơ, Ốt-xtrây-lia để 
hình thành APEC. Các thành viên sáng 
lập gồm: Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, 
In-đô-nê-xia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-
lai-xia, Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Xinh-ga-
po, Thái Lan và Hoa Kỳ. 

Trung Quốc, Hồng Công – Trung 
Quốc và Đài Bắc – Trung Hoa tham gia 
APEC năm 1991. Năm 1993 có thêm 
Mê-hi-cô và Pa-poa Niu Ghi-nê tham 
gia. Chi-lê gia nhập APEC năm 1994. 
Đến năm 1998, Pê-ru, Nga và Việt Nam 
đã tham gia, đưa tổng số thành viên của 
Diễn đàn lên 21. 

Từ năm 1989 đến năm 1992, 
APEC tổ chức các cuộc đối thoại không 
chính thức ở cấp các quan chức cao 
cấp và cấp Bộ trưởng. Năm 1993, theo 
sáng kiến của Nguyên Tổng thống Hoa 
Kỳ Bill Clinton, APEC đã thống nhất tổ 
chức Hội nghị đầu tiên của các Nhà lãnh 
đạo kinh tế hàng năm nhằm xác lập các 
tầm nhìn và định hướng chiến lược cho 
hợp tác khu vực. 

Thành viên 

APEC ra đời với 12 nền kinh tế 
thành viên. Qua bốn lần mở rộng vào 
các năm 1991,1993, 1994 và 1998, 
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APEC hiện gồm 21 nền kinh tế thành 
viên, đại diện 39% dân số thế giới, 57% 
GDP và 47% thương mại toàn cầu 
(2014). 

Thành viên sáng lập tháng 
11/1989: 

- Ốt-xtrây-li-a 

- Bru-nây 

- Ca-na-đa 

- In-đô-nê-xi-a 

- Nhật Bản 

- Hàn Quốc 

- Ma-lai-xi-a 

- Niu Di-lân 

- Phi-líp-pin 

- Xinh-ga-po 

- Thái Lan 

- Hoa Kỳ 

Thành viên gia nhập tháng 11/1991 

- Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 

- Hồng Công - Trung Quốc 

- Đài Bắc - Trung Hoa 

Thành viên gia nhập tháng 11/1993 

- Mê-hi-cô 

- Pa-pua Niu Ghi-nê 

Thành viên gia nhập tháng 11/1994 

- Chi-lê 

Thành viên gia nhập tháng 11/1998 

- Pê-ru 

- Nga 

- Việt Nam 

Theo https://www.apec2017.vn 
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LỊCH HOẠT ĐỘNG DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ 
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC) 

THỜI GIAN CUỘC HỌP ĐỊA ĐIỂM 

2016 

08 - 09/12 
HỘI NGHỊ KHÔNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC QUAN 
CHỨC CAO CẤP (ISOM) 

HÀ NỘI 

2017 

18/02 - 03/3 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT CÁC QUAN CHỨC CAO 
CẤP (SOM1) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN 

NHA TRANG 

09 - 18/5 HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI CÁC QUAN CHỨC CAO HÀ NỘI 



CẤP (SOM2) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN 

11 - 15/5 
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ ĐÀO TẠO 
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ VÀ CÁC 
CUỘC HỌP LIÊN QUAN 

HÀ NỘI 

18 – 19/5 
HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CAO CẤP TÀI CHÍNH (SFOM) 
VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN 

NINH BÌNH 

19 - 21/5 
HỘI NGHỊ CÁC BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH THƯƠNG 
MẠI (MRT) 

HÀ NỘI 

18 - 19/6 
ĐỐI THOẠI CAO CẤP VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ 
CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN 

HẠ LONG 

18 - 30/8 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP 
(SOM3) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN 

THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ 
MINH 

21 - 25/8 

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ AN NINH 
LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG THÍCH 
ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC CUỘC HỌP 
LIÊN QUAN 

CẦN THƠ 

10 - 15/9 
HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 
VỪA VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN (SMEMM) 

THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ 
MINH 

21 – 22/9 
DIỄN ĐÀN CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP VỀ QUẢN LÝ 
THIÊN TAI  

VINH 

26 - 29/9 
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ PHỤ NỮ VÀ 
KINH TẾ VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN 

HUẾ 

19 - 21/10 
HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC CUỘC 
HỌP LIÊN QUAN (FMM) 

HỘI AN 

06 – 11/11 TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017 (AELW) ĐÀ NẴNG 
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gày 17/10, tại trung tâm báo chí 
của hãng thông tấn Regnum ở 
thủ đô Moskva, Quỹ hỗ trợ 

nghiên cứu khoa học “Ý tưởng Á-Âu” đã 
phối hợp với Hãng thông tấn Regnum tổ 
chức Hội thảo bàn tròn với chủ đề 
“APEC 2017 - Hướng đến Việt Nam”. 
Sự kiện đã được tường thuật trực tiếp 
trên trang web và kênh Youtube của 
Regnum, thu hút đông đảo người quan 
tâm theo dõi. 

 

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Quang Vinh- P/v 
TTXVN tại LB Nga  

Tham dự sự kiện có khoảng 30 đại 
biểu là đại diện của Bộ Ngoại giao Nga, 
các cơ quan hữu quan của Nga, các 
nhà kinh tế, các chuyên gia đầu ngành 
về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 
các doanh nghiệp, sinh viên Nga chuyên 
ngành quan hệ quốc tế, các sinh viên 
Việt Nam đang theo học tại Nga và một 
số cơ quan truyền thông của Nga và 
Việt Nam. 

Trong hơn 2 giờ đồng hồ, các đại 
biểu tham dự đã cùng thảo luận về mục 
đích và nhiệm vụ của Diễn đàn Hợp tác 
Kinh tế châu-Á-Thái Bình Dương 
(APEC) - 2017, về triển vọng phát triển 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 
giữa Việt Nam - Nga, về vai trò của Nga 
ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 
cũng như về vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế và nền kinh tế thế giới, 
qua đó đưa ra những khuyến nghị nhằm 
tăng cường hiệu quả của hợp tác Nga - 
Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực và 
trong khuôn khổ APEC thời gian tới. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ 
tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ hỗ trợ 
nghiên cứu khoa học “Ý tưởng Á-Âu”, 
ông Grigiry Trofimtruk, nhấn mạnh Việt 
Nam đang đóng vai trò quan trọng 
không chỉ trong khu vực mà còn trong 
tiến trình địa chính trị toàn cầu. Việc tổ 
chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu-Á-
Thái Bình Dương (APEC) - 2017 là cơ 
hội để Việt Nam khẳng định với thế giới 
những thành công đã đạt được thời gian 
vừa qua, cho thấy sự ổn định và tăng 
trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh 
xuất hiện nhiều mối đe doạ bất ổn như 
hiện nay. 

Trong bài phát biểu về vai trò của 
APEC, bà Tatiana Flegontova, Giám đốc 
Trung tâm nghiên cứu APEC thuộc Học 
viện kinh tế và quản lý hành chính quốc 
gia trực thuộc Tổng thống Nga cho biết 
APEC quan trọng bởi là một diễn đàn 
đối thoại kinh tế phi chính trị, là nơi các 
công ty của nhiều quốc gia tìm kiếm 
thông tin nhằm phát triển hoạt động kinh 
doanh của mình. Nga cũng đang tích 
cực hoạt động trong khuôn khổ APEC, 
coi đây là chìa khoá cho tiến trình hội 
nhập khu vực và quốc tế. 

Trong khi đó, Chuyên viên cấp cao 
Vụ châu Á 3 thuộc Bộ Ngoại giao Nga, 
ông Igor Bayazov, đơn vị nghiên cứu về 
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hợp tác của Nga tại châu Á-Thái Bình 
Dương, khẳng định cách tiếp cận ngoại 
giao của Nga trong khu vực này không 
thay đổi, tiếp tục mở rộng và tăng 
cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, 
đồng thời cho biết Hà Nội sẵn sàng ủng 
hộ hợp tác với Moskva ở mức độ cao 
nhất. 

Kết thúc hội thảo, các đại biểu đã 
thông qua kết luận với 3 điểm khuyến 
nghị nêu rõ: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 
châu-Á-Thái Bình Dương (APEC) - 2017 
diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Việt 
Nam sẽ là giai đoạn mới cho quá trình 
hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng 
vào việc tăng cường an ninh kinh tế và 
sự ổn định toàn cầu; Các nền kinh tế 
thành viên APEC cần tận dụng tối đa 
các cơ hội tại hội nghị lần này để đạt 

được các mục tiêu đặt ra và có tính đến 
bối cảnh địa chính trị hiện nay; Quan hệ 
chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và 
Nga là một trong những thành phần cơ 
bản trong khuôn khổ APEC và chính 
sách hướng Đông của Nga, đặc biệt là 
ở Đông Nam Á. 

