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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG ĐỔI MỚI ĐỐI NGOẠI 
 

Đất nước Việt Nam có vị trí địa lý chiến lược, lưng dựa vào lục địa châu Á, mặt 
hướng ra biển Đông và Thái Bình Dương mênh mông. Là ngã ba, ngã tư của các nền văn 
minh lớn, của những con đường giao thương trọng yếu của nhân loại, dân tộc ta sớm có 
quan hệ với các nước, bạn bè không ít, kẻ nhòm ngó cũng nhiều. Chính vì lẽ đó, trong suốt 
cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đường lối, chính sách đối ngoại 
luôn đóng vai trò quan trọng cả trong thời chiến cũng như thời bình, nhiều khi có tác động 
trực tiếp tới thịnh suy, tồn vong của dân tộc. Bước sang kỷ nguyên toàn cầu hóa, khi sự 
ph.ụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng chặt chẽ, quan hệ quốc tế ngày càng đan 
xen phức tạp, vừa hợp tác vừa đấu tranh, vai trò của ngoại giao càng trở nên quan trọng 
hơn. Cũng như nhiều quốc gia khác, cùng với việc tăng cường nội lực, Việt Nam luôn luôn 
chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại. Trong nhiệm vụ chung đó, nhất là trong thời kỳ đổi 
mới, ngoại giao Việt Nam đứng trước yêu cầu phải tìm tòi sáng tạo, đổi mới tư duy, góp 
phần cùng với các mặt trận khác dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước ra khỏi tình 
trạng bị bao vây cô lập, mở rộng và từng bước đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu 
với hiệu quả hợp tác ngày càng cao, tạo dựng môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi 
nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở 
khu vực và trên thế giới. 

Để làm tốt nhiệm vụ quan trọng đó, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đã kế 
thừa tinh hoa ngoại giao của cha ông ta được đúc kết qua suốt chiều dài hàng ngàn năm 
lịch sử. Đó là khát vọng và lòng yêu chuộng hòa bình, là tư tưởng hòa hiếu, là triết lý “đem 
đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. Đó cũng là ý chí sắt đá bảo vệ độc 
lập, chủ quyền thiêng liêng được khẳng định từ bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân 
tộc: “Nam quốc sơn hà Nam Đế cư”. 

Trong kho tàng tinh hoa ngoại giao ấy của dân tộc, sáng lấp lánh tư tưởng ngoại 
giao Hồ Chí Minh, một hệ giá trị phong phú và sâu sắc, bao hàm nhiều bài học quý giá đối 
với công tác đối ngoại. Ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới đã kế thừa và vận dụng nhuần 
nhuyễn phong cách, bản sắc và những giá trị bền vững của tư tưởng ngoại giao của Bác. 
Một trong những bài học giá trị nhất mà Người để lại cho ngoại giao Việt Nam và được áp 
dụng linh hoạt, hiệu quả trong thời kỳ đổi mới chính là “dĩ bất biến ứng vạn biến”. 

Sáu từ ngắn gọn này là bài học nằm lòng trong công tác đối ngoại từ khi Bác dặn dò Bộ 
trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi Người đi Pháp tháng 5/1946. Ngắn gọn, nhưng không 
đơn giản bởi việc vận dụng bài học này trong sự biến chuyển “muôn hình vạn trạng” của thời cuộc 
đòi hỏi sự khôn khéo và tầm nhìn sâu rộng. Câu này hiểu theo nghĩa đen là lấy cái không đổi (bất 
biến) để ứng phó với muôn vàn thay đổi (vạn biến). Cái bất biến, cái không thay đổi trong đối ngoại 
là nguyên tắc, là phương châm, là kim chỉ nam bất di bất dịch. Yếu tố bất biến xuyên suốt chiều dài 
lịch sử Việt Nam là lợi ích quốc gia dân tộc, mà độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, sức mạnh và 
vị thế quốc gia chính là những nội hàm quan trọng nhất. Bác đã nhấn mạnh: “Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do”. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã ý thức sâu sắc, tiếp thu triệt để nguyên tắc này, 
đồng thời có sự phát triển đặc biệt quan trọng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Không đối lập mà luôn luôn phải song hành với cái bất biến của nguyên tắc đối 
ngoại, là cái vạn biến của cách ứng phó tài tình, khéo léo, linh hoạt trước mọi tình huống có 
thể xảy ra, như ông cha ta hay nói “tùy cơ ứng biến”. Hay nói cách khác, như trong quân sự 
thì trước một mục tiêu phải có nhiều phương án tấn công, hay như trong toán học thì một 
bài toán khó phải có nhiều cách giải. Nghĩa là chỉ xác định được nguyên tắc bất biến không 
thôi chưa đủ, mà còn phải biết vận dụng sáng tạo và nắm bắt thời cơ để có nhiều cách ứng 
phó kịp thời trước thiên biến vạn hóa của tình hình. Nhìn lại những bước phát triển của 
công tác đối ngoại hơn 20 năm qua, có thể thấy đó là một quá trình đổi mới không ngừng, 
là sự bổ sung liên tục giữa lý luận và thực tiễn, là sự tham chiếu chặt chẽ giữa tính bất biến 
của mục tiêu chiến lược và sự linh hoạt trong thực thi sách lược. 

Định hình chính sách, phá bao vây cấm vận 
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Trước thềm đổi mới, có thể nói đất nước ta rơi vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi 
Tổ quốc thống nhất: Khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng và kéo dài; các thế lực thù địch 
không ngừng chống phá; đất nước bị bao vây cấm vận. Ba mươi năm kháng chiến trường 
kỳ và gian nan, Đảng và Bác đã xác định mục tiêu rất rõ ràng: “Dù phải đốt cháy cả dãy 
Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Khi độc lập đã ở trong tay, non sông đã 
thu về một mối, Đảng ta, với tầm nhìn chiến lược, lại xác định rõ con đường phải đi tiếp của 
cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn quốc. Nhưng vào những thời điểm chuyển tiếp của lịch sử, đất nước nào, dân tộc nào 
cũng phải đối diện với những khó khăn, thử thách nhất định. Từ thời chiến chuyển sang thời 
bình, Việt Nam cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức trong lựa chọn các biện 
pháp, bước đi để đạt mục tiêu cuối cùng. Chính ở thời điểm nhạy cảm và cam go này, Đảng 
đã vận dụng sáng tạo triết lý “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Bác để trên cơ sở cái bất biến là 
lợi ích quốc gia dân tộc, đã tìm tòi, thử nghiệm và cuối cùng có những quyết sách sáng tạo 
để đưa dân tộc Việt Nam vươn nhanh hơn, vững chắc hơn trên con đường tiến tới “sánh 
vai với các cường quốc năm châu” như Bác hằng mong ước. Kết tinh của những quyết 
sách đó là công cuộc đổi mới - một từ thuần Việt nhưng ngày nay đã trở nên phổ biến và đi 
vào nhiều ngôn ngữ phổ thông của thế giới. 

Trong công cuộc đổi mới toàn diện này, đổi mới đối ngoại là một bộ phận hữu cơ 
không thể tách rời. Đây là một quá trình đổi mới mang tính tất yếu khách quan, xuất phát từ 
yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, phù hợp với thời 
cuộc, với tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tháng 
12/1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã chính thức đặt cơ sở cho đổi 
mới tư duy và chính sách đối ngoại khi khẳng định chúng ta cần “ra sức kết hợp sức mạnh 
của dân tộc với sức mạnh của thời đại”. Đây là tiền đề quan trọng cho sự đổi mới nhận 
thức, quan điểm về việc giải quyết những vấn đề tranh chấp, phá vỡ thế bao vây cấm vận, 
cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn trong những năm tiếp theo. 

Trên tinh thần ấy, Nghị quyết Trung ương 13 khóa VI năm 1988 đã xác định nhiệm vụ 
đối ngoại trong tình hình mới là “giữ vững hòa bình, phát triển kinh tế”, nhấn mạnh chính sách 
“thêm bạn bớt thù”, đa dạng hóa quan hệ trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác cùng có lợi. Nghị quyết 
phản ánh một cách nhìn thực tiễn và toàn diện hơn của Đảng ta về tình hình thế giới và khu 
vực, về sự vận động của các xu thế lớn trong quan hệ quốc tế; đồng thời Nghị quyết cũng chỉ 
rõ: Muốn giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nhất thiết phải 
có sự ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, và rộng mở về quan hệ quốc tế. Là nghị quyết 
riêng đầu tiên của Bộ Chính trị về đối ngoại, Nghị quyết 13 đánh dấu bước phát triển quan 
trọng trong quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng ta. Thực hiện những tư tưởng chỉ 
đạo của Nghị quyết 13, chúng ta đã dần dần tháo gỡ những trở ngại để từng bước khôi phục 
và bình thường hóa quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và các trung 
tâm chính trị trên thế giới. Có thể nói, những bước đi chủ động trong giai đoạn này đều xuất 
phát từ việc đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trong hoạch định chính sách đối ngoại. 
Đây là một trong những bài học quý giá nhất của ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

Bên cạnh việc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc làm cơ sở quan trọng hàng đầu cho hoạch 
định chính sách, còn phải kể đến một nhân tố bất biến thứ hai không kém phần quan trọng là 
niềm tin vững chắc vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự sụp đổ của mô hình kinh tế tập 
trung bao cấp tại Liên Xô và Đông Âu, dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các 
nước này không những làm chúng ta mất đi chỗ dựa quan trọng về chính trị và kinh tế, mà 
còn ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm trong nội bộ Đảng và nhân dân ta. Chính 
trong bối cảnh đó, những tư tưởng của đổi mới và thành quả của nó đem lại đã củng cố thêm 
niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; 
tạo động lực thúc đẩy chúng ta tiếp tục đổi mới sâu rộng hơn, mạnh dạn hơn trong những 
năm sau đó. 

Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại 

Trong 5 năm đầu đổi mới (1986 - 1991), chúng ta đã đạt được những thành tựu 
bước đầu quan trọng: Nguồn lương thực được bảo đảm; lạm phát được kiềm chế; cơ chế 
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kinh tế mới bước đầu hình thành; sức sản xuất được phát huy khơi dậy tiềm năng và sức 
sáng tạo của nhân dân. Tuy nhiên, hậu quả của khủng hoảng còn nặng nề; đời sống nhân 
dân vẫn còn nhiều khó khăn; dư chấn từ sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 
và Đông Âu còn mạnh. Các thế lực thù địch lợi dụng sự thoái trào của chủ nghĩa xã hội ra 
sức tìm cách tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. 

Trên thế giới, chiến tranh lạnh kết thúc và sự bùng nổ mạnh mẽ của cách mạng khoa 
học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã tác động sâu rộng đến cục diện quốc 
tế và khu vực. Hòa bình, hợp tác cùng phát triển tiếp tục trở thành xu thế lớn trong quan hệ 
quốc tế. Điều chỉnh chính sách để thích ứng với hoàn cảnh mới trở thành yêu cầu cấp thiết 
đối với mọi quốc gia và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. 

Trước tình hình ấy, tháng 6/1991, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã thông 
qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 
năm 1991), khẳng định Việt Nam sẽ “phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa”. Sáu mươi mốt năm trước đó, Bác đã nhấn mạnh trong Chính 
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng: Cách mạng cần dung nạp mọi giai tầng xã hội, 
nhưng vẫn phải bảo đảm tuyệt đối lợi ích vô sản. Cương lĩnh năm 1991 chính là sản phẩm 
của sự linh hoạt và sáng tạo của Đảng trong hoàn cảnh mới, trong khi đặt lợi ích quốc gia, 
dân tộc lên hàng đầu, thực thi những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đất nước 
và những biến động của tình hình thế giới, khu vực. 

Sự phát triển quan trọng này của chính sách đối nội tại Đại hội VII là tiền đề vững 
chắc cho đổi mới mạnh mẽ của chính sách đối ngoại. Nếu như ở Đại hội VI, đổi mới đối 
ngoại mới ở những bước đi ban đầu thì đến Đại hội VII, đa dạng hóa, đa phương hóa quan 
hệ đối ngoại chính thức trở thành nội dung có tầm quan trọng chiến lược và không ngừng 
được hoàn thiện trong những giai đoạn tiếp theo. Việc Đại hội VII khẳng định “Việt Nam 
muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển” là bước chuyển cơ bản, mở ra một chương mới trong quan hệ đối ngoại của đất 
nước ta. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 3 khóa VII (6/1992) khẳng định tư tưởng chỉ đạo 
chính sách đối ngoại là “giữ vững nguyên tắc vì độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời phải rất sáng tạo, năng động, linh hoạt phù hợp với vị trí và hoàn cảnh của nước 
ta, cũng như diễn biến của tình hình thế giới, khu vực, phù hợp với từng đối tượng ta có thể 
quan hệ”. Một lần nữa, nguyên tắc “dĩ bất biến ứng vạn biến” đã được vận dụng để hình 
thành nên chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đa phương hóa là sẵn sàng 
quan hệ với nhiều đối tác; đa dạng hóa là sẵn sàng quan hệ ở nhiều lĩnh vực, dưới nhiều 
hình thức, trên nhiều cấp độ. Bởi vậy, có thể nói đa phương hóa, đa dạng hóa là một trong 
những biện pháp hữu hiệu của chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta để ứng phó 
với tình hình mới phức tạp và đầy biến động kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ba thành 
công lớn của ngoại giao năm 1995 - Việt Nam gia nhập ASEAN, ký Hiệp định khung hợp tác 
với EU và bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ - là những kết quả trực tiếp của đường lối 
đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, đánh dấu một bước phát triển quan trọng của quan 
hệ quốc tế của nước ta thời kỳ đổi mới. 

Chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa xuất phát từ chủ trương nhất quán của 
Đảng, Nhà nước ta là “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước”, “phấn đấu vì hòa bình, 
độc lập và phát triển” của Đại hội VII; nhưng bạn với ai trước, ai sau, ai thân, ai sơ đòi hỏi 
sự linh hoạt và nhạy bén; đa phương hóa, đa dạng hóa không có nghĩa là vội vàng mở rộng 
hết quan hệ đối ngoại; mà thực hiện từng bước, lựa chọn từng đối tác, xác định từng hình 
thức quan hệ phù hợp và chúng ta đã triển khai chính sách này rất hiệu quả, linh hoạt. 
Chúng ta không chỉ coi trọng tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, 
các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các nước bạn bè truyền thống, mà còn mở 
rộng quan hệ với các nước châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh, các nước công nghiệp phát 
triển ở châu Âu. Chúng ta không chỉ mở rộng quan hệ ngoại giao Nhà nước, mà còn tăng 
cường, củng cố quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền, 
các phong trào độc lập dân tộc, tiến bộ trên thế giới; phát huy sức mạnh tổng thể của ngoại 
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giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội và ngoại giao nhân dân trong việc thực 
hiện những mục tiêu và nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng đã đề ra. 

Trong giai đoạn này, nội hàm “đa dạng hóa, đa phương hóa” không ngừng được làm 
rõ và mở rộng. Chúng ta không chỉ thiết lập và mở rộng quan hệ với các quốc gia, vùng 
lãnh thổ, mà với cả các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia; 
kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao song phương và đa phương, tích cực tham gia vào các cơ 
chế hợp tác quốc tế và khu vực, thể hiện vai trò của một thành viên có trách nhiệm trong 
cộng đồng quốc tế. 

Quan hệ quốc tế ngày càng rộng mở phải đi đôi với thực chất và hiệu quả. Chính vì 
lẽ đó, Đại hội Đảng lần thứ X (4/2006) đề ra nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại là 
“đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững”. Chính sách 
đa dạng hóa, đa phương hóa tiếp tục được đẩy mạnh, song phải có trọng tâm, trọng điểm, 
phải có sự gắn kết lợi ích và tầm nhìn chiến lược dài hạn mới bảo đảm quan hệ phát triển 
ổn định, bền vững và tạo sự tin cậy lẫn nhau. Theo tinh thần đó, chúng ta đã thiết lập và 
nâng cấp quan hệ với những đối tác quan trọng như “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” 
với Trung Quốc; “Đối tác chiến lược” với Nga, Ấn Độ; “Đối tác chiến lược vì hòa bình và 
phồn vinh ở châu Á” với Nhật Bản; “Đối tác hợp tác chiến lược” với Hàn Quốc; “Đối tác xây 
dựng, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hai bên 
cùng có lợi” với Hoa Kỳ; “Đối tác toàn diện” với Ốtxtrâylia, Niu Dilân; “Quan hệ hữu nghị 
truyền thống, hợp tác toàn diện và tin cậy cho thế kỷ XXI” với Pháp; “Đối tác vì sự phát triển 
bền vững” với Đức; “Đối tác vì phát triển” với Anh; “Đối tác chiến lược hướng tới tương lai” 
với Tây Ban Nha… Đây là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ giữa ta và các nước 
ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Đồng thời, chúng ta không ngừng vun đắp 
“Quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” với Lào, “Quan hệ láng 
giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, 
và “Quan hệ đoàn kết, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em” với Cuba. 

Chủ động hội nhập khu vực và thế giới 

Sau mười năm đổi mới toàn diện (1986 - 1996), thế và lực của đất nước đã vững 
mạnh hơn đáng kể. Ổn định chính trị - xã hội được giữ vững, kinh tế được khôi phục và 
từng bước phát triển vững chắc, quan hệ quốc tế được mở rộng, vị thế quốc tế được nâng 
cao, khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế được tăng cường. Tuy nhiên, 
đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khó khăn, thách thức mới. Toàn cầu hóa trở thành xu 
thế khách quan với những tác động tích cực nhưng cũng kèm theo những tác động tiêu 
cực, hợp tác và đấu tranh luôn đan xen trong quan hệ quốc tế; nhưng không một quốc gia 
nào có thể đứng ngoài xu thế này. Kinh tế trở thành nhân tố quyết định sức mạnh tổng hợp 
của mỗi quốc gia và đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế. Cạnh tranh về thị 
trường và vốn đầu tư ngày càng quyết liệt, đặt đất nước ta trước nguy cơ tụt hậu xa hơn về 
kinh tế so với các quốc gia trong khu vực. Hàng loạt vấn đề an ninh phi truyền thống nảy 
sinh. Thay đổi chính sách của các nước lớn và biến động của tình hình buộc chúng ta phải 
tỉnh táo trong dự báo và kịp thời trong điều chỉnh chính sách để thích nghi với hoàn cảnh 
mới. 

Nhận thức rõ xu thế tất yếu của thời đại, khi tiền đề chính trị đã sẵn sàng, Đảng ta đã 
hướng trọng tâm đối ngoại sang hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đẩy mạnh kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phát triển kinh tế - 
xã hội, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Xác định hội nhập là lộ trình tất yếu của 
phát triển, nhưng Đảng cũng ý thức rất rõ về những thách thức của hội nhập. Mở cửa càng 
rộng, hội nhập càng sâu thì sự ràng buộc về chính trị, phụ thuộc về kinh tế, giao lưu về văn 
hóa càng lớn; tiềm ẩn nhiều mối đe dọa phức tạp và toàn diện. Từ năm 1992, Hội nghị 
Trung ương 3 khóa VII đã khẳng định đa phương hóa, đa dạng hóa phải đi đôi với “giữ 
vững độc lập tự chủ, tự lực tự cường”. Hội nghị Trung ương 4 khóa VIII năm 1997 xác định 
rõ hơn hội nhập quốc tế phải trên cơ sở “nâng cao ý chí tự lực tự cường, giữ vững bản sắc 
dân tộc”: Hội nhập nhưng phải tự chủ về chính trị, tự cường về kinh tế, an ninh, quốc phòng 
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và giữ vững bản sắc về văn hóa; hội nhập phải dựa trên cơ sở nội lực, kết hợp nội lực với 
ngoại lực, trong đó nội lực có vai trò quyết định. 

Đảng ta đã nâng tầm chính sách của Việt Nam từ “muốn là bạn” lên thành “sẵn sàng là 
bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa  bình, độc lập và 
phát triển”. Thực ra, sự đổi mới chính sách đối ngoại của Đảng là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh: Việt Nam “sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây 
thù oán với một ai”. Trong khi thái độ “sẵn sàng” thể hiện cách tiếp cận chủ động hơn trong quan 
hệ đối ngoại, khái niệm “đối tác tin cậy” phản ánh sự thay đổi chiến lược trong tư duy đối ngoại, 
xuất phát từ nhận định sáng suốt và chính xác của Đảng rằng xu hướng hợp tác đang ngày càng 
chiếm ưu thế trong quan hệ quốc tế. 

Bước sang giai đoạn đẩy mạnh hội nhập, khi mỗi biến động dù là nhỏ nhất của tình 
hình cũng tác động đến lợi ích quốc gia, dân tộc, Đảng ta đã có những điều chỉnh hết sức 
kịp thời. Tháng 11/2001, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết riêng về hội nhập kinh tế quốc tế, 
xác định đây là sự nghiệp của toàn dân, là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh và cạnh 
tranh, có nhiều cơ hội và không ít thách thức. Theo đó, chúng ta đã tỉnh táo, linh hoạt 
trong việc xử lý tính hai mặt của hội nhập và kết hợp chặt chẽ giữa hội nhập với yêu cầu 
giữ vững an ninh quốc phòng, thông qua hội nhập để tăng cường sức mạnh tổng hợp, 
củng cố chủ quyền và an ninh đất nước. Những diễn biến phức tạp của thế giới sau sự 
kiện 11/9 đặt ra cho nước ta những thách thức mới về an ninh và phát triển. Để ứng phó 
với những chuyển biến mới của tình hình, Hội nghị Trung ương 8 khóa IX (2003) đã ra 
Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó đánh giá toàn diện 
và sâu sắc tình hình khu vực và thế giới, chỉ ra những bài học kinh nghiệm về đối ngoại, 
và nhấn mạnh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy việc 
giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất 
của đất nước. Nghị quyết đã đề ra phương châm xử lý linh hoạt giữa đối tác và đối tượng: 
Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác có thể 
có mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta. Nghị quyết này đánh dấu một bước chuyển 
quan trọng trong tư duy, nhận thức của Đảng về tính đa dạng và sự đan xen giữa hợp tác 
và đấu tranh trong quan hệ quốc tế. 

Cùng với việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, chúng ta 
đã chủ động kết hợp hài hòa giữa ngoại giao song phương và đa phương, đồng thời duy trì 
được sự kiểm soát lộ trình hội nhập của đất nước, nhằm tranh thủ tối đa ngoại lực để phát 
huy nội lực. Ngoại giao kinh tế được triển khai mạnh mẽ và giành được nhiều thành tựu 
quan trọng. Đến nay chúng ta đã có quan hệ thương mại với trên 220 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, ký kết được nhiều hiệp định thương mại/đầu tư song phương. Thế giới ngày nay biết 
đến Việt Nam không chỉ là một dân tộc anh hùng, mà còn là đất nước giàu tiềm năng về 
kinh tế, thương mại, đầu tư; là thành viên tích cực và trách nhiệm của các tổ chức quốc tế 
như Liên hợp quốc (Ủy  viên không thường trực Hội đồng Bảo an khóa 2008 - 2009), Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn 
hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC)… 

Triển khai một nền ngoại giao toàn diện trong tình hình mới 

Hơn 20 năm đổi mới và hội nhập quốc tế đã tạo nền tảng vững chắc về chính trị, kinh 
tế, xã hội để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng đất nước, hướng tới mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong thời gian tới, tình hình 
thế giới tiếp tục thay đổi sâu sắc và khó lường; nhiều cơ hội đang mở ra cho nước ta, đồng 
thời khó khăn và thách thức cũng rất lớn. Mục tiêu phát triển đất nước đòi hỏi chúng ta phải 
tiếp tục tìm tòi sáng tạo và đổi mới tư duy đối ngoại, rút ra những bài học kinh nghiệm quý 
báu từ hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và hơn 
20 năm đổi mới, đề ra chiến lược, sách lược đúng đắn, phát huy hiệu quả vai trò của ngoại 
giao trong thời bình, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Để 
không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước, chúng ta cần triển khai mạnh mẽ 
một nền ngoại giao toàn diện dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Chúng ta cần triển khai đồng bộ và kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực, 
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mà trọng tâm là ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác người 
Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân; thông qua các kênh đối ngoại Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội và đối ngoại nhân dân. Ngoại giao toàn diện trong tình hình mới thực chất là sự tiếp 
nối chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa với sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa 
phương, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các tổ chức đoàn thể quần chúng, các doanh 
nghiệp, tạo nên bức tranh sinh động, đa dạng của ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

Tám mươi năm đất nước ta có Đảng và hơn 20 năm đổi mới không phải là dài so với 
lịch sử Việt Nam, nhưng là quãng thời gian chứng kiến những trang sử hào hùng của dân 
tộc, chứng kiến con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hơn 
20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn bám sát và vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào công cuộc đổi mới nói chung và đổi mới tư duy đối ngoại nói riêng. Từ những thay 
đổi nhận thức thời kỳ đầu đổi mới tới chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập 
kinh tế quốc tế là cả một chặng đường dài đầy khó khăn, thử thách. Nhưng ở bất kỳ thời 
điểm nào, nhìn vào quá trình đổi mới và những thành tựu của đối ngoại Việt Nam, chúng ta 
luôn thấy tầm ảnh hưởng sâu sắc mang tính chiến lược của triết lý được Bác đã chỉ ra. Lợi 
ích quốc gia dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã là ngọn hải đăng soi đường giúp Đảng 
ta đưa đất nước ra khỏi khó khăn, thử thách và vững bước đi lên. Đổi mới đã đáp ứng yêu 
cầu phát triển cấp bách, lâu dài của đất nước và nguyện vọng tha thiết của nhân dân, được 
cộng đồng quốc tế hoan nghênh, phù hợp với xu thế của thời đại. Việc bạn bè quốc tế 
không dịch ra bản ngữ mà gọi trực tiếp “Đổi mới” khẳng định một điều: Đổi mới đã đi vào từ 
vựng thế giới với tư cách một thắng lợi của dân tộc Việt Nam trên mặt trận xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Nếu như cách đây hơn 20 năm, nhiều người trên thế giới chỉ biết đến Việt Nam 
như là một “cuộc chiến tranh”, thì ngày nay toàn thế giới đã biết đến Việt Nam như một đất 
nước, một dân tộc anh hùng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và năng động trong xây 
dựng đất nước, một mô hình phát triển thành công, một nền văn hóa đậm đà bản sắc, một 
thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong thắng lợi ấy, không thể 
không kể đến những đóng góp của mặt trận đối ngoại. Càng tự hào, chúng ta càng thấm 
thía hơn những giáo huấn của Bác về công tác ngoại giao, luôn khắc sâu trong tim và kiên 
trì, sáng tạo vận dụng tư tưởng của Người, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới còn diễn 
biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức mới với an ninh và phát triển của đất nước. 