Kết luận cũng khẳng định Hội nghị 
cấp cao APEC năm nay có sự tham gia 
của lãnh đạo nhiều quốc gia, đáng chú ý 
là Tổng thống Nga Vladimir Putin và 
Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cho 
thấy vai trò và vị thế của Việt Nam trong 
bối cảnh tình hình quốc tế đang biến 
chuyển đáng kể, và rằng Việt Nam đang 
không chỉ là một nhân tố quan trọng 
trong khu vực mà còn trên trường quốc 
tế. 

TTXVN / Báo Tin Tức  
________________________________ 

ể từ khi Việt Nam tham gia APEC 
năm 1998, Diễn đàn này đã trở 
thành một động lực quan trọng hỗ 

trợ cho tiến trình cải cách, tái cơ cấu 
kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
và đưa hội nhập kinh tế của nước ta lên 
tầm toàn cầu với việc gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) sau này.  

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch 
Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Thứ 
trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi 
Thanh Sơn trong trả lời phỏng vấn 
phóng viên TTXVN trước thềm Tuần lễ 
Cấp cao APEC, dự kiến sẽ diễn ra tại 
Đà Nẵng vào đầu tháng 11 tới.  

Xin Thứ trưởng cho biết tầm quan 
trọng của APEC đối với Việt Nam?  

Mỗi một cơ chế hợp tác đều đem 
lại giá trị nhất định cho Việt Nam. APEC 
cũng vậy. Có thể nói, kể từ khi Việt Nam 
tham gia APEC năm 1998, Diễn đàn này 
đã trở thành một động lực quan trọng hỗ 
trợ cho tiến trình cải cách, tái cơ cấu 
kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
và đưa hội nhập kinh tế của nước ta lên 
tầm toàn cầu với việc gia nhập Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) sau này. 

Trước hết, tham gia APEC góp 
phần đa dạng hóa, đa phương hóa quan 
hệ quốc tế và làm sâu sắc các mối quan 
hệ song phương của Việt Nam, góp 
phần củng cố môi trường hòa bình, hợp 
tác và phát triển. Các hội nghị APEC tổ 
chức hàng năm là dịp để các thành viên 
tiếp xúc, gặp gỡ song phương ở các 
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cấp, đặc biệt ở cấp cao nhất, nhằm 
củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác 
trong khu vực; trong đó có nhiều đối tác 
hàng đầu. Đến nay, trong tổng số 25 đối 
tác chiến lược và toàn diện của Việt 
Nam, có 13 đối tác là thành viên APEC. 

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Chương 
trình Tổng duyệt các hoạt động của Tuần lễ 
Cấp cao APEC 2017, ngày 29/10. Ảnh: Nhan 
Sáng/TTXVN  

Hai là, việc tham gia APEC đã góp 
phần nâng cao nội lực của đất nước, 
thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư và 
du lịch của Việt Nam với các đối tác 
APEC. APEC hiện chiếm 75% thương 
mại, 78% vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài và 79% tổng lượng khách du lịch 
nước ngoài đến Việt Nam. Là thành viên 
APEC, chúng ta có thêm nhiều cơ hội 
để tiếp cận khoa học công nghệ và trình 
độ quản lý tiên tiến, tranh thủ nguồn lực 
quốc tế để nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, tham gia các chuỗi giá trị toàn 
cầu…. Các bộ, ngành, địa phương và 
doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ làm 
công tác hội nhập của Việt Nam có điều 
kiện trưởng thành thêm thông qua triển 
khai các cam kết và dự án hợp tác của 
APEC.  

Ba là, việc tham gia và giải quyết 
các vấn đề, quan tâm chung của APEC 
về tăng trưởng và liên kết kinh tế cũng 
như nâng cao vai trò của Diễn đàn đã 
khẳng định hình ảnh Việt Nam đổi mới, 

năng động, gắn kết khu vực, góp phần 
tạo thêm thế và lực mới cho Việt Nam 
trong khu vực và trên thế giới.  

Hơn nửa thời gian của Năm APEC 
2017 đã trôi qua, Thứ trưởng có thể tóm 
lược những kết quả nổi bật đã đạt được 
từ cuối năm 2016 đến nay, nhất là việc 
thực hiện 4 ưu tiên mà Việt Nam đã đặt 
ra ?  

Năm 2017, chúng ta tiếp tục chứng 
kiến nhiều chuyển biến nhanh và phức 
tạp của tình hình thế giới và khu vực. 
Tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn 
cầu tích cực hơn song về dài hạn còn 
nhiều rủi ro, xu hướng bảo hộ thương 
mại gia tăng.  

Trong bối cảnh đó, kết quả đầu tiên 
phải kể đến là Việt Nam đã bước đầu 
thúc đẩy các thành viên đạt đồng thuận 
cao về chủ đề và 4 ưu tiên của Năm 
APEC 2017, giữ vững cam kết và quyết 
tâm thúc đẩy thương mại và đầu tư mở, 
tạo thuận lợi cho kinh doanh…  

Với một diễn đàn có tầm vóc và 
ảnh hưởng quan trọng như APEC, 
thông điệp như vậy có tác dụng tích cực 
đối hoạt động của doanh nghiệp cũng 
như với tăng trưởng khu vực và toàn 
cầu.  

Kết quả thứ hai là, với vai trò chủ 
nhà, Việt Nam đã tiếp tục dẫn dắt, thúc 
đẩy hợp tác đi vào thực chất giữa các 
thành viên thông qua việc xây dựng và 
đồng thuận thông qua các sáng kiến cụ 
thể, tập trung vào những lĩnh vực thiết 
thực với lợi ích của người dân và doanh 
nghiệp như phát triển nguồn nhân lực 
trong kỷ nguyên số, phát triển du lịch 
bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
xanh, sáng tạo và bền vững, phát triển 
đô thị - nông thôn, an ninh lương thực, 
thúc đẩy khởi nghiệp, phụ nữ và kinh 
tế….  



Bên cạnh đó, sáng kiến của Việt 
Nam về thúc đẩy phát triển bao trùm về 
kinh tế, tài chính và xã hội và triển khai 
các bước chuẩn bị cho xây dựng tương 
lai APEC sau năm 2020 cũng được các 
thành viên hưởng ứng tích cực và cùng 
đồng hành thúc đẩy.  

Tất cả các kết quả này đều gắn với 
việc thực hiện bốn ưu tiên của Năm 
APEC 2017, hướng tới mục tiêu tạo ra 
động lực mới cho tăng trưởng ở khu 
vực và đưa hợp tác APEC gần hơn tới 
người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, 
là tiền đề quan trọng, góp phần làm rõ 
hơn những nội dung mà các Bộ trưởng 
và các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC sẽ 
thảo luận tại Tuần lễ Cấp cao APEC tại 
Đà Nẵng. 

Một trong những kỳ vọng của Việt 
Nam trong Năm APEC 2017 là “có thể 
đóng góp thiết thực vào sự phát triển 
của tiến trình APEC, làm cho hợp tác 
APEC thực chất và có hiệu quả hơn”. 
Xin Thứ trưởng cho biết trong thời gian 
qua, chúng ta đã làm gì để cụ thể hóa kỳ 
vọng đó ?  

Với những kết quả đạt được đến 
thời điểm này mà tôi đã đề cập ở trên, 
có thể khẳng định những đóng góp của 
Việt Nam đều có ý nghĩa hết sức thiết 
thực đối với tiến trình hợp tác APEC. 
Tính thiết thực đó được thể hiện trên 4 
khía cạnh:  

Thứ nhất, với vai trò chủ nhà, Việt 
Nam đã cùng với các thành viên APEC 
khơi dậy những động lực mới cho tăng 
trưởng và liên kết của khu vực thông 
qua hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa tận dụng cơ hội của cách 
mạng công nghiệp; tạo điều kiện cho 
người lao động có các kỹ năng mới để 
tìm được việc làm trong thị trường lao 
động thời kỳ công nghệ số; bảo đảm an 

ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu đang tác động mạnh mẽ tới 
ngành nông nghiệp của khu vực; hỗ trợ 
phụ nữ và những đối tượng yếu thế 
tham gia vào kinh tế và hưởng các 
thành quả của phát triển kinh tế; bảo 
đảm tính bao trùm trong phát triển…  

Thứ hai, nhiều nội dung hợp tác 
năm nay mang tính kế thừa của hợp tác 
APEC những năm trước đó, song chúng 
ta đã gắn thêm với những yếu tố mang 
tính thời sự. Đây là một đóng góp thiết 
thực của Việt Nam nhằm nâng cao khả 
năng thích ứng của APEC trong một thế 
giới đang trải qua những chuyển dịch to 
lớn, dưới tác động của quá trình toàn 
cầu hóa sâu rộng, cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 cùng hàng loạt thách thức 
khu vực và toàn cầu đang nổi lên...  

Thứ ba, năm nay được đánh giá là 
một trong những năm thách thức nhất 
đối với các cơ chế hợp tác đa phương 
trên toàn cầu và APEC không phải là 
ngoại lệ. Trong tình hình đó, đến thời 
điểm này chúng ta đã phát huy tốt vai trò 
của chủ nhà, vận dụng hiệu quả các 
nguyên tắc hợp tác đồng thuận, tự 
nguyện, không ràng buộc, bình đẳng và 
cùng có lợi để thúc đẩy các thành viên 
giữ đà hợp tác, liên kết, đi đến đồng 
thuận trên nhiều vấn đề hợp tác chuyên 
ngành. Những kết quả tôi vừa nêu trên 
là một số ví dụ tiêu biểu.  

Thứ tư, các hoạt động chúng ta tổ 
chức đã góp phần quan trọng nâng cao 
vai trò, vị thế của APEC trong cục diện 
khu vực đang định hình. Đại diện và 
chuyên gia của nhiều tổ chức quốc tế đã 
đến tham dự và phát biểu tại các hoạt 
động APEC chúng ta tổ chức; trong đó 
có Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân 
hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác 
và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB)…. Cộng 



đồng doanh nghiệp và học giả cũng 
tham gia và đóng góp tích cực tại các 
hoạt động này.  

Qua đó, APEC đang từng bước 
khẳng định vai trò là cơ chế khởi xướng 
ý tưởng hợp tác, liên kết và khả năng 
“hội tụ” trí tuệ của cộng đồng khu vực và 
quốc tế.  

Thúc đẩy hoàn tất các Mục tiêu 
Bogor của APEC về tự do hóa thương 
mại và đầu tư vào năm 2020 được coi là 
then chốt trong Năm APEC 2017. Vậy 
Thứ trưởng đánh giá như thế nào về 
những nỗ lực và tiến bộ của APEC từ 
cuối năm 2016 đến nay nhằm thúc đẩy 
việc hoàn tất các mục tiêu đó ? 

Thúc đẩy hoàn tất các Mục tiêu 
Bogor về tự do hóa thương mại và đầu 
tư vào năm 2020 là một mục tiêu xuyên 
suốt của hợp tác APEC kể từ năm 1994 
đến nay. Qua các năm, nhiều chương 
trình hành động, kế hoạch cụ thể đã 
được các thành viên APEC đề ra nhằm 
triển khai mục tiêu này. Chương trình 
hành động Osaka, Lộ trình Busan, 
Chương trình hành động Hà Nội… là 
một số ví dụ. 

 

Trung tâm Báo chí Quốc tế Tuần lễ Cấp cao 
APEC 2017. Ảnh: TTXVN   

Việc thực hiện các Mục tiêu Bogor 
được triển khai thông qua hai kênh: các 
kế hoạch hành động tập thể của APEC 
và các chương trình hành động của mỗi 

nền kinh tế thành viên APEC.  Qua 23 
năm triển khai các Mục tiêu Bogor, các 
thành viên APEC đã gặt hái được 
những kết quả tích cực. Mức thuế quan 
trung bình trong khu vực đã giảm hơn từ 
17% xuống còn 5,6%. Thương mại nội 
khối APEC cũng đạt gần 70%, thuộc 
mức cao so với nhiều cơ chế hợp tác. 
Tuy nhiên, các thành viên cần nỗ lực 
hơn nữa trên một số lĩnh vực cụ thể, 
như thuận lợi hóa đầu tư, cắt giảm các 
rào cản phi thuế…  

Trong năm 2017, các thành viên 
APEC tiếp tục đề xuất nhiều ý tưởng, 
sáng kiến góp phần triển khai các Mục 
tiêu Bogor, thúc đẩy triển khai các cam 
kết trên những lĩnh vực còn tiến triển 
chậm. Đến thời điểm này, một số kết 
quả cụ thể đã được các thành viên nhất 
trí báo cáo lên các Bộ trưởng và các 
nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC vào tháng 
11 tới. Các kết quả này gắn với thúc đẩy 
thương mại điện tử xuyên biên giới, 
phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối 
cung ứng, nâng cao năng lực cho các 
thành viên trong tham gia và thực hiện 
các hiệp định thương mại tự do, hài hòa 
chính sách…  

Hợp tác APEC mang tính tiệm tiến, 
đòi hỏi các nền kinh tế chủ nhà phối hợp 
chặt chẽ với nhau và với các thành viên 
khác nhằm bảo đảm sự tiếp nối qua các 
năm. Có thể khẳng định, những kết quả 
trên là rất tích cực, góp phần từng bước 
hiện thực hóa các Mục tiêu Bogor mà 
APEC theo đuổi đến năm 2020.  

Xin Thứ trưởng cho biết những nội 
dung chính trong chương trình nghị sự 
của Hội nghị Lãnh đạo Kinh tế APEC 
2017 là gì ?  

Hội nghị Cấp cao APEC là sự kiện 
quan trọng nhất của Năm APEC, dự 
kiến các nhà Lãnh đạo Kinh tế sẽ thảo 



luận và thông qua những kết quả hợp 
tác lớn đạt được trong suốt cả năm, 
đồng thời định hướng cho hợp tác của 
Diễn đàn trong những năm tiếp theo.  

Với ý nghĩa đó, chương trình nghị 
sự của Hội nghị sẽ gắn liền với việc cụ 
thể hóa chủ đề “Cùng tạo động lực mới, 
vun đắp tương lai chung” và bốn ưu tiên 
của Năm APEC 2017 về thúc đẩy tăng 
trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; 
đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng; nâng 
cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo 
của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 
vừa trong kỷ nguyên số; tăng cường an 
ninh lương thực và nông nghiệp bền 
vững thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Trong bối cảnh mới với nhiều thách 
thức, các nhà Lãnh đạo cũng sẽ trao 

đổi, thảo luận các biện pháp nhằm tiếp 
tục giữ đà hợp tác, liên kết của Diễn 
đàn, góp phần thể hiện tầm vóc APEC đi 
đầu trong xử lý các thách thức của thế 
giới và khu vực, ngày càng mang lại lợi 
ích thiết thực cho người dân và doanh 
nghiệp.  

Trong Tuần lễ Cấp cao cũng diễn 
ra nhiều hoạt động với sự tham gia của 
lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới 
và khu vực. Đây là điểm đặc biệt của 
APEC so với hội nghị thượng đỉnh của 
các diễn đàn, cơ chế hợp tác quốc tế 
khác, thể hiện sự gắn bó mật thiết của 
APEC với cộng đồng doanh nghiệp.  

Xin chân thành cảm ơn Thứ trưởng!  

Đào Tùng - Phương Nga / 
Báo Tin tức 

_________________________________ 

uần lễ Cấp cao APEC năm 2017 
sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 06 
đến ngày 11-11, dự kiến có sự 

tham gia của lãnh đạo 21 nền kinh tế 
thành viên APEC, khoảng 10.000 đại 
biểu quốc tế và trong nước. Đà Nẵng 
được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp 
cao APEC năm 2017 chính là cơ hội tốt 
để quảng bá hình ảnh, đất nước, con 
người Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặc 
biệt là các điểm đến hấp dẫn ở miền 
Trung.  

Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã 
chuẩn bị nhiều tour phong phú để đáp 
ứng nhu cầu du lịch của du khách, trong 
đó có tour giới thiệu cảnh đẹp và văn 
hóa của Đà Nẵng, kết nối Khu du lịch 
Ngũ Hành Sơn - Bảo tàng điêu khắc 

Chăm - Bán đảo Sơn Trà. Đà Nẵng 
cũng kết nối với di sản phố cổ Hội An 
(Quảng Nam) với Cố đô Huế để đa dạng 
hóa lựa chọn cho du khách. Ngoài ra 
còn có các tour khác đến Bà Nà, Suối 
khoáng nóng núi Thần tài, du thuyền 
trên sông Hàn về đêm… 

Đà Nẵng dành khoảng 13.000 
phòng tại các resort, khách sạn ven biển 
phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 
2017. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã 
tập huấn nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng, 
nhà hàng, đầu bếp các khách sạn, nhà 
hàng phục vụ khách trong Tuần lễ cấp 
cao APEC.  

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch 
Nguyễn Văn Tuấn cho hay: Phục vụ đại 

T 



biểu quốc tế trong dịp Tuần lễ cấp cao 
APEC là vinh dự và trách nhiệm của 
ngành du lịch Việt Nam. Đây cũng là cơ 
hội vàng để quảng bá hình ảnh du lịch 
Việt Nam cởi mở, thân thiện, mến khách 
và ngày một chuyên nghiệp tới du khách 
quốc tế. 