 

                                                                                              Phạm Gia Khiêm  

                                                                             UV Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ,  

                                                                                                      Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

                                                                                  (dangcongsan.vn - Ngày 28/12/2011) 
 

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 
 

Sau gần 30 năm đổi mới, với vị trí và vai trò của một đảng cầm quyền, Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối đúng đắn, góp phần đặc biệt quan 

trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, trong đó, đường lối đối 

ngoại của Đảng mang nhiều dấu ấn đậm nét. 

Giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX, trên thế giới và khu vực diễn ra sự chuyển biến 

sâu sắc. Quan hệ chính trị quốc tế có những thay đổi và tác động mạnh mẽ đến chiến lược 

đối ngoại của các quốc gia dân tộc, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng được diễn ra từ ngày 15 - 18/12/1986 tại Hà Nội. Với 

tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật”, “nói rõ sự thật”, “đổi mới tư duy”, Đảng đã đánh giá 

khách quan tình hình đất nước, thừa nhận những sai lầm trong xây dựng và phát triển là 

“chủ quan, duy ý chí” và đề ra chủ trương đổi mới toàn diện. Về đối ngoại, mục tiêu của 

chính sách đối ngoại được Đại hội xác định là phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 

mạnh thời đại, phấn đấu giữ gìn hòa bình ở Đông Dương, góp phần giữ vững hòa bình ở 

http://dangcongsan.vn/
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Đông Nam Á và trên thế giới, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với Liên Xô và các 

nước xã hội chủ nghĩa, “tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng có những điểm đổi mới về tư duy 

đối ngoại. Trước hết là rút ra những bài học kinh nghiệm về sự cần thiết phải đổi mới 

phương cách tập hợp lực lượng là “phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 

đại trong điều kiện mới”; nhận thức được xu thế mở rộng phân công, hợp tác giữa các 

nước, kể cả các nước có chế độ kinh tế, xã hội khác nhau cũng là những điều kiện rất 

quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó, Đảng ta chủ trương “sử 

dụng tốt mọi khả năng mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế và khoa học, kỹ thuật 

với bên ngoài để phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”. 

Sau gần hai năm thực hiện đường lối đổi mới, ngày 20/5/1988, Bộ Chính trị ra 

Nghị quyết số 13/NQ-TW “Về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới”. 

Trong đó, mục tiêu đối ngoại được Nghị quyết khẳng định “lợi ích cao nhất của Đảng và 

nhân dân ta là phải củng cố và giữ vững hòa bình để tập trung sức xây dựng và phát triển 

kinh tế”. Theo cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, “Nghị quyết 13 về đối 

ngoại của Bộ Chính trị là một cuộc đổi mới mạnh mẽ tư duy trong việc đánh giá tình hình 

thế giới, trong việc đề ra mục tiêu và chuyển hướng toàn bộ chiến lược đối ngoại của ta”. 

Sau Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, tháng 3/1990, Hội nghị lần thứ Tám Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã ban hành Nghị quyết số 8A “Về tình hình các 

nước xã hội chủ nghĩa, sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của 

Đảng ta”. Theo đó, việc mở rộng quan hệ đối ngoại theo phương châm “thêm bạn, bớt 

thù” được coi là một trong những nhiệm vụ cấp bách; đồng thời, Nghị quyết xác định: 

Cách đóng góp tốt nhất và thiết thực nhất lúc này vào cách mạng thế giới là thực hiện 

thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, làm cho Việt Nam ngày càng ổn định về chính trị, 

phát triển về kinh tế, xã hội, mạnh về quốc phòng và an ninh. 

Triển khai thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, từ năm 1986 - 1990, Việt Nam 

đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại kinh tế, đối ngoại chính trị. Kết quả hoạt động đối ngoại 

đạt được trong những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX tuy mới là bước đầu, nhưng có 

ý nghĩa quan trọng, mở cửa giao lưu hợp tác với bên ngoài, tạo được vị thế mới cho đất 

nước trong quan hệ quốc tế. 

Bước vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, 

đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo chính quyền, chế độ chính trị, xã hội thay đổi. Tình 

hình Liên Xô hết sức khó khăn, phức tạp. Trong hoàn cảnh đó, tại Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VII (6/1991), Đảng ta xác định trọng tâm của công tác đối ngoại là tiếp tục 

tạo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Với những nội dung được quyết nghị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII được 

đánh giá là “Đại hội của trí tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - đoàn kết”. 

Thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng, đến giữa thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Việt 

Nam đã phá được thế bao vây, cô lập, mở rộng quan hệ quốc tế trên phạm vi rộng lớn. 

Lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ chính thức với tất cả các nước lớn, kể cả 5 nước Ủy 

viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cũng là lần đầu tiên Việt Nam gia 

nhập ASEAN, một tổ chức khu vực mà trong đó các thành viên đều không cùng ý thức hệ 

và chế độ chính trị, xã hội với Việt Nam. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 

28/6 - 1/7/1996, Đảng ta khẳng định: Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự 



Ngoại giao Việt Nam - Bân lĩnh và hội nhập 

Thông tin khoa học chuyên đề số 7/2015 8 

chủ, rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt 

Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc 

lập và phát triển. Đại hội nêu rõ chủ trương: Tiếp theo việc gia nhập ASEAN và chuẩn bị 

cho việc tham gia Khối mậu dịch tự do (AFTA), cần xúc tiến tham gia Diễn đàn Hợp tác 

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Trong những năm đầu thế kỷ XXI, quan hệ đối ngoại của Việt Nam diễn ra trong 

bối cảnh hết sức phức tạp, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Trong bối 

cảnh đó, tháng 4/2001, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng họp, nhận định 

tổng quát sau 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế, xã hội (1991 - 

2000), “đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội; phá được thế bị bao vây, cấm 

vận, mở rộng được quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”. Đặc biệt, 

trên cơ sở đánh giá đầy đủ “lực” và “thế” của đất nước sau 15 năm đổi mới, Đại hội đã 

phát triển phương châm “Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng quốc tế 

phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” của Đại hội VII thành “Việt Nam sẵn sàng là 

bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc 

lập và phát triển”. Với phương châm này, lần đầu tiên Đảng ta đề ra chủ trương “xây 

dựng quan hệ đối tác” trong đường lối đối ngoại. Đây là điều có ý nghĩa quan trọng, bởi 

mô hình quan hệ đối tác chiến lược được coi là mô hình hợp tác ở mức độ cao và quan 

trọng hơn so với hợp tác quốc tế thông thường. 

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 27/1/2001, Bộ 

Chính trị ban hành Nghị quyết số 07/NQ-TW về Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nhanh 

chóng đưa Việt Nam vào các thể chế kinh tế, trước hết là AFTA và sau đó là WTO trên 

tinh thần “phát huy tối đa nội lực”. Đây là nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, là “kim 

chỉ nam hướng dẫn chúng ta trên con đường hội nhập, một con đường không ít chông gai 

mà chúng ta phải vượt qua và nhất định vượt qua để giành lấy cơ hội cho phát triển”. 

Tuy nhiên, nếu như chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là một chiến lược lâu dài, thì 

những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước xảy ra thường xuyên, Đảng 

liên tục có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Theo đó, tháng 7/2003, Hội nghị 

lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX họp và ra Nghị quyết về Chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết đã thể hiện những nhận thức mới 

của Đảng về nguyên tắc xác định đối tác và đối tượng trong quan hệ quốc tế của Việt 

Nam, nhấn mạnh: Những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ 

hữu nghị và hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của Việt Nam; bất 

kể lực lượng nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu cách mạng Việt Nam 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh. 

Có thể nói, từ khi đổi mới năm 1986, sau Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị năm 

1988, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX là tài 

liệu thứ hai có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; đã 

xác định nguyên tắc và phương thức đối ngoại của Việt Nam với tất cả các nước trong 

khu vực và thế giới, không phân biệt chế độ chính trị và trình độ phát triển. Trong cuộc 

trả lời phỏng vấn báo Vietnamnet ngày 8/1/2011, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng khi đó khẳng định: “Tôi tin đây là Nghị quyết đi vào lịch sử bảo 

vệ Tổ quốc trong hòa bình như Nghị quyết 15 trong chiến tranh chống Mỹ”. 

Trên cơ sở những thành tựu đạt được, tháng 4/2006, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X của Đảng được triệu tập tại Hà Nội. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã nêu 
chủ trương lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc 
tế. So với đường lối đối ngoại Đại hội IX, Đại hội X đã điều chỉnh, bổ sung một số nội 
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dung như: Thứ nhất, khẳng định việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa 
bình, hợp tác và phát triển (bổ sung cụm từ hòa bình, hợp tác và phát triển); Thứ hai, thực 
hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế (coi 
đa phương hóa, đa dạng hóa là đặc trưng của chính sách đối ngoại rộng mở); Thứ ba, 
nhấn mạnh yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ với tinh thần “chủ động” mà còn 
phải “tích cực”, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác; Thứ tư, quan 
điểm của Đại hội X vừa tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng 
hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, vừa thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng đưa các 
quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. 

Tiếp theo đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hội nghị 
lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa X (15/1/2007) đã ban hành Nghị quyết số 
08/NQ-TW “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền 
vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới”. Trên cơ sở quan 
điểm biện chứng, phát triển, Ban Chấp hành Trung ương cho rằng những cơ hội, thách 
thức khi Việt Nam là thành viên của WTO có mối quan hệ, tác động qua lại, có thể 
chuyển hóa lẫn nhau. Cơ hội không tự phát huy tác dụng mà tùy thuộc vào khả năng tận 
dụng cơ hội. Tận dụng tốt cơ hội sẽ tạo ra thế và lực mới để vượt qua thách thức, tạo ra cơ 
hội lớn hơn. Ngược lại, nếu không nắm bắt, tận dụng cơ hội thì cơ hội có thể bị bỏ lỡ, 
thách thức sẽ tăng lên, lấn át cơ hội, cản trở sự phát triển. Thách thức tuy là sức ép trực 
tiếp, nhưng tác động đến đâu cũng còn tùy thuộc vào nỗ lực và khả năng vượt qua của 
chúng ta. Nếu tích cực chuẩn bị, có biện pháp đối phó hiệu quả, vươn lên nhanh trước sức 
ép của các thách thức thì không những chúng ta sẽ vượt qua được thách thức mà còn có 
thể biến thách thức thành động lực phát triển. 

Tháng 1/2011, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam 
diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đề ra nhiệm vụ chủ yếu về đối ngoại từ năm 2011 - 2015 là 
“mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc 
tế”. So với nhiệm vụ đối ngoại được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X: 
“Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”, thì chủ trương đối ngoại trong Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã thể hiện bước phát triển mới về tư duy, 
chuyển từ “hội nhập kinh tế quốc tế” lên “hội nhập quốc tế” - hội nhập toàn diện, đồng bộ 
từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Đây là bước ngoặt đổi 
mới về tư duy và chính sách đối ngoại của Đảng ta, là kết quả bước chuyển từ tư duy đối 
ngoại thời kỳ chiến tranh lạnh sang đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, hội nhập 
kinh tế quốc tế đến hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. 

Thực tiễn gần 30 năm đổi mới cho thấy, đường lối đối ngoại rộng mở do Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra đã được các Đại hội và các Hội nghị Trung 
ương, Bộ Chính trị, từ khóa VI đến khóa XI tiếp tục bổ sung, phát triển thành đường lối 
đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, thể hiện 
ở mục tiêu đối ngoại, tư tưởng chỉ đạo chính sách đối ngoại và phương châm đối ngoại. 
Đường lối đó đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam 
trong khu vực và trên thế giới. Cũng từ đường lối đúng đắn đó, Việt Nam đã tham gia tích 
cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi 
vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đồng thời hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn vào các thể 
chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương. 

       Lê Nguyên An 

     Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 

     (www.mod.gov.vn) 

http://www.mod.gov.vn/
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        CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI  
        PHẢI LẤY LỢI ÍCH CƠ BẢN, LÂU DÀI CỦA QUỐC GIA LÀM NỀN TẢNG 
 

Sáng 16/12/2013, tại Hà Nội, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần 
thứ 28. Trân trọng giới thiệu bài phát biểu 
của đồng chí (lược trích). 