 

Phố cổ Hội An. Ảnh: TTXVN  

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn 
cũng nhấn mạnh: Toàn ngành du lịch, 
đặc biệt là du lịch các tỉnh miền Trung 
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các 
đơn vị đón tiếp đại biểu APEC phải thể 
hiện thái độ, kỹ năng nghề, ứng xử 
chuyên nghiệp từ lễ tân đến nhân viên 
phục vụ, tuyệt đối không để sai sót. Các 
khách sạn 4 - 5 sao được phân công 
đón các đoàn khách APEC phải nêu cao 
tính trách nhiệm, giữ thể diện chung cho 
du lịch nước nhà; vấn đề vệ sinh, thân 
thiện, mến khách phải được đặt lên 
hàng đầu; người quản trị, lễ tân cần “có 
nghề” và tận tâm với công việc.  

Theo nghiên cứu của PGS, TS. 
Phạm Trung Lương (Viện Môi trường và 
Phát triển bền vững Việt Nam), nguyên 
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát 
triển Du lịch: Những năm gần đây, các 
nền kinh tế thành viên APEC đang trở 
thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện 
đối với du khách trong và ngoài khu vực. 
Năm 2015, khu vực APEC đón được 

trên 396 triệu lượt khách du lịch, chiếm 
33% tổng lượng khách du lịch thế giới; 
tạo thu nhập trên 598 tỷ USD, chiếm 
44,5% thu nhập du lịch toàn cầu, tạo ra 
47,9 triệu việc làm trực tiếp. Theo dự 
báo của Tổ chức Du lịch thế giới 
(UNWTO) đến năm 2020, khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương sẽ thu hút được 
27% lượng khách du lịch toàn cầu, 
lượng khách đến khu vực châu Âu sẽ 
giảm từ khoảng 60% xuống còn 46% 
vào năm 2020. Xu thế này sẽ còn duy trì 
vào những năm tiếp theo...  

PGS, TS. Phạm Trung Lương nhấn 
mạnh: Các địa phương được lựa chọn 
để tổ chức các sự kiện APEC năm 2017 
có cơ hội tổ chức các đoàn giới thiệu về 
tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch của 
địa phương; tổ chức xúc tiến đầu tư du 
lịch và giao lưu giữa các đại biểu APEC 
với cộng đồng địa phương để các đại 
biểu có những trải nghiệm chân thực 
nhất về cuộc sống của người dân Việt 
Nam. Những ấn tượng tốt đẹp đó sẽ 
được các đại biểu APEC năm 2017 
chuyển tải đến người dân ở đất nước 
mình, thúc đẩy hơn sự hợp tác về du 
lịch giữa Việt Nam và các nước thành 
viên APEC trong tương lai. 

PGS, TS. Phạm Trung Lương cho 
rằng: Những cơ hội mà APEC 2017 đem 
đến cho du lịch Việt Nam là rất lớn. Để 
biến cơ hội thành hiện thực, góp phần 
tạo thêm động lực mới cho du lịch Việt 
Nam phát triển, thực hiện thành công 
các mục tiêu chiến lược để du lịch cơ 
bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
của đất nước vào năm 2020, rất cần có 
sự nhạy bén nắm bắt cơ hội, quyết tâm 
và chủ động của toàn ngành du lịch, sự 
hỗ trợ và hợp tác có hiệu quả của các 
ngành, địa phương. /. 

Theo TTXVN 



rong khuôn khổ Hội thảo thường 
niên lần thứ 5 về cấu trúc khu 
vực châu Á vừa diễn ra tại Mỹ, 

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang 
Vinh đã tham dự phiên bàn về chủ đề 
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu-Á-Thái 
Bình Dương (APEC) 2017 và phát biểu 
với tư cách diễn giả chính. 

 

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh 
tại hội thảo. (Ảnh: Thanh Tuấn/Vietnam+) 

Cùng tham dự có Phó Trợ lý 
Ngoại trưởng Mỹ Matt Matthews, Đại 
sứ Mỹ về APEC, Phó Cục trưởng Cục 
Chính sách Thương mại, đại diện của 
Nhật Bản tại APEC, cùng nhiều cựu 
quan chức, học giả Mỹ và các nền kinh 
tế thành viên APEC. Sự kiện này do 
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược 
quốc tế (CSIS) tổ chức.  

Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng 
định ngay từ đầu năm, Việt Nam đã 
chủ động phối hợp với các đối tác 
thành viên và cộng đồng doanh 
nghiệp, thúc đẩy đà hợp tác để tiếp tục 
phát huy vai trò là một diễn đàn kinh tế 

hàng đầu, góp phần tăng cường hợp 
tác vì tăng trưởng, mở rộng đầu tư, 
thương mại, hội nhập và phát triển bền 
vững ở khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương.  

Với chủ đề xuyên suốt 2017 về 
“Tạo động lực mới, cùng vun đắp 
tương lai chung,” Việt Nam đã đăng 
cai tổ chức gần 200 cuộc họp các cấp 
trong khuôn khổ APEC, trên 4 lĩnh vực 
ưu tiên lớn là thúc đẩy tăng trưởng 
bền vững, sáng tạo, bao trùm; tăng 
cường liên kết kinh tế khu vực; hỗ trợ 
nâng cao năng lực các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ trong thời kỳ số; tăng 
cường an ninh lương thực và phát 
triển nông nghiệp bền vững. Thành tựu 
đạt được qua các hội nghị này là sự 
chuẩn bị quan trọng cho Tuần lễ cấp 
cao APEC vào tháng 11 tới tại Đà 
Nẵng. 

Dự kiến, các hội nghị trong Tuần 
lễ cấp cao sẽ đề ra phương hướng 
phát triển cho APEC trong thời gian 
tới, nhất là duy trì đà hợp tác kinh tế, 
mở rộng thương mại, đầu tư và gia 
tăng liên kết khu vực; đồng thời bàn 
các biện pháp bảo đảm APEC và khu 
vực nắm bắt các cơ hội, ứng phó hiệu 
quả với các thách thức đặt ra trong bối 
cảnh thế giới đang có những chuyển 
biến sâu sắc. 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã 
phối hợp cùng các nền kinh tế thành 
viên và giới doanh nghiệp, đưa ra 
nhiều đề xuất, sáng kiến quan trọng, 
đem lại sức sống và động lực mới cho 
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APEC và hợp tác khu vực và sẽ tiếp 
tục phối hợp, chuẩn bị các mặt để đảm 
bảo thành công của Tuần lễ cấp cao 
APEC sắp tới. Việt Nam hoan nghênh 
và đánh giá cao sự tham gia của lãnh 
đạo cấp cao các nền kinh tế thành 
viên, bao gồm chuyến thăm Việt Nam 
và tham dự hội nghị của Tổng thống 
Mỹ Donald Trump, vì thành công của 
Tuần lễ cấp cao và đóng góp vào hòa 
bình, ổn định, phát triển và thịnh 
vượng của toàn khu vực.  

Phát biểu dẫn đề, Hạ nghị sỹ Rick 
Larsen, đồng Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ 
ủng hộ APEC tại Hạ viện Mỹ, nhấn 
mạnh APEC đóng vai trò rất quan 
trọng đối với chính sách ngoại giao 
của Mỹ tại khu vực, đặc biệt là sau khi 
Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP).  

Mới đây, 22 nghị sỹ đến từ hai 
đảng Dân chủ và Cộng hòa đã thành 
lập Nhóm Nghị sỹ ủng hộ APEC tại Hạ 
viện, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về 
gắn kết của Mỹ với khu vực. 

Mỹ cần tiếp tục tăng cường sự 
hiện diện tại khu vực, giúp xây dựng 
và duy trì trật tự dựa trên luật pháp 
quốc tế, khuyến khích mở cửa thị 
trường, thúc đẩy các quyền con người. 
Hạ nghị sỹ Larsen kêu gọi 11 quốc gia 
thành viên TPP tiếp tục hướng về phía 
trước, triển khai hiệp định và tin rằng 
Mỹ nên quay trở lại với TPP trong 
tương lai. 

Tại hội thảo, Phó Trợ lý Ngoại 
trưởng Mỹ Matt Matthews khẳng định 
việc Tổng thống Donald Trump tuyên 
bố tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 

một lần nữa thể hiện cam kết của Mỹ 
đối với khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương và APEC, mong muốn cùng 
khu vực APEC tiếp tục thúc đẩy hợp 
tác các mặt, trong đó có thương mại 
số, loại bỏ các rào cản thương mại, cải 
thiện năng lực khoa học-kỹ thuật, tăng 
cường vai trò của phụ nữ trong kinh tế. 

Quan chức ngoại giao Mỹ nêu rõ 
cùng với APEC, Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) là đối tác quan 
trọng của Mỹ tại khu vực, mong muốn 
hai bên tiếp tục triển khai Sáng kiến 
kết nối Mỹ-ASEAN, thúc đẩy hợp tác 
thương mại và đầu tư giữa hai bên.  