…Thưa các đồng chí,  

Từ sau Đại hội XI của Đảng đến       
nay, tình hình thế giới và trong nước, bên 
cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có 
nhiều khó khăn, thách thức rất lớn và 
phức tạp, nhưng với sự cố gắng nỗ lực 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 
chúng ta đã đạt được nhiều kết quả và 
thành tích đáng trân trọng trên lĩnh vực 
đối ngoại. Nổi bật là: 

Chúng ta đã giữ vững và củng cố 
được môi trường hòa bình, ổn định, tạo 
thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình khu 
vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức 
tạp, khó lường, kinh tế thế giới và kinh tế 
đất nước còn nhiều khó khăn, việc chúng 
ta tiếp tục duy trì được môi trường hòa 
bình, ổn định, từng bước ổn định kinh tế 
vĩ mô, có tăng trưởng khá, bảo đảm an 
sinh xã hội, huy động được đáng kể các 
nguồn tài trợ phát triển chính thức (ODA), 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mở 
rộng được thị trường, tăng kim ngạch xuất 
khẩu... là những thành tựu rất đáng khích 
lệ. Nó khẳng định và làm nổi rõ hình ảnh 
của một nước Việt Nam hòa bình, ổn định 
và đang phát triển - đối tác tin cậy của các 
nước và cộng đồng quốc tế. 

Chúng ta tiếp tục giữ vững được 
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
của đất nước, kịp thời giải quyết thỏa 
đáng các vấn đề nảy sinh trên biển. Đã 
hoàn thành toàn bộ công tác phân giới 
cắm mốc trên thực địa với Lào và khoảng 
75% với Campuchia; tích cực đàm phán 
phân định vùng cửa vịnh và hợp tác trong 
lĩnh vực ít nhạy cảm với Trung Quốc, 
phân định vùng đặc quyền kinh tế với 
Indonesia. Đã giải quyết thành công nhiều 
vấn đề tồn tại với các nước láng giềng 
trên cơ sở luật pháp quốc tế, các bên 
cùng chấp nhận, từng bước làm cho 
đường biên giới chung của nước ta với 
các nước thành biên giới hòa bình, hữu 

nghị và hợp tác. Những khác biệt trong 
tranh chấp ở biển Đông tuy còn không ít 
trở ngại, song đang có xu hướng thu hẹp, 
đi vào đàm phán, đối thoại trên cả bình 
diện song phương và đa phương. 

Đã tranh thủ được sự đồng tình, 
ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế. Quan 
hệ song phương và đa phương ngày càng 
được củng cố, phát triển và dần dần đi 
vào chiều sâu. Các mối quan hệ đối tác 
chiến lược, đối tác toàn diện được xác lập 
giữa Việt Nam với một số nước, nhất là 
với các nước lớn, tạo ra bước chuyển mới 
về chất trong hoạt động đối ngoại, tạo 
thuận lợi cho nhiệm vụ hội nhập quốc tế 
của nước ta trong giai đoạn mới. Có thể 
nói, chưa bao giờ chúng ta có được nhiều 
bạn bè và đối tác như ngày nay; chủ đề 
ủng hộ Việt Nam giành được sự đồng 
thuận khá cao tại nhiều diễn đàn quan 
trọng, kể cả tại quốc hội một số nước. 

Đã thực sự phát huy được vai trò 
là thành viên tích cực của các thể chế khu 
vực và toàn cầu. Nước ta đã tham gia 
ngày càng sâu rộng vào quá trình liên kết 
khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái 
Bình Dương thông qua các tổ chức và 
diễn đàn: ASEAN, Diễn đàn An ninh khu 
vực (ARF), Cộng đồng kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn cấp 
cao Đông Á (EAS); đã tham gia 8 hiệp 
định thương mại tự do song phương và 
khu vực và đang đàm phán 6 hiệp định 
khác, trong đó có 2 hiệp định có phạm vi 
rộng lớn chưa từng có là Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp 
định Đối tác hợp tác kinh tế khu vực 
(RCEP). Việt Nam đã cùng các nước 
thành viên, đóng góp tích cực vào quá 
trình xây dựng cộng đồng ASEAN và có vị 
trí, uy tín ngày càng cao trong cộng đồng 
khu vực. Lần thứ hai, Việt Nam đã chính 
thức ứng cử làm Ủy viên không thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
(nhiệm kỳ 2020 - 2021); đăng cai tổ chức 
Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 
IPU lần thứ 32 (năm 2015); và cũng lần 
thứ hai đứng ra đăng cai tổ chức Hội nghị 
cấp cao APEC (năm 2017). Mới đây, 
nước ta đã được bầu vào Hội đồng thống 
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đốc Tổ chức năng lượng nguyên tử quốc 
tế (IAEA), Ủy ban Di sản thế giới của 
UNESCO và lần đầu tiên được bầu vào 
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 
(nhiệm kỳ 2014 - 2016) với số phiếu rất 
cao. Kết quả đó thể hiện uy tín quốc tế 
của nước ta và lòng tin của cộng đồng 
quốc tế dành cho Việt Nam. 

Đã có những chuyển biến rõ rệt 
trong công tác vận động cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần 
Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị. Người 
Việt ở xa đất nước ngày càng hướng về 
quê hương, gắn bó và có nhiều đóng góp 
thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Các cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài đã và đang làm tốt 
nhiệm vụ bảo hộ công dân, thực sự trở 
thành chỗ dựa tin cậy của cộng đồng 
người Việt sinh sống và làm việc ở nước 
ngoài. 

Những thành tích và kết quả kể 
trên là sự kiểm chứng sinh động đối với 
đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng 
ta, đồng thời cũng thể hiện sự vận dụng 
sáng tạo và hiệu quả các bài học của thời 
kỳ đổi mới. Chúng ta đã luôn quán triệt tư 
tưởng đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia, 
dân tộc với mục tiêu xuyên suốt là giữ 
vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ, giữ vững chế độ chính trị xã hội chủ 
nghĩa, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ tạo 
dựng môi trường quốc tế thuận lợi nhất 
cho công cuộc phát triển kinh tế -xã hội 
nhằm xây dựng một nước Việt Nam “dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”. Chúng ta cũng đã vận dụng 
sáng tạo các bài học về kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữ 
vững độc lập tự chủ đi đôi với Hội nhập 
quốc tế; kiên định về nguyên tắc, nhưng 
linh hoạt về sách lược; triển khai các hoạt 
động đối ngoại một cách đồng bộ và toàn 
diện… 

… Những thành tích quan trọng nói 
trên là kết quả sức mạnh tổng hợp của 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong 
đó có phần đóng góp to lớn của các thế 
hệ cán bộ, đảng viên, công chức ngành 
ngoại giao với tư cách là cơ quan tham 
mưu và tác chiến trực tiếp trên mặt trận 
đối ngoại. Thay mặt lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, 

chúc mừng và biểu dương những cố gắng 
lớn lao và những đóng góp thiết thực của 
các đồng chí. 

Tuy nhiên, chúng ta không chủ 
quan, thỏa mãn, vì tình hình còn nhiều 
phức tạp, nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, 
có những việc chúng ta chưa làm được. 
Tôi mong các đồng chí tham dự Hội nghị 
nghiêm túc, thẳng thắn nhìn lại xem 
những việc gì đã làm tốt, việc gì chưa tốt, 
trong đó có 8 việc tôi gợi ý với các đồng 
chí tại Hội nghị lần trước liên quan tới 
công tác nghiên cứu dự báo chiến lược, 
hội nhập quốc tế, phát huy vai trò là thành 
viên tích cực của cộng đồng quốc tế, tăng 
cường hợp tác về quốc phòng - an ninh, 
góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện Nghị 
quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh 
công tác thông tin tuyên truyền và xây 
dựng ngành, nhất là đào tạo, bồi dưỡng, 
rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất cán bộ. 

Thưa các đồng chí, 

Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XI 
và những năm tiếp theo, tình hình thế giới 
và khu vực sẽ còn tiếp tục diễn biến phức 
tạp. Tính chất vừa hợp tác vừa đấu tranh 
trong quan hệ quốc tế diễn ra rất đa dạng, 
có nhiều nhân tố mới. Tình hình khu vực 
và thế giới thay đổi nhanh chóng đặt ra cả 
cơ hội và thách thức cần được đánh giá 
kỹ. 

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ta 
đã chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ đối 
ngoại là: Giữ vững môi trường hòa bình, 
thuận lợi để phát triển; bảo vệ vững chắc 
độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; 
nâng cao vị thế của đất nước; góp phần 
tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội 
trên thế giới. Các nhiệm vụ này liên quan 
chặt chẽ với nhau, tác động qua lại và bổ 
sung cho nhau. Mới đây, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành 
Nghị quyết 28 về Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới; Bộ Chính trị ban 
hành Nghị quyết 22 về Hội nhập quốc tế 
để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 
XI trên lĩnh vực này. 

Nhiệm vụ hàng đầu của ngành 
Ngoại giao là phải tiếp tục quán triệt sâu 
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sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
các quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của 
Đảng, chủ động, tích cực vận động, xây 
dựng và tranh thủ những cơ hội mới để 
xây dựng và bảo vệ đất nước. Cụ thể là 
phải làm tốt một số công việc sau đây: 

Một là, tiếp tục đóng vai trò đi đầu 
trong việc bảo đảm môi trường hòa bình 
thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và các nhiệm vụ chiến lược 
về phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 
2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong 
thời chiến, người lính phải đi đầu trong 
chiến tranh, bảo vệ đất nước. Trong thời 
bình, cán bộ ngoại giao phải đi đầu trong 
kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và thu 
hút nguồn lực cho phát triển đất nước. 
Chúng ta phải nắm vững và vận dụng 
nhuần nhuyễn bài học của ông cha ta là: 
“Dựng nước đi đôi với giữ nước”, “giữ 
nước từ khi nước chưa nguy”, có kế sách 
ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến 
tranh từ sớm, từ xa. Nghĩa là làm sao cho 
kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, 
lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn 
định, cả dân tộc là một khối đoàn kết 
thống nhất. 

Nhằm mục đích đó, cần phải xây 
dựng được những mối quan hệ song 
phương và đa phương ổn định; tìm kiếm 
được nhiều đối tác, mở rộng đa dạng hóa 
thị trường. Yêu cầu này càng trở nên cấp 
bách khi cuộc chạy đua về kinh tế, cuộc 
canh tranh về đối tác và thị trường đang 
diễn ra quyết liệt; nguy cơ tụt hậu xa hơn 
về kinh tế vẫn là nguy cơ dễ xảy ra đối với 
một nước đang phát triển như nước ta. 

Hai là, kiên trì đường lối đổi mới, 
đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 
quốc tế; đưa các mối quan hệ láng giềng 
thân thiện, hữu nghị, quan hệ đối tác 
chiến lược, đối tác toàn diện đi vào chiều 
sâu thực chất, tạo dựng sự gắn bó hữu 
cơ về lợi ích an ninh và phát triển giữa 
nước ta với các đối tác. Hiện nay, bên 
cạnh việc duy trì và không ngừng củng cố 
quan hệ hữu nghị với các nước láng 
giềng, nước ta đã có quan hệ đối tác 
chiến lược và đối tác toàn diện với hơn 20 
nước, trong đó có tất cả các nước lớn, 
các nước Ủy viên thường trực Hội đồng 

Bảo an Liên hợp quốc. Các mối quan hệ 
này đang tạo ra bước chuyển mới về chất 
trong hoạt động đối ngoại, cần được tiếp 
tục phát huy và làm sâu sắc hơn nhằm 
tạo thêm thuận lợi cho việc chủ động và 
tích cực hội nhập của đất nước trong giai 
đoạn mới. Đồng thời, chúng ta cũng kiên 
trì nguyên tắc không tham gia các liên 
minh quân sự, không cho phép nước 
ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ 
Việt Nam, không đi với nước này chống 
nước khác. 

Ba là, xây dựng lộ trình và các 
bước đi phù hợp, đưa Nghị quyết 22 của 
Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế vào cuộc 
sống. Tích cực và chủ động tham gia các 
cơ chế đa phương khu vực và quốc tế mà 
chúng ta có lợi ích thiết thân, nhằm góp 
phần vào quá trình hình thành cục diện 
chiến lược mới về địa chính trị, địa kinh tế 
ở châu Á - Thái Bình Dương, xác định 
được vị trí tối ưu cho đất nước trong cục 
diện mới. Trong hoạch định và triển khai 
chính sách hội nhập, cần nhận thức đầy 
đủ cả hai mặt thuận lợi và khó khăn, cơ 
hội và thách thức luôn đan xen nhau; hết 
sức tránh đơn giản, phiến diện, chỉ nhấn 
mạnh cơ hội, không thấy được thách 
thức, hoặc ngược lại. 

Trong quá trình hội nhập, cơ hội 
hợp tác với các nước, sức hấp dẫn của thị 
trường nước ta chỉ tăng lên khi Việt Nam 
có một xã hội chính trị ổn định, một nền 
kinh tế năng động và là một đối tác tin cậy 
trong các mối quan hệ hợp tác và giao lưu 
quốc tế. Tức là sức mạnh tự thân vẫn là 
quyết định, nội lực vẫn là yếu tố quan 
trọng nhất. Kết quả hội nhập cũng phụ 
thuộc vào việc xử lý thỏa đáng các mối 
quan hệ lớn, trong đó có mối quan hệ 
giữa giữ vững độc lập, tự chủ và hội nhập 
quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại... 

Bốn là, kiên trì xử lý đúng đắn vấn 
đề biên giới, lãnh thổ, trước hết là tranh 
chấp ở biển Đông. Đây là một trong 
những vấn đề then chốt nhất bảo đảm môi 
trường hòa bình, ổn định của đất nước, 
cả trước mắt và lâu dài. Biên giới, lãnh thổ 
là vấn đề nhạy cảm đối với mọi quốc gia, 
dân tộc. Dân tộc ta đã chiến đấu, chịu 
đựng nhiều mất mát, hy sinh để giữ vững 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nên 



Ngoại giao Việt Nam - Bân lĩnh và hội nhập 

Thông tin khoa học chuyên đề số 7/2015 13 

vấn đề độc lập, chủ quyền, biên giới, lãnh 
thổ lại càng thiêng liêng. Trong thời gian 
qua, bằng nỗ lực to lớn, kiên trì của nước 
ta và các nước, chúng ta đã giải quyết 
được nhiều vấn đề liên quan đến biên 
giới, lãnh thổ. Nhưng những vấn đề còn 
đang tồn tại lại là những vấn đề rất phức 
tạp về pháp lý cũng như về lịch sử và 
thực tiễn. Chúng ta kiên trì giải quyết 
những vấn đề này bằng biện pháp hòa 
bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và tinh 
thần hữu nghị, hợp tác. Về vấn đề biển 
Đông, trong khi chưa đạt được các giải 
pháp cơ bản và lâu dài, chúng ta trước 
sau như một, cùng các nước triệt để tuân 
thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước 
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, 
tôn trọng Tuyên bố giữa ASEAN và Trung 
Quốc về cách ứng xử trên biển Đông 
(DOC), nỗ lực cùng các nước ASEAN và 
Trung Quốc xây dựng một Bộ quy tắc ứng 
xử (COC) thực sự có hiệu lực trong việc 
quản lý tranh chấp và ngăn ngừa xung đột 
ở biển Đông. 

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh ngoại 
giao văn hóa, thông tin đối ngoại, tăng 
cường phổ biến và đề cao những giá trị 
văn hóa của dân tộc, góp phần nâng cao 
vai trò, uy tín và hình ảnh của Việt Nam 
trên trường quốc tế. Tiếp tục thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị 
về công tác vận động người Việt Nam ở 
nước ngoài... Xây dựng và quảng bá hình 
ảnh đất nước và con người Việt Nam, 
chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị 
và hợp tác thân thiện của Việt Nam; tranh 
thủ được thiện cảm và sự ủng hộ của 
cộng đồng quốc tế đối với một nước Việt 
Nam hòa bình, ổn định và phát triển, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các 
hoạt động đối ngoại. Chân thành, tình 
nghĩa, thủy chung, tôn trọng đạo lý là bản 
sắc của ngoại giao Việt Nam. Việt Nam 
muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các 
nước trong cộng đồng quốc tế vì hòa 
bình, hợp tác và phát triển; và cũng mong 
tất cả các nước đều là bạn, là đối tác xây 
dựng của Việt Nam. 

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu cơ bản và dự báo chiến lược. 
Tình hình khu vực và thế giới biến chuyển 
nhanh chóng; tình hình nội bộ và chính 
sách đối ngoại của các đối tác lớn, các đối 

tác chủ chốt của chúng ta cũng không 
ngừng biến đổi. Do vậy, cần đặc biệt coi 
trọng công tác nghiên cứu và dự báo 
chiến lược để kịp thời nắm bắt đúng xu 
thế phát triển của tình hình, góp phần tạo 
thế chủ động cho đất nước, không để rơi 
vào tình thế bị động, bất ngờ. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã tổng kết: “Lạc nước hai xe 
đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành 
công”. Nắm được thời cơ để sẵn sàng 
chớp lấy, nắm được xu thế để đề ra chủ 
trương, chính sách phù hợp là nguyên lý 
phổ biến, song việc thực hiện trong thực 
tế luôn đặt ra những bài toán khó, chỉ có 
thể giải đáp được một khi chúng ta có 
những phân tích dự báo chiến lược chuẩn 
xác. 

Bảy là, kiên định nguyên tắc Đảng 
lãnh đạo tuyệt đối và thống nhất quản lý 
hoạt động đối ngoại. Thống nhất quản lý 
đối ngoại cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
quốc phòng, an ninh... là một yêu cầu vừa 
lâu dài, cơ bản, vừa có tính thời sự cấp 
bách. Theo tinh thần đó, mọi quyết định 
và hoạt động đối ngoại, nhất là những vấn 
đề liên quan đến sự ổn định và phát triển 
của đất nước, đến độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và danh dự 
quốc gia, đều phải tập trung vào một đầu 
mối dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ 
Chính trị và Ban Bí thư. Mọi hoạt động đối 
ngoại đều phải được xem xét trên quan 
điểm tổng thể, lấy lợi ích cơ bản và lâu dài 
của quốc gia dân tộc làm nền tảng; tránh 
vì lợi ích cục bộ địa phương, cục bộ 
ngành mà làm tổn hại đến lợi ích chung. 
Cần tính đến sự tác động qua lại lẫn nhau 
giữa chính trị, kinh tế, quốc phòng, an 
ninh, văn hóa, khoa học, kỹ thuật; giữa lợi 
ích quốc gia và đoàn kết quốc tế; giữa đối 
ngoại của Đảng, Nhà nước và ngoại giao 
nhân dân; giữa Trung ương và địa 
phương, sao cho hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau. 
Mọi hoạt động đối ngoại đều phải được 
thực hiện theo những chương trình, kế 
hoạch đã được cấp lãnh đạo có thẩm 
quyền quyết định, trong một cơ chế và 
quy trình làm việc chặt chẽ, tránh trùng 
lắp để bảo đảm sự thống nhất trong nhận 
thức và hành động giữa các cơ quan 
chức năng. 

Công tác quản lý đối ngoại phải 
được tiến hành trên cơ sở phân định rõ 
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chức năng, nhiệm vụ về đối ngoại giữa 
các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ; 
giữa Trung ương và địa phương. Đồng 
thời, phải có sự thống nhất cao về chiến 
lược, bước đi, bảo đảm sự phối hợp nhịp 
nhàng, tránh lãng phí nguồn lực và huy 
động được sức mạnh tổng hợp của cả 
nước. Việc tổ chức các hoạt động đối 
ngoại cần tiếp tục được đổi mới theo 
hướng bài bản, căn cơ hơn; có chiến 
lược, chương trình, kế hoạch chặt chẽ, rõ 
ràng hơn; cụ thể, thiết thực và hiệu quả 
cao hơn. 

Tám là, kiện toàn bộ máy tổ chức 
và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đáp 
ứng được yêu cầu ngày càng cao của 
cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nhiều lần căn dặn: “Cán bộ là cái gốc 
của mọi việc”; “Muôn việc thành công hay 
thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Tại 
Hội nghị Ngoại giao cách đây 50 năm, Hồ 
Chủ tịch đã từng dạy cán bộ ngoại giao: 
“Một là phải có quan điểm và lập trường 
của Đảng làm kim chỉ nam. Hai là phải có 
tư cách đạo đức tốt, không để cá nhân lên 
trên lợi ích chung. Ba là về phương pháp 
công tác phải thận trọng, cảnh giác và giữ 
bí mật Nhà nước. Bốn là phải có tinh thần 
học hỏi và tự lực cánh sinh, tiết kiệm. 
Năm là phải học tiếng nước ngoài”. 
Những lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, người sáng lập ngành Ngoại giao 
Việt Nam, chính là định hướng xuyên suốt 
để các cán bộ ngoại giao chúng ta phấn 
đấu, tu dưỡng và rèn luyện, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước 
giao phó. Đội ngũ cán bộ làm công tác đối 
ngoại, trước hết là cán bộ ngoại giao là 
một đội ngũ đặc biệt: Đặc biệt tin cậy về 
phẩm chất, đặc biệt nhạy bén về thời thế, 
đặc biệt linh hoạt, khôn khéo trong đàm 
phán và tinh tế trong ứng xử. Đội ngũ cán 
bộ đối ngoại cần phải rèn luyện phong 
cách: Suy nghĩ kỹ càng, hành động quyền 
biến, kỹ năng thành thạo; về năng lực 
phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và 
ngoại ngữ giỏi. Đặc biệt, cán bộ ngoại 
giao phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị 
và tư tưởng vững vàng, kiên quyết đấu 
tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”, biết tự bảo vệ mình và bảo 
vệ tổ chức đảng. Từng cán bộ ngoại giao 
phải biết làm rạng danh hình ảnh con 
người và đất nước Việt Nam. 

Có thể nói, hiện nay chúng ta đã có 
một thế hệ cán bộ ngoại giao mới, thông 
minh, hiểu biết và ham học hỏi, có phong 
cách làm việc tương đối chuyên nghiệp. 
Nhưng có lẽ cả trong và ngoài nước, đây 
đó vẫn còn tình trạng làm việc cầm 
chừng, ngại đọc, ngại đi sâu nghiên cứu, 
một số không theo kịp mặt bằng chung 
của khu vực về ngoại ngữ, nghiệp vụ. 
Tình trạng chủ quan, mất cảnh giác, phai 
nhạt lý tưởng vẫn còn xảy ra. Tôi đề nghị 
Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, các cấp 
ủy đảng trong ngành phải hết sức chú 
trọng công tác xây dựng đội ngũ, kết hợp 
quan tâm chỉ đạo việc thực hiện tốt công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và 
Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. 

Thưa các đồng chí, 

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng 
nước và giữ nước của dân tộc, nhất là 
trong hơn nửa thế kỷ gần đây, đã hình 
thành một nền ngoại giao Việt Nam với 
truyền thống và bản sắc riêng gắn với tư 
tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Có thể nói, 
ngoại giao hiện đại của nước Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa đã kế thừa và vận dụng 
sáng tạo những tinh hoa ngoại giao của tổ 
tiên, kết hợp truyền thống phương Đông 
với kinh nghiệm đã được chắt lọc của nền 
ngoại giao phương Tây, tạo nên bản sắc 
riêng của mình. 

Tôi tin rằng, những thành tích đáng 
khích lệ trong hoạt động đối ngoại của 
ngành Ngoại giao nói riêng và của các 
binh chủng đối ngoại hợp thành nói chung 
sẽ là động lực to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ 
quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, 
đưa Nghị quyết 28 của Trung ương, Nghị 
quyết 22 của Bộ Chính trị khóa XI vào 
cuộc sống…  

 

(baochinhphu.vn -  Ngày 16/12/2013) 
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VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG 

 VỀ NGOẠI GIAO NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 
 

Ngoại giao nhân dân là hình thức ngoại giao do các tổ chức, đoàn thể quần chúng và 

các tổ chức kinh tế - xã hội tiến hành. Hiện nay khái niệm ngoại giao nhân dân là một khái 

niệm mở, mọi tổ chức và cá nhân đều có thể là chủ thể của hình thức ngoại giao này. Khi 

Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, 

ngoại giao nhân dân càng có khả năng phát huy vai trò của mình. 

Cũng có thể hiểu ngoại giao nhân dân thực chất là công tác dân vận, Mặt trận nhằm 

vận động các đối tượng là nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước để thực hiện chủ 

trương, chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác của nước ta đối với nước ngoài. Lợi thế của 

ngoại giao nhân dân là có tiếng nói và được tiến hành với nhiều đối tượng rộng rãi mà công 

tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước không có điều kiện thuận lợi để thực hiện. 

I. Thành tựu của ngoại giao nhân dân trong thời kỳ kháng chiến cứu nước 

Qua mỗi giai đoạn của cuộc đấu tranh, ngoại giao nhân dân lại mang những nội dung 

và hình thức biểu hiện riêng. Thời kỳ bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng (1945 - 

1946), nó thể hiện chủ yếu qua việc quần chúng nhân dân “biểu dương lực lượng” ủng hộ 

chính quyền cách mạng. Năm 1946, Hồ Chí Minh sang thăm Pháp đã tranh thủ dư luận các 

giới và quần chúng nhân dân Pháp ủng hộ Nhà nước Việt Nam mới giành được độc lập. 