Tại hội thảo, các diễn giả đều cho 
rằng cấu trúc khu vực châu Á-Thái 
Bình Dương đang đối mặt với nhiều 
thách thức chưa từng có, ảnh hưởng 
đến hòa bình, ổn định và phát triển của 
khu vực, kể cả sự bất ổn ở một số nơi, 
sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, cạnh 
tranh giữa các cường quốc, các vấn 
đề Triều Tiên, Biển Đông, khủng bố, 
biến đổi khí hậu…  

Do đó, khu vực cần phải tiếp tục 
đẩy mạnh hợp tác trên các mặt, trong 
đó có về kinh tế, thương mại, đầu tư, 
hội nhập trong khuôn khổ APEC.  

Các diễn giả cũng cho rằng trong 
bối cảnh hiện nay, cần đẩy mạnh hơn 
nữa xây dựng cấu trúc khu vực dựa 
trên luật lệ, luật pháp quốc tế, ủng hộ 
APEC và vai trò trung tâm của ASEAN, 
vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát 
triển, trong đó có an ninh, an toàn, tự 
do hàng hải và chống khủng bố./. 

http://www.tuyengiao.vn 

 



gày 17/10, UBND tỉnh Quảng 
Nam tổ chức họp báo thông tin 
về các sự kiện, hoạt động diễn ra 

tại tỉnh Quảng Nam trong khuôn khổ 
Năm APEC Việt Nam 2017.  

 

Quang cảnh họp báo 

Tỉnh Quảng Nam vinh dự được 
Chính phủ chọn là địa phương phối hợp 
tổ chức một số sự kiện, hoạt động, trong 
đó đáng chú ý là Hội nghị Bộ trưởng Tài 
chính, Chương trình tham quan dành 
cho phu nhân/phu quân các Trưởng 
đoàn dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017, 
Chương trình Tiếng nói tương lai (VOF). 

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính sẽ 
diễn ra từ ngày 19 - 21/10 tại thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam với số lượng 
khoảng 500 đại biểu. 

Các điều kiện về đảm bảo an ninh, 
an toàn vệ sinh thực phẩm, sẵn sàng 
ứng cứu y tế các trường hợp khẩn cấp 
xảy ra cho đại biểu được triển khai tích 
cực tại  03 địa điểm phục vụ ăn, nghỉ 
của đại biểu tham dự Hội nghị. 

Công tác trưng dụng và bố trí tình 
nguyện viên là công chức, viên chức, 
sinh viên của tỉnh tham gia phục vụ Hội 
nghị theo yêu cầu của Ban Tổ chức 
cũng đã được hoàn tất. Các tình nguyện 
viên sẽ chính thức thực hiện nhiệm vụ 

từ ngày 17 - 23/10/2017 tại thành phố 
Hội An và sân bay quốc tế Đà Nẵng. 

Về tổ chức trưng bày các ấn phẩm, 
tranh ảnh quảng bá, giới thiệu về tiềm 
năng du lịch, đầu tư của Quảng Nam để 
trưng bày, triển lãm tại các địa điểm tổ 
chức Hội nghị trong thời gian tổ chức 
Hội nghị từ ngày 19 - 21/10, Trung tâm 
Hành chính công và Xúc tiến đầu tư đã 
liên hệ với đầu mối của Bộ Tài chính và 
phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch 
xác định vị trí bàn để tài liệu, ấn phẩm 
(tập gấp 4 trang phục vụ APEC và ấn 
phẩm Khám phá du lịch Quảng Nam)… 

Tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị 
khoảng 500 suất quà tặng cho các đại 
biểu tham dự Hội nghị là 01 cặp lồng 
đèn Hội An, có in logo APEC Việt Nam 
2017 và hình ảnh nhận diện của tỉnh 
Quảng Nam (logo tỉnh Quảng Nam). 

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng 
chuẩn bị 30 bức tranh mạ vàng Chùa 
Cầu tặng cho đại biểu là Bộ trưởng, 
Trưởng đoàn các nền kinh tế, các định 
chế tài chính tín dụng quốc tế,... 

 

Quảng Nam sẽ tặng 30 bức tranh mạ vàng 
Chùa Cầu cho đại biểu là bộ trưởng, trưởng 
đoàn các nền kinh tế 

Chương trình tham quan dành cho 
phu nhân, phu quân các Trưởng đoàn 
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cấp cao dự Tuần lễ Cấp cao APEC 
2017 dự kiến diễn ra vào ngày 11/11 tại 
Phố cổ Hội An, Làng lụa Hội An. 

Chương trình Tiếng nói tương lai 
(VOF) sẽ diễn ra từ ngày 5 - 11/11 tại 
thành phố Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) 
và thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ, 
huyện Phú Ninh của tỉnh Quảng Nam. 
Số lượng đại biểu là 160 sinh viên, 
thanh niên APEC, dự kiến lưu trú tại 
Khách sạn Palm Garden Resort Hội An. 

Ngoài ra, để chào mừng và tích 
cực hưởng ứng Năm APEC Việt Nam 
2017, tỉnh chủ trương đăng cai tổ chức 
các sự kiện, hoạt động xúc tiến đầu tư, 
giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch trên địa 
bàn tỉnh. 

Sự kiện Nhật Bản tại Hội An dự 
kiến bắt đầu vào ngày 10/11, gồm 02 
hoạt động sau: Trưng bày mô hình Châu 
ấn thuyền - con thuyền cách đây hơn 
400 năm các thương nhân Nagasaki sử 
dụng để qua lại, buôn bán tại thương 
cảng Hội An và cũng là con thuyền đã 
đưa Công nữ Ngọc Hoa theo chồng (là 
thương nhân Araki Sotaro) về Nagasaki 
- là một trong những nội dung hợp tác 
đã được lãnh đạo hai tỉnh thống nhất. 
Mô hình Châu ấn thuyền do tỉnh 
Nagasaki chịu trách nhiệm đầu tư, tu 
sửa và gửi tặng tỉnh Quảng Nam phục 
vụ trưng bày, triển lãm lâu dài tại thành 
phố Hội An. 

Dự kiến vào ngày 20/10, mô hình 
Châu ấn thuyền sẽ cập cảng Đà Nẵng, 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành 
phố Hội An là đơn vị được giao nhiệm 
vụ tiếp nhận mô hình này, sau đó sẽ vận 
chuyển vào thành phố Hội An bằng 
đường bộ để tiến hành lắp đặt các công 
đoạn cuối cùng của mô hình. Dự kiến 
vào ngày 10/11 sẽ khai trương trưng 
bày mô hình Châu ấn thuyền tại khu vực 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành 
phố Hội An để tổ chức Lễ giới thiệu, 
trưng bày mô hình Châu ấn thuyền và 
sử dụng mô hình này để biểu diễn Lễ 
hội Nagasakikunchi, kết hợp với Lễ khai 
trương Không gian văn hóa hữu nghị 
Việt - Nhật. 

Không gian văn hóa hữu nghị Việt - 
Nhật tại Hội An, đây là một trong chuỗi 
các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Cấp 
cao APEC 2017 của tỉnh Quảng Nam, 
dự kiến tổ chức Lễ khai trương vào 
ngày 11/11 tại TP. Hội An. Sự kiện sẽ tái 
hiện không gian văn hóa vật thể và phi 
vật thể mang đậm sự giao lưu văn hóa 
giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản 
trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị 
Minh Khai và khu vực xung quanh Chùa 
Cầu, trong đó có việc trưng bày mô hình 
Châu ấn thuyền do tỉnh Nagasaki tặng 
tỉnh Quảng Nam. 

Tổ chức gian hàng Triển lãm “Việt 
Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy và giàu 
tiềm năng” và gian hàng triển lãm tại 
Trung tâm Báo chí Hội nghị APEC 2017 
sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 07 - 
11/11 tại TP. Đà Nẵng nhằm giới thiệu 
về môi trường đầu tư, các cơ chế ưu đãi 
đầu tư, các nét đặc trưng về văn hóa và 
con người xứ Quảng, qua đó giới thiệu, 
quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam đến 
với khách quốc tế và báo chí nước 
ngoài. 

Tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây 
dựng các tour du lịch đặc sắc, giới thiệu 
các nhà hàng, cửa hiệu mua sắm và gửi 
Vụ Thông tin Báo chí - Cơ quan thường 
trực của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn 
hóa nhằm giới thiệu đến đại biểu tham 
dự Tuần lễ cấp cao APEC để lựa chọn 
và đăng ký. 

Hải Yến / 
http://www.kinhtenongthon.com.vn



ân trí Tỉnh Quảng Nam đã chuẩn 
bị khoảng 500 suất quà tặng cho 
các đại biểu tham dự hội nghị Bộ 

trưởng Tài chính trong khuôn khổ Năm 
APEC Việt Nam 2017 tại Hội An là một 
cặp lồng đèn Hội An, có in logo APEC 
Việt Nam 2017 và hình ảnh nhận diện 
của tỉnh Quảng Nam (logo tỉnh Quảng 
Nam). 

Ngày 18/10, PV Dân trí đã tiếp cận 
cơ sở làm lồng đèn này ở xã Cẩm 
Thanh (TP Hội An, Quảng Nam). Cơ sở 
này của chị Nguyễn Dương Thị Hiền 
(SN 1991) làm chủ. 

 

 

Các công nhân cắt, mài tre và gỗ để làm nên 
chiếc lồng đèn 

Trong hình dung của mình, chúng 
tôi cứ nghĩ đây phải là một cơ sở “hoành 
tráng” với hàng chục công nhân nhưng 
bất ngờ, đây chỉ là một cơ sở sản xuất 
thủ công mỹ nghệ nhỏ, nằm trong xóm 
nhỏ ở xã Cẩm Thanh, một trong hàng 
trăm cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ 
ở Hội An. 

 

Họa tiết được các công nhân vẽ hoàn toàn 
bằng tay 

Chị Hiền cho biết cũng rất bất ngờ 
và hạnh phúc khi cơ sở sản xuất của 
mình được lãnh đạo tỉnh chọn để làm 
lồng đèn tặng cho quan khách nhân hội 
nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 
nay. Chị cho biết, từ đầu tháng 10 này, 
cơ sở mình mới bắt tay vào sản xuất. 

 

Cặp lồng đèn Hội An xinh xắn là món quà 
cho các quan khách 
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Tổng cộng, tỉnh Quảng Nam đã đặt 
cơ sở của chị Hiền 2.400 lồng đèn để 
tặng cho các quan khách dự hội nghị Bộ 
trưởng Tài chính APEC 2017 tại Hội An. 
Trong thời gian khoảng nửa tháng, cơ 
sở của chị đã hoàn thành số lượng lồng 
đèn đã được đặt. Đến ngày 18/10, chỉ 
còn một ít chị cùng các công nhân tiếp 
tục hoàn thành và bàn giao cho ban tổ 
chức APEC của tỉnh. 

 

Túi đựng lồng đèn 

 

Logo APEC Việt Nam 2017 và logo tỉnh 
Quảng Nam 

Với số lượng lồng đèn được đặt lên 
đến 2.400 cái và thời gian chỉ khoảng 
nửa tháng để hoàn thành, chị Hiền cho 
biết bình thường cơ sở của chị chỉ 
khoảng 5 công nhân, nhưng khi nhận 
đơn đặt hàng này thì cơ sở huy động 
thêm chỉ 10 công nhân nữa là đủ. Còn 

nguyên liệu như tre, vải, gỗ… đã có sẵn 
nên làm nhanh. 

Công đoạn tốn nhiều thời gian nhất 
là họa tiết trên lồng đèn. Chị Hiền cho 
biết, thông thường các lồng đèn được in 
sẵn hay dán các họa tiết nhưng loại đèn 
lồng này phải vẽ hoàn toàn bằng tay 
hình hoa sen, phố cổ Hội An và cô gái 
trong tà áo dài Việt Nam. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông 
Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP 
Hội An – cho rằng, việc tỉnh chọn lồng 
đèn Hội An để tặng cho quan khách là 
một điều “vinh hạnh” đối với Hội An, góp 
phần tôn thêm những hình ảnh tốt đẹp 
với dấu ấn sản phẩm của địa phương. 

Các lồng đèn có kích cỡ chiều cao 
30cm, gồm hình tròn và hình củ tỏi. 
Khung trong làm bằng tre tại địa 
phương, đã qua xử lý để chống mối, 
mọt; chất liệu vải đủi được lựa chọn để 
phù hợp với các họa tiết được vẽ thủ 
công trên lồng đèn. 

Mỗi lồng đèn đều được vẽ 3 họa 
tiết hoa sen, phố cổ Hội An và hình cô 
gái trong tà áo dài Việt Nam. Đây 
chính là những vẻ đẹp mang tính biểu 
trưng, biểu tượng cho Hội An. Các họa 
tiết được vẽ bằng màu acrylic, hoàn 
toàn bằng tay. Chuôi lồng đèn làm 
bằng gỗ, sơn đen, phủ bóng. 

Mỗi cặp lồng đèn tặng đại biểu 
được đặt vào hộp mỹ thuật (kích thước 
41x19x11cm, chất liệu giấy kraff) và 
túi giấy (kích thước 45x21x13cm, chất 
liệu giấy kraff). Hộp mỹ thuật và túi 
giấy được in logo APEC Việt Nam 
2017 và biểu trưng tỉnh Quảng Nam, 
với cụm từ “Kính tặng” bằng tiếng Anh 
đặt dưới biểu trưng tỉnh Quảng Nam ở 
túi giấy. 

Công Bính / Báo Dân trí 



gành y tế có kế hoạch huy động 
các giáo sư đầu ngành của Bạch 
Mai, Việt Đức... cùng 500 y, bác 

sĩ, điều dưỡng phục vụ APEC. 

Từ 6-11/11, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra 
Tuần lễ Cấp cao APEC với sự tham dự 
của nguyên thủ, trưởng đoàn 21 nền 
kinh tế thành viên cùng hơn 10.000 đại 
biểu. 

Để đảm bảo công tác y tế, Cục 
Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế được 
giao là đơn vị thường trực. Cục trưởng 
Lương Ngọc Khuê cho biết, ngay từ 
tháng 6, tổ công tác y tế phục vụ APEC 
đã được thành lập. 

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ 
rất vinh dự, vẻ vang nhưng cũng sẽ có 
nhiều thách thức, vất vả. Do vậy, chúng 
tôi đã cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng, chu 
đáo và đến nay đã sẵn sàng”, ông Khuê 
thông tin. 

Sẵn sàng vận chuyển bằng trực 
thăng 

Ông Khuê cho biết, ngành y tế đã 
xây dựng xong các kịch bản về phương 
án cấp cứu thảm họa, ngày 25/10 tới sẽ 
diễn tập tại Đà Nẵng. 

 

Ông Lương Ngọc Khuê trong buổi làm việc 
với Sở Y tế Đà Nẵng về công tác y tế phục 
vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 

Hàng loạt các BV đã được bố trí 
như BV Hữu Nghị, C Đà Nẵng, Trung 
ương Huế, đa khoa Đà Nẵng, Ung bướu 
Đà Nẵng, đa khoa Quảng Nam, TT cấp 
cứu 115 Đà Nẵng... cùng 2 xe cứu 
thương với đầy đủ trang thiết bị, thuốc 
thiết yếu. 

Ngoài ra phối hợp với công ty 
International SOS ban hành kế hoạch và 
quy trình vận chuyển bệnh nhân ra 
nước ngoài điều trị. 

Khoảng 500 cán bộ y tế gồm bác 
sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… đã được 
huy động tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp 
cao APEC 2017. 

“Đồng thời chúng tôi cũng có kế 
hoạch huy động các giáo sư đầu ngành 
chuyên khoa hồi sức tích cực, tim mạch, 
ngoại khoa của các BV lớn như Bạch 
Mai, Việt Đức, Hữu Nghị, Chợ Rẫy... 
cùng tham gia”, ông Khuê thông tin. 

Các tổ y tế, BV được bố trí trực 
24/24h để xử trí các trường hợp cấp 
cứu và điều trị kịp thời đối với các đại 
biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 
trong trường hợp không may bị ốm, 
chấn thương, tai nạn. 

Các đội cấp cứu lưu động, dự 
phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy 
ra những tình huống cấp cứu chấn 
thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, 
thảm họa nếu có đã được bố trí và kế 
hoạch vận chuyển bệnh nhân bằng máy 
bay trực thăng cũng đã sẵn sàng. 

54 cán bộ giám sát thực phẩm 

Xác định đảm bảo an toàn thực 
phẩm là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, Bộ Y tế đã thành lập 3 đoàn 
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kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm 
ATTP và điều tra ngộ độc thực phẩm tại 
49 khách sạn phục vụ APEC 2017 và 
phân công 54 cán bộ giám sát. 

Bộ cũng đã rà soát 69 địa điểm ẩm 
thực do Sở Du lịch đề xuất về điều kiện 
bảo đảm ATTP; xây dựng quy trình điều 
tra, xử lý ngộ độc thực phẩm; tập huấn 
giám sát và thực hiện kiểm thực 3 bước 
theo đúng quy định cho các cán bộ tham 
gia phục vụ. 

Ông Khuê cho biết thêm, trong thời 
gian tới các đoàn sẽ tiếp tục tăng cường 

kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo ATTP tại 
các khách sạn có đại biểu lưu trú và các 
địa điểm tổ chức các hội nghị.  

Ngoài ra ngành y tế chịu trách 
nhiệm về công tác phòng chống dịch 
bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường, 
không để dịch bệnh lớn xảy ra trước và 
trong thời gian diễn ra hội nghị.  