Tư tưởng ngoại giao nhân dân hình thành từng bước. Đầu năm 1948, ta giành thắng 

lợi quân sự trên các chiến trường, nhưng về ngoại giao, thế giới chưa biết nhiều về cuộc 

chiến đấu của nhân dân ta. Bác Hồ chỉ đạo việc tổ chức một đoàn cán bộ, tuyển chọn từ các 

ngành dân, chính, đảng, ra nước ngoài để tuyên truyền về cuộc kháng chiến, tranh thủ sự 

ủng hộ của nhân dân thế giới. Trước khi đoàn lên đường, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chúc 

đoàn đi đường “chân cứng đá mềm, thuận buồm xuôi gió” và nhắc nhở “từ lời nói đến việc 

làm, bất kỳ to nhỏ, các đồng chí phải luôn nhớ rằng: Mình là đại biểu cho thanh niên yêu 

nước, ra ngoài để giúp anh em công tác, để đem tinh thần thân ái của Tổ quốc cho kiều bào 

và để giúp đỡ họ, để tuyên truyền cho thanh niên và cho cả dân tộc Việt Nam”. Ngoài các 

hoạt động ngoại giao nhân dân khác, đây là đoàn công tác ngoại giao nhân dân có tổ chức 

đầu tiên của nước ta được cử ra nước ngoài. Số cán bộ này tham gia thành lập các cơ quan 

đại diện, các phòng thông tin của Việt Nam ở châu Á, châu Âu, tham gia các hoạt động của 

các đoàn thể quần chúng thanh niên, phụ nữ, công đoàn tại các nước hoặc dự các hội nghị 

hòa bình thế giới. 

Về tổ chức, Đảng ta đã sớm lập Ban Quốc tế nhân dân và các Ủy ban đoàn kết, Hội 

Hữu nghị để thực hiện ngoại giao nhân dân. Hội Hữu nghị Việt - Hoa, Việt - Mỹ đã được tổ 

chức và hoạt động từ năm 1945; Ủy ban Bảo vệ hòa bình được thành lập năm 1950. Các Hội 

Hữu nghị với Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác cũng được lập ra từ 

năm 1950. Từ năm 1929, trong thời gian Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Thái Lan, Người đã 

nêu chủ trương “Thái - Việt Nam thân thiện”; từ đó, ngoại giao nhân dân đã được tổ chức 

đến cơ sở, nhờ vậy Việt kiều đã tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân Thái Lan và có đóng 

góp xứng đáng vào hai cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương (năm 1951), 

Luận cương cách mạng Việt Nam đã nêu ra khái niệm “Ngoại giao nhân dân” và nêu bật tầm 

quan trọng của nó. Đảng kiểm điểm: “Do nhận thức chưa đầy đủ về tác dụng của ngoại giao 

nhân dân, ta chưa có kế hoạch tích cực, kiên quyết vượt qua mọi trở lực để xúc tiến ngoại 

giao nhân dân. Coi nhẹ ảnh hưởng công tác ngoại giao của bọn bù nhìn, đang được thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ giúp sức, ta chưa theo dõi, đối phó kịp thời với những mưu mô, hành 

động ngoại giao của chúng”. Và nêu lên nhiệm vụ  “phát triển ngoại giao nhân dân rộng rãi”. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1960, với sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải 

phóng miền Nam Việt Nam đã xuất hiện một mũi tấn công ngoại giao vô cùng lợi hại của 

ngoại giao Việt Nam, mà ngoại giao nhân dân là nòng cốt. Ngọn cờ hòa bình, trung lập trong 

Cương lĩnh của Mặt trận đã thu hút được sự đồng tình của đông đảo các lực lượng yêu 
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chuộng tự do, công lý trên thế giới, kể cả ở Mỹ và cả những người “không thích cộng sản”. 

Trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến, do sức ép và những thông tin sai lệch từ phía Mỹ, 

đã có những sự ngộ nhận trong một bộ phận dư luận thế giới. Các đoàn thể trong Mặt trận 

như công đoàn, thanh niên, phụ nữ... đã phối hợp với các đoàn của miền Bắc, đi dự các hội 

nghị quốc tế, thăm các nước, tuyên truyền giải thích làm cho dư luận thế giới hiểu đúng tình 

hình và tranh thủ sự ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam. Đó không phải là ngoại giao 

thông thường mà là những cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa nhân dân với nhân dân. 

Ngoại giao nhân dân đã phát huy nhiều hình thức sáng tạo và năng động. Ngoại giao 

nhân dân góp phần chuẩn bị dư luận thế giới, làm rõ thiện chí hòa bình của Việt Nam và 

luận điệu hòa bình giả hiệu của đối phương. Hội nghị quốc tế “Đoàn kết với nhân dân Việt 

Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình” đã được tổ chức ở Hà Nội tháng 

11/1964, với sự tham gia của 64 đoàn đại biểu thay mặt cho 52 nước và 12 tổ chức quốc tế. 

Trong hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: Hội nghị là “kết tinh của mặt trận nhân dân 

toàn thế giới đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân, nhất là đế quốc Mỹ”. 

Phong trào nhân dân ở các nước đã tác động đáng kể tới dư luận và giới cầm quyền các nước 

trên thế giới. 

Chính quyền Johnson lúc đầu đánh giá thấp sự phát triển mạnh mẽ của phong trào 

phản chiến ở Mỹ. Các phong trào phản chiến quốc tế có sự tham gia của các tổ chức hòa 

bình, dân chủ, các tổ chức công đoàn, phụ nữ, thanh niên, sinh viên, các nhà khoa học, hoạt 

động tôn giáo, từ thiện... diễn ra ở khắp các châu lục. Các phong trào ấy còn tăng cường 

tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, trở thành vốn quý để xây 

dựng quan hệ hợp tác trong hòa bình. 

Tại nhiều nước, các phong trào và tổ chức ủng hộ Việt Nam lần lượt ra đời. Tổ chức 

đoàn kết Á - Phi - Mỹ Latinh dành cho nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm. Ở Thụy 

Điển đã tổ chức “Hội nghị Stockholm về Việt Nam” mang tính chất một mặt trận rộng rãi của 

nhân dân thế giới, thúc đẩy sự ra đời của hơn ba trăm tổ chức và ủy ban đoàn kết ủng hộ 

Việt Nam tại khắp các châu lục. Đầu năm 1966, Huân tước Bertrand Russell kêu gọi thành 

lập Tòa án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Trong năm 1967, Tòa án 

họp hai phiên ở Roskilde (Đan Mạch) đã biểu quyết lên án tội danh tiến hành chiến tranh 

xâm lược và hủy diệt của Mỹ đối với Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy tầm vóc và ý nghĩa quan trọng của phong 

trào này. Người cho rằng ngoại giao là việc của nhiều ngành nhiều cấp: “Ta có hai mặt công 

tác quan trọng là nội chính và ngoại giao... Đây không chỉ là các đại sứ quán, tổng lãnh sự 

quán là những cơ quan chuyên môn phụ trách, mà còn các tổ chức khác như ngoại thương, 

văn hóa, thanh niên, phụ nữ, công đoàn cũng đều làm ngoại giao cả”. 

II. Vận dụng quan điểm ngoại giao nhân dân trong thời kỳ đổi mới 

Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng vai trò đối ngoại nhân dân. Ngày 7/10/1987 Bộ 

Chính trị ra Quyết định số 34/QĐ/TW về Đổi mới tổ chức và tăng cường chỉ đạo công tác đối 

ngoại nhân dân. Ngày 27/7/1993, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 27-CT/TW về Nhiệm vụ và tổ chức 

của Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam và Chỉ thị số 44-CT/TW 

ngày 20/9/1994 về Mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân. Cho đến nay, nội 

dung và tinh thần của hai chỉ thị này vẫn được quán triệt trong hoạt động đối ngoại nhân 

dân của các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành, các cấp. Nghị quyết Đại hội VIII của 

Đảng khẳng định: “Mở rộng hoạt động đối ngoại của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, 

phát triển quan hệ với các tổ chức phi chính phủ trên thế giới”. Nghị quyết Đại hội IX của 

Đảng năm 2001 nêu rõ: “Mở rộng hơn nữa đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ song 

phương và đa phương với các tổ chức nhân dân các nước, nâng cao hiệu quả hợp tác với các 

tổ chức phi chính phủ, quốc gia và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan 

hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trong khu vực và trên thế 

giới”. 

Đến cuối năm 1996, công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có hoạt động của Liên 

hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị đã góp phần tích cực vào việc tăng cường 

đoàn kết với các nước trong khu vực, nhất là tăng cường đoàn kết với nhân dân Lào và 
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Campuchia, duy trì quan hệ với nhân dân Nga và Đông Âu, mở rộng một bước quan hệ với 

nhân dân một số nước Á, Phi, Nhật Bản, các nước Bắc Âu, Tây Âu và Mỹ. Công tác đối ngoại 

nhân dân cũng đã góp phần duy trì hoạt động của các tổ chức dân chủ quốc tế. 

Trong bối cảnh đất nước đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, trong tình hình các tiến bộ 

khoa học - công nghệ ngày càng có ảnh hưởng xã hội sâu sắc, thậm chí làm thay đổi cả các 

thiết chế, các phương thức tổ chức, quản lý các mặt của đời sống vật chất, cũng như tập 

quán, lối sống, quan hệ của con người và sinh hoạt quốc tế thì việc giao lưu và hợp tác quốc 

tế sẽ diễn ra trên quy mô ngày càng rộng lớn hơn, tính chất phong phú hơn, cường độ cao 

hơn và tốc độ nhanh hơn. Càng ngày con người ở mọi nơi trên thế giới càng dễ dàng tiếp 

cận, tham dự hoặc góp phần tác động nhanh chóng đến các sự kiện trên hành tinh mà họ 

quan tâm. Tuy nhiên, những thay đổi đó cũng chứa đựng những phức tạp và bất trắc, chính 

vì vậy càng đòi hỏi đường lối đối ngoại của Đảng phải phát huy vai trò tích cực của ngoại 

giao nhân dân nhằm tạo ra một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn chống nguy cơ chiến 

tranh, chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là nâng cao ý thức chính 

trị cho mọi người về những hành động mình làm, nhận biết rõ đúng sai. 

Ngày nay Việt Nam cần tạo dựng một thế trận đối ngoại với sự thống nhất trong hành 

động của tất cả các lực lượng, các thành phần tham gia hoạt động đối ngoại, trước hết là sự 

gắn bó đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kinh tế và văn hóa. Quốc phòng, an ninh mạnh và 

kinh tế, văn hóa phát triển là cơ sở nội lực của hoạt động đối ngoại, trong đó có hoạt động 

ngoại giao nhân dân. Ngược lại, kết quả của hoạt động đối ngoại góp phần quan trọng vào 

sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy, ngoại giao nhân dân ở các ngành, các cấp, Trung ương và địa phương cần 

được đẩy mạnh với các hình thức và nội dung mới nhằm phát huy vai trò quan trọng trong 

thời kỳ mới, góp phần thiết thực xây dựng lòng tin, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và 

tăng cường hợp tác vì an ninh và phát triển của các nước trong khu vực và trên toàn thế 

giới. 

                       Ngô Quốc Đông  

                             (www.mattran.org.vn) 
 

 
 

NGOẠI GIAO VIỆT NAM:  

          QUYẾT TÂM TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA THẾ HỆ ĐI TRƯỚC 
 

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 69 năm thành lập ngành Ngoại giao 
(28/8/1945 - 28/8/2014), Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, trong 
thời gian qua, ngành Ngoại giao đã cùng đất nước phát huy vai trò của mình. Cho rằng con 
người là nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công của đường lối, chính sách, Phó thủ 
tướng Phạm Bình Minh tin tưởng, đội ngũ cán bộ ngoại giao ngày nay sẽ không ngừng nỗ lực 
vươn lên, quyết tâm tiếp nối truyền thống vẻ vang của những thế hệ đi trước. Xin trân trọng giới 
thiệu nội dung bài trả lời phỏng vấn: 

Xin Phó thủ tướng, Bộ trưởng chia sẻ cảm nghĩ của mình nhân dịp kỷ niệm 69 năm 
thành lập ngành Ngoại giao? Nói về lịch sử của ngành, Phó thủ tướng, Bộ trưởng tâm 
đắc điều gì nhất? 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Ngày 28/8/1945, Chính phủ cách mạng 
lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập; cùng với đó là sự ra đời của ngành Ngoại 
giao Việt Nam hiện đại. Suy ngẫm về lịch sử ngành, điều những người làm công tác đối ngoại 
chúng tôi cảm thấy vinh dự, tự hào nhất là nền ngoại giao hiện đại của Nhà nước Việt Nam độc 
lập, tự do đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng đầu tiên của ngành, dành rất nhiều tình 
cảm, tâm huyết, tạo dựng cho ngành một nền móng vững chắc. 

Tư tưởng và phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh thấm đẫm, xuyên suốt mọi hoạt động 
của ngành 69 năm qua, và tiếp tục làm kim chỉ nam cho thế hệ ngoại giao hiện nay. Các thế hệ 
cán bộ ngoại giao luôn tâm niệm lời Bác dạy “muốn làm gì cũng vì lợi ích dân tộc mà làm” và “dĩ 
bất biến, ứng vạn biến”. Kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, linh hoạt trong đánh giá, dự 
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báo tình hình, nắm bắt thời cơ; biết mình, biết người, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, để bảo vệ và giữ vững lợi ích quốc gia dân tộc. Theo định hướng của tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở sức mạnh tổng hợp các mặt 
trận và khối đại đoàn kết dân tộc, ngành Ngoại giao đã cùng đất nước vượt qua mọi trở ngại, 
hiểm nguy, phát huy vai trò của mình khi Tổ quốc cần đến. 