Để đảm bảo nguồn nước, Sở Y tế 
Đà Nẵng được giao kiểm tra, giám sát 
mẫu nước tại các nhà máy nước phục 
vụ hội nghị APEC. 

Thúy Hạnh / http://vietnamnet.vn 
_________________________________ 

iếp tục các hoạt động của Năm 
APEC 2017, hôm nay, tại Phủ Chủ 
tịch, Chủ tịch nước Trần Đại 

Quang đã có buổi làm việc với Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên 
quan về công tác bảo đảm an ninh, an 
toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. 

Tại buổi làm việc, Thượng tướng 
Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, 
cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Chủ 
tịch nước Trần Đại Quang về kết quả 
các mặt công tác bảo đảm tuyệt đối an 
ninh, an toàn các sự kiện của Năm 
APEC 2017, trong đó có sự kiện trọng 
tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 
25 vào đầu tháng 11 sắp tới. 

Từ cuối năm 2016 đến nay, lực 
lượng công an, quân đội đã phối hợp 
chặt chẽ với các tiểu ban trong Ủy ban 
Quốc gia APEC 2017, Ban Thư ký 
APEC, các bộ, ngành, địa phương liên 
quan để xây dựng, triển khai hàng trăm 
kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối 

an ninh, an toàn 6 hội nghị Quan chức 
cao cấp (SOM), 6 hội nghị cấp Bộ 
trưởng, hàng trăm cuộc họp, tiếp xúc 
song phương được tổ chức tại 8 địa 
phương. 

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết luận buổi 
làm việc 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng 
đã lên kế hoạch các phương án về trật 
tự, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh 
trật tự; đối phó với âm mưu, hoạt động 
khủng bố, phá hoại... để Tuần lễ Cấp 
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cao APEC diễn ra tuyệt đối an ninh, an 
toàn. 

Sau khi nghe một số ý kiến đóng 
góp của lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch 
nước, Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước 
Trần Đại Quang ghi nhận và đánh giá 
cao những nỗ lực, sự chủ động của Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng trong công tác 
phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an 
toàn các sự kiện của Năm APEC 2017. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác 
bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp 
cao đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, 
mục tiêu đề ra. Qua hai đợt tiền trạm 
vào tháng 7 và tháng 10 tại Đà Nẵng, 
các đoàn đều đánh giá cao công tác 
chuẩn bị về tổ chức và an ninh của Việt 
Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu 
rõ Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 sẽ 
diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 
6-11/11, sự kiện quan trọng nhất của 
Năm APEC 2017 với sự tham dự của 
nguyên thủ, trưởng đoàn 21 nền kinh tế 
thành viên, cấp độ bảo vệ ở mức cao 
nhất. Tuần lễ Cấp cao sẽ có sự tham dự 
của trên 10.000 đại biểu, hàng nghìn 
doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên 
thế giới, cũng như phóng viên các cơ 
quan truyền thông trong nước, quốc tế; 
nhiều sự kiện, hoạt động diễn ra trong 
một tuần lễ trên phạm vi địa bàn rộng, 
địa hình đa dạng... 

Thời gian gần đây, tình hình an 
ninh, chính trị thế giới, khu vực có nhiều 
diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung 
đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt 
động khủng bố, tranh chấp chủ quyền, 
lãnh thổ diễn ra gay gắt; khu vực Đông 
Nam Á xuất hiện những yếu tố bất ổn 
mới, nhất là hoạt động khủng bố, tranh 
chấp chủ quyền biển, đảo. Các thế lực 
thù địch, phản động ráo riết thực hiện 

chiến lược “diễn biến hòa bình," chống 
phá với những thủ đoạn ngày càng thâm 
độc, xảo quyệt; bọn phản động, tội 
phạm gia tăng hoạt động chống phá 
manh động... Tình hình đó là nguy cơ 
tiềm ẩn trực tiếp đối với công tác bảo 
đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao. 

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an 
toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Chủ 
tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng, Tiểu ban An 
ninh-Y tế và các bộ, ngành, địa phương 
liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, 
hoàn thiện các phương án, kế hoạch 
bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại 
Đà Nẵng, trong đó có phương án dự 
phòng và xử lý tình huống phát sinh, 
đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các 
phương án bảo vệ các đoàn cấp cao 
tiếp xúc, thăm song phương cả ở Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, TP HCM và 
các địa phương liên quan. 

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh 
chung với Tiểu ban An ninh trật tự 

Chủ tịch nước yêu cầu: “Phải tổ 
chức phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt 
chẽ giữa lực lượng Công an với lực 
lượng Quân đội và các lực lượng khác 
có liên quan; phân công, phân cấp cụ 
thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực 
lượng, không để bị động, bất ngờ trong 
mọi tình huống, không để xảy ra khủng 
bố, phá hoại, không để xảy ra sai sót dù 



nhỏ nhất trong dịp Tuần lễ Cấp cao 
APEC 2017." 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu 
cầu các lực lượng liên quan tăng cường 
các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự 
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, trong đó 
trọng tâm là phòng, chống khủng bố, 
phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an 
toàn các nguyên thủ/trưởng đoàn, bộ 
trưởng và các đại biểu tham dự Tuần lễ 
Cấp cao; tập trung đấu tranh với các tổ 
chức khủng bố, quản lý chặt số đối 
tượng là cơ sở phản động lưu vong và 
số đối tượng phản động trong nước; mở 
các đợt tấn công truy quét, trấn áp bọn 
tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ 
cao, tội phạm có tổ chức hoạt động theo 
kiểu “xã hội đen”..., làm trong sạch các 
địa bàn trọng điểm, nhất là ở TP Đà 
Nẵng và địa bàn các tỉnh giáp ranh, thủ 
đô Hà Nội, TP HCM. 

Đồng thời, các lực lượng tăng 
cường quản lý cư trú, vũ khí, vật nổ, 
công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật 
tự. Chủ động giải quyết các tình huống 
phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu 
và tại cơ sở không để kéo dài, lây lan 
sang các địa phương khác; tổ chức tốt 
công tác phòng, chống cháy, nổ tại các 
địa điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao; xây 
dựng, tổ chức chỉ huy, điều hành tốt các 
phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông nơi diễn ra các sự 
kiện Tuần lễ Cấp cao, đặc biệt là việc 
đón dẫn các đoàn nguyên thủ, trưởng 
đoàn. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ 
đạo Tiểu ban An ninh-Y tế tiếp tục phối 
hợp với Bộ Y tế, UBND TP Đà Nẵng và 
các cơ quan liên quan tăng cường công 
tác nắm tình, kịp thời phát hiện xử lý các 
yếu tố rủi ro về an ninh môi trường, an 
ninh lương thực, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, nước uống, bảo đảm nguồn điện, 
sẵn sàng xử lý các sự cố môi trường, 
chủ động đối phó có hiệu quả với âm 
mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại. 

Đi cùng với đó là phối hợp làm tốt 
công tác y tế, đặc biệt là y tế dự phòng; 
chuẩn bị chu đáo các cơ sở vật chất về 
y tế tại Đà Nẵng, xây dựng các phương 
án ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, 
kể cả phương án di chuyển bệnh nhân 
lên tuyến TƯ; phối hợp với Bộ Xây dựng 
hoàn thành việc thẩm định, kiểm tra chất 
lượng thi công các công trình cải tạo, 
sửa chữa, xây mới các công trình phục 
vụ Tuần lễ Cấp cao bảo đảm an ninh, an 
toàn. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu 
ý lực lượng công an và quân đội tăng 
cường công tác quản lý, tuần tra, kiểm 
soát hoạt động vận chuyển vũ khí, vật 
liệu nổ qua biên giới, tiếp tục rà soát 
bom, mìn, vật nổ, chất độc, chất phóng 
xạ ở các địa điểm có liên quan đến các 
hoạt động Tuần lễ Cấp cao; chủ động 
phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm 
nhập chống phá của số đối tượng phản 
động lưu vong, khủng bố quốc tế; triển 
khai các phương án bảo đảm an ninh 
trên không, trên biển và trên đất liền, an 
ninh mạng, an ninh thông tin, có biện 
pháp chế áp thông tin di động, vô hiệu 
hóa việc sử dụng vật thể bay không 
người lái tấn công khủng bố, bảo vệ 
mục tiêu trọng điểm. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối 
hợp với lực lượng an ninh, cảnh sát các 
nước để trao đổi thông tin có liên quan 
đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn. 
Phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự 
quốc tế và Tổ chức Cảnh sát hình sự 
các nước ASEAN triển khai chiến dịch 
bảo vệ từ xa Tuần lễ Cấp cao thông qua 
rà soát trên hệ thống dữ liệu số đối 



tượng khủng bố, nghi khủng bố và truy 
nã quốc tế để có biện pháp ngăn chặn 
kịp thời. 