Xin Phó thủ tướng, Bộ trưởng chia sẻ một số suy nghĩ về tình hình quốc tế và 
nhiệm vụ của công tác đối ngoại hiện nay? 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Tình hình thế giới và khu vực đang biến 
chuyển nhanh và phức tạp, đưa đến nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng rất gay gắt. Kinh tế 
thế giới phục hồi rõ nét hơn, nhưng còn nhiều bất ổn. Khi các mô hình kinh tế đương đại đều 
bộc lộ những vấn đề trong cuộc khủng hoảng vừa qua, xu thế lớn hiện nay là các nền kinh tế 
đều tìm kiếm con đường cân bằng hơn giữa tăng trưởng và ổn định, chú trọng phát triển bền 
vững, tăng trưởng xanh, năng lượng sạch… 

Xu thế hợp tác, liên kết kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, việc ta đang tham gia 
các đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP)… sẽ tạo ra những không 
gian phát triển mới cho các doanh nghiệp và đất nước..., nhưng cũng đòi hỏi cả Chính phủ và 
doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực quản trị và cạnh tranh. Nằm ở trung tâm 
khu vực phát triển năng động của thế giới, chúng ta có cơ hội tận dụng các xu thế đó để tăng 
tốc, bắt kịp sự phát triển của khu vực và thế giới, nhưng cũng đối diện với nguy cơ tụt hậu xa 
hơn nếu cơ hội bị bỏ lỡ. 

Về chính trị - an ninh, xu thế hòa bình, hợp tác, tùy thuộc lẫn nhau vẫn là xu thế nổi trội, 
đang tạo ra những vận hội tốt để cho nước ta tận dụng nhằm phục vụ cho các mục tiêu an ninh 
và phát triển của đất nước. Mặt khác, bất ổn và xung đột vẫn hiện diện ở nhiều nơi, từ châu Á 
tới châu Âu, từ Trung Đông tới châu Phi, và đang có chiều hướng gia tăng. Chúng ta thấy 
những biến động tưởng như ở nơi xa xôi như Ukraine hay Libya đều tác động đến một bộ phận 
kiều bào và doanh nghiệp ta. Tại châu Á - Thái Bình Dương, các nguy cơ an ninh truyền thống 
và phi truyền thống đan xen phức tạp, căng thẳng hơn; trong đó có những nguy cơ đe dọa trực 
tiếp đến hòa bình, ổn định của khu vực, đến độc lập, chủ quyền và môi trường phát triển của 
Việt Nam. 

Dù bối cảnh quốc tế có chuyển biến và phức tạp đến đâu, ngành Ngoại giao cần bám sát 
để thực hiện cho được những định hướng đối ngoại trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ lớn của 
ngành hiện nay là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo mọi điều kiện quốc tế 
thuận lợi để tập trung phát triển đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, tái cấu trúc kinh tế theo hướng phát triển bền vững và phải phối hợp chặt chẽ cùng 
quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 
nhất là chủ quyền biển đảo. 

Xin Phó thủ tướng, Bộ trưởng cho biết những kết quả chính của quá trình triển 
khai công tác đối ngoại vừa qua và phương hướng sắp tới? 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao 
của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và Chính phủ, ngành Ngoại giao đã tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đối 
ngoại và đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI, công tác triển khai hội nhập quốc tế 
toàn diện được đẩy mạnh. Với sự ra đời của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ 
tướng Chính phủ làm Trưởng ban, tới đây, Chính phủ cùng các Bộ, ban, ngành địa phương 
đang xúc tiến ban hành và triển khai quyết liệt các chương trình hành động nhằm đẩy nhanh hội 
nhập quốc tế sâu rộng trên các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến các lĩnh vực kinh 
tế, văn hóa và xã hội theo tinh thần của Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, chúng ta 
đã có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa các ngành, các cấp và địa phương trong triển 
khai hội nhập toàn diện. 

Trên bình diện song phương, chủ trương làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác tiếp 
tục được thúc đẩy hiệu quả. Từ đầu năm 2014, chúng ta đã triển khai 7 chuyến công tác nước 
ngoài của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, đón 11 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước và tiến hành 
nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao khác với các nước láng giềng, khu vực, các đối tác lớn, 
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bạn bè truyền thống và các đối tác tiềm năng. Các hoạt động song phương đạt nhiều kết quả 
tích cực, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Đơn cử, Việt Nam và Nhật 
Bản đã nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở 
châu Á; đẩy mạnh hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn như đường cao tốc Bắc - Nam, 
triển khai nhiều hợp tác nổi bật về nông nghiệp… 

Đối ngoại đa phương tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trên các diễn đàn quốc tế, 
góp phần phát huy và bảo vệ lợi ích của đất nước. Chúng ta đóng góp tích cực vào hợp tác gìn 
giữ hòa bình ở khu vực và thế giới, đã cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên 
hợp quốc ở Nam Sudan; cùng các thành viên tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN 2015 và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực; thúc đẩy thực thi Điều 5 
Tuyên bố về ứng xử của các bên liên quan trên biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc 
ứng xử trên biển Đông (COC). Trên các diễn đàn đa phương khác, từ các diễn đàn tiểu khu vực 
như hợp tác Mekong cho tới liên khu vực như APEC, ASEM…, chúng ta đều có những sáng 
kiến thúc đẩy hợp tác thiết thực về những vấn đề Việt Nam và quốc tế cùng quan tâm như sử 
dụng bền vững nguồn nước, bảo vệ môi trường… 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi còn bấp bênh, quan hệ kinh tế đối ngoại vẫn giữ 
đà tăng trưởng tốt với sự hỗ trợ hiệu quả của ngoại giao kinh tế: Tính trong 7 tháng đầu năm 
2014, kim ngạch xuất khẩu đạt 83,51 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ; xuất siêu đạt 1,26 tỷ 
USD; tổng vốn FDI cấp mới và tăng vốn đạt 9,53 tỷ USD. Chúng ta đang tiếp tục vận động, thúc 
đẩy đàm phán FTA với các đối tác quan trọng và đạt được tiến triển như FTA với EU, Liên minh 
Hải quan Nga - Belarus - Kazakstan, TPP… 

Trước nhiều thách thức to lớn và phức tạp, công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ thiêng 
liêng của Tổ quốc và an ninh đất nước được chú trọng hơn bao giờ hết. Ngoại giao đã phối hợp 
chặt chẽ, đồng bộ với các lực lượng khác kiên trì đấu tranh kiên quyết, có kết quả bằng những 
biện pháp hòa bình, cụ thể là trong đấu tranh xử lý vụ việc giàn khoan 981 vừa qua. Chúng ta 
đã khẳng định rõ ràng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Việt Nam và tranh thủ được sự quan 
tâm, ủng hộ của khu vực, quốc tế và các đối tác lớn; đề cao nguyên tắc giải quyết các tranh 
chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, không hành động đơn 
phương, sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực gây ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định ở 
khu vực. 

Thế và lực của đất nước còn được cộng hưởng bởi sự phát huy hiệu quả các mảng 
công tác khác như ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước 
ngoài, bảo hộ công dân… Ta đã vận động thành công việc công nhận các di sản Châu bản 
Triều Nguyễn, quần thể di tích Tràng An. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch 
Việt Nam có hiệu lực từ ngày 26/6/2014 và những kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 
36 của Bộ Chính trị đã khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi trọng 
và bảo vệ lợi ích của bà con kiều bào, một bộ phận của đất nước Việt Nam. 

Trong thời gian tới, ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục chú trọng công tác bảo vệ chủ quyền, 
lãnh thổ; tích cực thực thi các chương trình, nhiệm vụ hội nhập quốc tế cụ thể. Các khuôn khổ 
quan hệ đã thiết lập cần được tiếp tục cụ thể hóa, nhằm đạt tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác 
kinh tế - thương mại sâu rộng hơn, quan hệ an ninh, quốc phòng sâu sắc hơn, hợp tác giáo 
dục, khoa học - công nghệ hiệu quả hơn… Quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi đối ngoại, đặc biệt 
là đối ngoại đa phương, cần chuyển mạnh từ tư duy “tham gia tích cực” sang “chủ động đóng 
góp xây dựng luật chơi chung”, cùng với sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa giữa các 
kênh đối ngoại Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân và giữa các cơ quan, ban, ngành, địa 
phương. Ngành Ngoại giao cũng đang tiếp tục kiện toàn bộ máy, gần đây nhất là sự ra đời của 
Cục Ngoại vụ địa phương, nhằm phục vụ mục tiêu này. 

Theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng, công tác cán bộ của ngành Ngoại giao cần chú ý 
những gì trong bối cảnh tình hình và nhiệm vụ hiện nay? 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Con người là nhân tố quan trọng nhất 
quyết định thành công của đường lối, chính sách. Lực lượng của ngành đang được trẻ hóa, 
năng động hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Song công tác đối ngoại trong thời kỳ đất 
nước hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra những đòi hỏi cấp bách nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ then chốt: 
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Trước hết, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho cán bộ là ưu 
tiên hàng đầu. Lực lượng cán bộ trẻ hiện nay có nền tảng đa dạng, kiến thức phong phú, có 
nhiều điều kiện tiếp cận thông tin và kỹ năng mới. Nhưng các thách thức, cám dỗ, các yếu tố 
gây lung lạc nhận thức cũng rất đa dạng, phức tạp. Vì vậy, người cán bộ cần luôn hun đúc lý 
tưởng, xây đắp bản lĩnh để vững vàng với con đường mình đã lựa chọn, góp phần bảo vệ lợi 
ích quốc gia, dân tộc. 

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ. Với tinh 
thần cầu thị và trách nhiệm cao, ngành Ngoại giao đang học hỏi thêm kinh nghiệm từ các nước 
tiên tiến, đang nỗ lực đạt mục tiêu bắt kịp các nước tiên tiến trong khu vực về đào tạo cán bộ. 

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là đẩy mạnh quy chuẩn hóa các lĩnh vực 
công tác của ngành, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo dựng các giá trị mới 
trong quá trình đất nước hội nhập quốc tế… 

Xin cảm ơn Phó thủ tướng, Bộ trưởng. 

                                                                                          (www.tgvn.com.vn - Ngày 27/8/2014) 

 

 
 

Công tác thông tin đối ngoại 

thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc 

tế 
 

Công tác thông tin đối ngoäi là 

một bộ phận quan trọng trong công tác 

đối ngoäi của Đâng, Nhà nước và nhån 

dån ta. Cùng với quyết định chuyển 

hướng chính sách đối ngoäi nói chung, 

Đâng Cộng sân Việt Nam đã đổi mới nhận 

thức, chủ trương, chính sách về công tác 

thông tin đối ngoäi, góp phæn thực hiện 

thắng lợi sự nghiệp đổi mới và hội nhập 

quốc tế. 

Ngày 13/6/1992, Ban Bí thư Trung 

ương Đâng (khòa VII) đã ra Chî thð 11-CT/TW 

Đùi mới và tëng cường cöng tác thöng tin đøi 

ngoäi nhìm làm cho cûng đ÷ng quøc tế hiểu 

rô đường løi đùi mới, chính sách đøi ngoäi 

cþa Việt Nam để tranh thþ dư luên và täo 

möi trường quøc tế thuên lợi cho sự nghiệp 

đùi mới, đáp ứng yêu cæu hûi nhêp trong tình 

hình mới. Chî thð nêu rô:  

Thứ nhçt, thöng tin đường løi, chính 

sách và thành tựu đùi mới toàn diện cþa 

nước ta... và những khâ nëng to lớn cþa Việt 

Nam trong quan hệ hợp tác với các nước;  

Thứ hai, kðp thời phê phán, bác bó 

những thöng tin xuyên täc, sai lệch về tình 

hình Việt Nam, nhçt là về tình hình dån chþ, 

nhån quyền...  

Thứ ba, thöng tin về đçt nước, con 

người, lðch sử và nền vën hòa låu đời hết sức 

phong phý cþa các dån tûc anh em trong 

cûng đ÷ng các dån tûc Việt Nam. 

Chî thð 11 cþa Ban Bí thư ra đời là mût 

dçu møc quan trõng về sự chuyển biến nhên 

thức cþa toàn Đâng và các cơ quan chức nëng 

về cöng tác thöng tin đøi ngoäi và đặt nền 

tâng cho sự phát triển cþa cöng tác này 

trong quá trình đùi mới và hûi nhêp cþa đçt 

nước. 

Từ sau nëm 1995, quá trình hûi nhêp 

quøc tế cþa Việt Nam tiếp tục được mở rûng. 

Ngày 29/12/1998, Thường vụ Bû Chính trð 

(khòa VIII) đã ra Thöng báo sø 188-TB/TW về 

cöng tác thöng tin đøi ngoäi trong tình hình 

mới, nhçn mänh cụ thể hơn về đøi tượng, 

phương thức và lực lượng tiến hành thông 

tin đøi ngoäi. Tiếp đò, ngày 26/4/2000, Thþ 

tướng Chính phþ ban hành Chî thð về tëng 

cường quân lý và đèy mänh cöng tác thông 

tin đøi ngoäi. 