Trước một số kiến nghị, đề xuất 
của các lực lượng làm công tác bảo vệ 
an ninh, an toàn Năm APEC 2017, Chủ 

tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng 
tình và chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch 
nước thông báo Ủy ban Quốc gia APEC 
2017 để triển khai thực hiện. 

Theo TTXVN / 
http://vietnamnet.vn 

________________________________ 

PEC dường như không chỉ là nơi 
để bàn về kinh tế mà còn là nơi 
mà bản sắc quốc gia, tính cách cá 

nhân của từng lãnh đạo nền kinh tế 
thành viên được phản ánh rõ nét thông 
qua các bức ảnh chụp chung. 

 

Lãnh đạo các nền kinh tế APEC trong bức 
ảnh chụp chung tại hội nghị cấp cao năm 
2016 ở Peru. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần 
Đại Quang (phải) đại diện Việt Nam tham dự 
- Ảnh: REUTERS 

Xuất phát từ ý tưởng của cựu Thủ 
tướng Úc Bob Hawke trong một bài diễn 
văn ngày 31-1-1989 tại Seoul (Hàn 
Quốc), một diễn đàn cho các nền kinh tế 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã 
được hiện thực hóa 10 tháng sau đó tại 
xứ sở chuột túi. 

Đại diện của 12 nền kinh tế nằm 
hai bên bờ Thái Bình Dương gồm Mỹ, 
Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Canada, Brunei, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thái Lan và Indonesia đã 
cùng tề tựu tại Canberra (Úc) trong hai 
ngày 6 và 7-11-1989, đặt nền móng cho 
sự ra đời của Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á – Thái Bình Dương (APEC).  

Trải qua gần 2 thập kỷ kể từ khi gia 
nhập, Việt Nam, Nga và Peru vẫn được 
xem là các thành viên "mới" của diễn 
đàn. Sau 4 lần mở rộng và kết nạp 
thành viên, số lượng các nền kinh tế 
trong APEC đang nằm ở số 21.  

Năm 2015, nếu tính APEC như một 
quốc gia, đây sẽ là siêu nền kinh tế lớn 
nhất thế giới với hơn 2,8 tỉ dân, chiếm 
59% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
toàn cầu và 49% thương mại thế giới.  

Kể từ khi thành lập, GDP thực của 
toàn APEC đã tăng từ 16.000 tỉ USD 
năm 1989 lên mức 20.000 tỉ năm 2015; 
thu nhập bình quân đầu người tăng 
74%; hàng triệu người thoát cảnh nghèo 
đói và tạo ra tầng lớp trung lưu ngày 
càng đông đảo.  

Năm 2017 là lần thứ hai Việt Nam 
giữ cương vị chủ nhà các cuộc họp 
APEC, bao gồm cả cả Hội nghị các nhà 
lãnh đạo APEC, sau lần đầu tiên năm 
2006.  

Một nhà quan sát quốc tế cho rằng 
vì là diễn đàn về kinh tế nên APEC luôn 

A 



"nhẹ nhàng" và đầy màu sắc, khác với 
các cuộc họp an ninh, thượng đỉnh 
chính trị của khu vực. "Nếu ví APEC 
như một quốc gia, đó sẽ là một quốc gia 
thay đổi bản sắc và truyền thống theo 
từng năm", người này ví von dí dỏm. 

 

Cuộc họp APEC đầu tiên diễn ra tại Úc năm 
1989. Đại diện 12 nước sáng lập đồng ý nên 
tổ chức các cuộc gặp hàng năm sau đó ở 
cấp bộ trưởng tại Singapore, Hàn Quốc và 
Thái Lan - Ảnh: Bộ Ngoại giao New Zealand 

 

Năm 1993, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Bill 
Clinton đã đề nghị nâng các cuộc họp tại 
APEC lên tầm cấp cao với sự tham gia của 
các nhà lãnh đạo thành viên nhằm thúc đẩy 
Vòng đàm phán Uruguay vốn đang bị trì trệ. 
Trong ảnh: Tổng thống Bill Clinton (phải) 
đứng cùng Chủ tịch Trung Quốc Giang 
Trạch Dân (giữa) và Thủ tướng Canada Jean 
Chrétien (trái) trong Hội nghị các nhà lãnh 
đạo APEC đầu tiên năm 1993 tại Seattle (Mỹ) 
- Ảnh: AFP 

 

Năm 1993, cũng chính ông Bill Clinton là 
người đã khởi xướng ý tưởng về "đồng 
phục" cho 14 lãnh đạo các nền kinh tế APEC 
khi tặng những người đồng cấp chiếc áo 
khoác bomber. Trong ảnh: một số nhà lãnh 
đạo APEC mặc "đồng phục" của nước chủ 
nhà Mỹ trong hội nghị cấp cao đầu tiên năm 
1993 - Ảnh: APEC 

 

Ý tưởng "đồng phục" của ông Bill Clinton đã 
nhận được sự hưởng của nước chủ nhà 
APEC sau đó là Indonesia. Áo Batik truyền 
thống được lựa chọn cho các nhà lãnh đạo 
APEC tham dự hội nghị năm 1994 ở Bogor, 
Indonesia. Trong Tuyên bố Bogor được đưa 
ra sau đó, các nhà lãnh đạo đã đề ra mục 
tiêu đầy tham vọng là "tự do và mở cửa 
thương mại, đầu tư tại châu Á - Thái Bình 
Dương đối với các nền kinh tế phát triển 
trước năm 2010 và các nền kinh tế đang 
phát triển trước năm 2020" - Ảnh: REUTERS 



 

Các nhà lãnh đạo mặc áo khoác da được 
may theo kiểu thiết kế kinh điển có từ những 
năm 1980 tại APEC 1997 ở Canada - Ảnh: 
CNN 

 

Chiếc áo khoác có thêu hình lá dương xỉ là 
đồng phục chung của các lãnh đạo tham gia 
hội nghị cấp cao APEC năm 1999 ở New 
Zealand. Thủ tướng Phan Văn Khải (phải) 
đại diện Việt Nam tham dự - Ảnh: REUTERS 

 

Lãnh đạo APEC mặc áo dài Việt Nam tại 
APEC 2006 ở Hà Nội. Thủ tướng Nhật Bản 
Shinzo Abe cười rất tươi khi mặc bộ áo dài 
có hình hoa sen cách điệu - Ảnh: REUTERS 

 

APEC 2001 tại Thượng Hải, Trung Quốc. 
Tổng thống Mỹ George W. Bush bắt tay và 
thì thầm với người đồng cấp Trung Quốc 
Giang Trạch Dân trong bộ áo lụa truyền 
thống đời Đường - Ảnh: REUTERS 

 

APEC 2013 tại Indonesia. Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang đại diện Việt Nam tham 
dự. Trong ảnh: Ông John Kerry - ngoại 
trưởng Mỹ, trao đổi với Tổng thống Nga 
Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga nằm trong 
số những nguyên thủ quốc gia tham dự cấp 
cao APEC nhiều nhất - Ảnh: REUTERS 

 



 

Đồng phục của APEC 2005 là bộ Hanbok của 
Hàn Quốc. Trong ảnh, từ trái qua: Tổng 
thống Mỹ George W. Bush, Thủ tướng Úc 
John Howard và Tổng thống Peru Alejandro 
Toledo. Các nhà lãnh đạo rất thoải mái trong 
các bức ảnh chụp chung - Ảnh: REUTERS 

 

Tổng thống Philippines Gloria Macapagal 
Arroyo duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam 
tại APEC 2006 - Ảnh: REUTERS 

 

APEC không chỉ là nơi các nhà lãnh đạo bàn 
về kinh tế. Đó còn là nơi họ gặp gỡ, trao đổi 
quan điểm trong các cuộc gặp bên lề, song 
phương về những vấn đề cùng quan tâm 
hoặc gút mắc tồn đọng. Sau các bức ảnh 
chụp chung, các nhà lãnh đạo trở về trang 
phục thường thấy là đồ vest cùng cà vạt. 
Trong ảnh: Tổng thống Peru Alan Garcia 
(trái), Thủ tướng Úc Julia Gillard (giữa) và 
Tổng thống Mỹ Barack Obama trao đổi trong 
một cuộc họp cấp cao APEC 2010 tại Nhật 
Bản - Ảnh: APEC 

 

APEC 2014 tại Trung Quốc. Trật tự thế giới 
được thể hiện trong một bức hình. Trong 
ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
(giữa) trò chuyện với ông Putin (thứ hai từ 
trái sang) trong lúc Tổng thống Mỹ Barack 
Obama đang say sưa nói với phu nhân của 
ông Tập. Theo một thống kê chưa chính 
thức, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah 
(trái) là nguyên thủ quốc gia tham dự các 
hội nghị cấp cao APEC nhiều nhất, với 21 
lần - Ảnh: REUTERS 

Bảo Duy / https://tuoitre.vn/ 

 