Nhìm đáp ứng nhu cæu cçp bách về 

tëng cường sự lãnh đäo, phøi hợp ở tæm 

http://www.tgvn.com.vn/
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chiến lược, ngày 27/12/2001, Ban Bí thư 

Trung ương Đâng (khòa IX) ban hành Quyết 

đðnh 16-QĐ/TW về việc thành lêp Ban Chî đäo 

cöng tác thöng tin đøi ngoäi. 

Ngày 10/9/2008, Ban Bí thư ra Chî thð 

sø 26-CT/TW về tiếp tục đùi mới và tëng 

cường cöng tác thöng tin đøi ngoäi trong 

tình hình mới. Trên cơ sở xác đðnh cụ thể hơn 

về nhiệm vụ, nûi dung thöng tin đøi ngoäi, 

Chî thð đặt ra yêu cæu cao hơn đøi với các lực 

lượng tiến hành cöng tác này:  

Mût là, têp trung giới thiệu, quâng bá, 

nùi bêt lên thế và lực cþa đçt nước qua hơn 

20 nëm đùi mới; khîng đðnh tiềm nëng phát 

triển và hợp tác cþa Việt Nam với cûng đ÷ng 

quøc tế trên các lïnh vực; quá trình hûi nhêp 

quøc tế đ÷ng nghïa với tinh thæn trách 

nhiệm và sự đòng gòp ngày càng lớn hơn cþa 

Việt Nam. Hai là, nång cao tính chþ đûng, 

tính thuyết phục và hiệu quâ cuûc đçu tranh 

phân bác các quan điểm sai trái cþa các phæn 

tử cơ hûi, phân đûng. Ba là, tëng cường cöng 

tác ním bít tình hình, nghiên cứu, dự báo để 

hoät đûng thöng tin đøi ngoäi được tiến 

hành chþ đûng, kðp thời và hiệu quâ hơn. 

Xuçt phát từ yêu cæu đò, Thþ tướng 

Chính phþ ban hành Quyết đðnh 79/2010/QĐ-

TTg, ngày 30/11/2010, về Quy chế quân lý 

Nhà nước về thöng tin đøi ngoäi. Đåy là vën 

bân quy phäm pháp luêt đæu tiên xác lêp cơ 

chế chî đäo thøng nhçt hoät đûng thông tin 

đøi ngoäi về nûi dung, phương thức hoät 

đûng, phøi hợp lực lượng, phån bù các ngu÷n 

lực và xác đðnh trách nhiệm cþa từng đơn vð. 

Ngày 14/2/2012, Bû Chính trð ra Kết luên sø 

16-KL/TW về Chiến lược phát triển cöng tác 

thöng tin đøi ngoäi giai đoän 2011 - 2020, 

trong đò đề ra các nhòm nhiệm vụ, giâi pháp 

đ÷ng bû để khíc phục những hän chế, yếu 

kém, nhìm täo ra bước phát triển đût phá, 

nång cao chçt lượng các hoät đûng thông tin 

đøi ngoäi trong giai đoän phát triển mới cþa 

đçt nước. 

Trên cơ sở đùi mới nhên thức, hoäch 

đðnh chþ trương, chính sách về cöng tác 

thöng tin đøi ngoäi, Đâng tëng cường lãnh 

đäo quá trình triển khai tù chức thực hiện và 

thu được những kết quâ quan trõng: 

Mût là, nhên thức về tæm quan trõng 

và quá trình triển khai cöng tác thöng tin đøi 

ngoäi từng bước được nång lên. 

Giữa các cơ quan Trung ương đã hình 

thành và từng bước câi tiến cơ chế trao đùi 

thöng tin, phøi hợp hành đûng, xử lý (nhçt là 

về các vçn đề nhäy câm). Nhên thức cþa lãnh 

đäo, cþa nhån dån, đặc biệt là cþa các doanh 

nghiệp được nång lên tæm cao mới, tranh thþ 

mõi cơ hûi để tiếp xýc, tuyên truyền, vên 

đûng các đøi tượng và báo chí nước ngoài. 

Các đða phương, doanh nghiệp đã dành 

những chi phí nhçt đðnh để thöng tin và đặt 

quan hệ hợp tác với các đøi tác nước ngoài 

trên những kênh thöng tin hiện đäi nhçt. 

Hai là, các hoät đûng thöng tin đøi 

ngoäi được tiến hành kðp thời và phong phý. 

Các hoät đûng thöng tin đøi ngoäi đã 

têp trung tuyên truyền chþ trương, chính 

sách cởi mở, hợp tác cþa Việt Nam, những 

đòng gòp trên tinh thæn là thành viên có 

trách nhiệm với cûng đ÷ng quøc tế. 

Việc quâng bá hình ânh đçt nước hña 

bình, ùn đðnh, đang phát triển nëng đûng, là 

điểm đến an toàn, tin cêy cþa các nhà đæu tư 

cÿng như về con người, lðch sử và nền vën 

hòa låu đời hết sức phong phý, giàu bân síc 

dån tûc cþa Việt Nam được tiến hành mänh 

mẽ, thường xuyên thöng qua nhiều kênh và 

bìng nhiều hình thức khác nhau. Đçu tranh 

chþ đûng, hiệu quâ hơn với những luên điệu 

xuyên täc về Việt Nam, nhçt là trong những 

vçn đề dån chþ, nhån quyền, tön giáo, biên 

giới lãnh thù. 

Ba là, lực lượng và phương thức thông 

tin đøi ngoäi chuyển biến mänh mẽ, đáp ứng 

nhu cæu cþa các đøi tượng và đða bàn trõng 

yếu. 

Bên cänh khai thác hiệu quâ từ lực 

lượng báo chí tiếp tục phát triển với trên 700 

cơ quan báo chí, khoâng 40 báo chuyên đøi 

ngoäi, đã chý trõng đến đûi ngÿ phòng viên 

cþa các vën phñng đäi diện các hãng thöng 

tçn báo chí nước ngoài cÿng như các nhà báo 

đến Việt Nam tác nghiệp. 

Nhiều tù chức, doanh nghiệp và cá 

nhån đều tiến hành thöng tin đøi ngoäi để 

đáp ứng các nhu cæu cþa mình. Các cơ quan, 

đơn vð chþ đûng hợp tác với báo chí, truyền 

hình nước ngoài; đ÷ng thời tích cực khai thác 

cöng nghệ hiện đäi trong những sân phèm 

nhìm tuyên truyền, quâng bá hình ânh đçt 

nước. 
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Bøn là, tëng cường hiểu biết và hợp 

tác giữa Việt Nam với các nước, thu hýt các 

ngu÷n đæu tư và khách quøc tế đến nước ta. 

Những thành tựu mà Việt Nam đät 

được qua từng bước đùi mới và hûi nhêp 

quøc tế được nhiều cá nhån và các tù chức 

quøc tế đánh giá cao. Nhiều tù chức kinh tế - 

tài chính, cöng ty lớn trên thế giới nhìn nhên 

Việt Nam là nơi đæu tư an toàn, hiệu quâ. 

Trong khi kinh tế thế giới vén cñn nhiều khò 

khën, trì trệ, tùng vøn FDI thực hiện nëm 

2011 vén giữ ở mức 11 tỷ USD. Việt Nam cñn 

là điểm đến thån thiện, hçp dén đøi với 

nhiều khách quøc tế, tëng từ 1,3 triệu khách 

vào nëm 1995 lên trên 6 triệu trong nëm 

2011. 

Hoät đûng giao lưu vën hòa giýp bän 

bè quøc tế hiểu, yêu mến Việt Nam hơn và 

những tình câm đò được lan tóa đến nhiều 

nơi trên thế giới. Qua đò, vën hòa nûi sinh 

cÿng phát triển, täo điều kiện để Việt Nam tự 

tin giới thiệu và hûi nhêp nền vën hòa đặc 

síc cþa dån tûc vào kho tàng vën hòa chung 

cþa nhån loäi. 

Nëm là, góp phæn phát huy vai trñ 

cþa cûng đ÷ng người Việt Nam ở nước ngoài  

vào sự nghiệp đùi mới và hûi nhêp cþa đçt 

nước. 

Nhiều doanh nghiệp người Việt Nam 

ở nước ngoài hoät đûng cò hiệu quâ trên các 

lïnh vực khác nhau cþa nền kinh tế, gòp phæn 

thýc đèy nền kinh tế Việt Nam hûi nhêp såu 

hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Lượng kiều høi cþa kiều bào đã tëng về quy 

mö qua các nëm và đät trên 8,5 tỷ USD vào 

nëm 2011. 

Cûng đ÷ng người Việt Nam ở nước 

ngoài nhên thöng tin quâng bá, nhưng cÿng 

là chþ thể, là đäi sứ thöng tin, vën hòa tiềm 

nëng cþa Việt Nam ở nước sở täi. Đöng đâo 

người Việt Nam ở nước ngoài cñn gòp phæn 

trong việc đçu tranh với những quan điểm, 

hành đûng sai trái, thü đðch cþa các thế lực 

phân đûng đøi với sự nghiệp xåy dựng quê 

hương, đçt nước. 

Bên cänh những thành tựu trên, vén 

cñn mût sø hän chế cæn khíc phục. Cơ chế 

phøi hợp giữa các cơ quan hữu quan về báo 

chí tuyên truyền cò lýc, cò nơi chưa được 

nhðp nhàng nên việc xử lý chưa linh hoät và 

hiệu quâ, nhçt là đøi với các vçn đề diễn biến 

nhanh, phức täp, nhäy câm. Nûi dung thông 

tin đøi ngoäi cñn chưa phong phý, thiếu hçp 

dén, sức thuyết phục chưa cao. Hình thức 

thöng tin đøi ngoäi chưa được tëng cường 

gín kết với ứng dụng các cöng nghệ mới. Cơ 

chế đæu tư kinh phí cho cöng tác thông tin 

đøi ngoäi cñn nhiều vướng míc. Lực lượng 

thöng tin đøi ngoäi cñn thiếu và hän chế về 

chuyên mön, ngoäi ngữ. 

Từ quá trình Đâng lãnh đäo cöng tác 

thöng tin đøi ngoäi trong thời kỳ đùi mới và 

hûi nhêp quøc tế, cò thể rýt ra mût sø kinh 

nghiệm bước đæu: 

Thứ nhçt, nång cao nhên thức, tëng 

cường sự lãnh đäo cþa Đâng, quân lý cþa Nhà 

nước đøi với cöng tác thöng tin đøi ngoäi. 

Trên cơ sở đò tìm ra những biện 

pháp, hình thức thöng tin đem läi hiệu quâ 

và triển khai tuyên truyền, quâng bá ra bên 

ngoài mût cách chþ đûng, tránh täo nên 

khoâng trøng cho sự t÷n täi cþa các luên 

điệu bða đặt, xuyên täc. Tëng cường cöng tác 

cụ thể hòa, pháp quy hòa các quan điểm, chþ 

trương cþa Đâng về cöng tác thöng tin đøi 

ngoäi. Tiếp tục đùi mới và hoàn thiện hệ 

thøng pháp luêt, chính sách, quy chế đã được 

ban hành. Tëng cường vai trñ tham mưu và 

chî đäo cþa các cơ quan làm cöng tác tư 

tưởng cþa Đâng. 

Thứ hai, phát huy sức mänh cþa câ hệ 

thøng chính trð, sức mänh trong nước và sức 

mänh quøc tế trong cöng tác thöng tin đøi 

ngoäi. 

Các bû, ban, ngành, doanh nghiệp cæn 

cò bû phên giýp việc để väch kế hoäch và 

theo dôi thực hiện các chương trình thông 

tin đøi ngoäi. Các lực lượng, theo quy chế báo 

cáo công tác thöng tin đøi ngoäi đøi với 

Chính phþ và cơ quan đæu møi. Các tù chức, 

cá nhån cò nhu cæu cao trong nhên thöng 

tin, đưa thöng tin cþa mình ra ngoài cæn liên 

hệ chặt chẽ với lực lượng chuyên trách về 

thöng tin đøi ngoäi. Thay đùi cách tiếp cên 

về lực lượng tham gia cöng tác thöng tin đøi 

ngoäi. Tëng cường hợp tác quøc tế về truyền 

thöng báo chí, mở đäi diện truyền thöng täi 

các nước, các khu vực và các tù chức quøc tế. 

Kðp thời thöng tin thể hiện rô thái đû, quan 

điểm cþa Việt Nam trong các vçn đề quøc tế. 

    Thứ ba, thường xuyên đa däng 

hóa nûi dung và hình thức, xử lý tøt møi 

quan hệ giữa điểm và diện, đøi tượng và đøi 

tác, giữa thöng tin đøi nûi và thöng tin đøi 

ngoäi, giữa đøi ngoäi cþa Đâng, ngoäi giao 

cþa Nhà nước và đøi ngoäi nhån dån. 
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Nång cao tính hçp dén cþa những sân 

phèm thöng tin đøi ngoäi, thóa mãn mỹ câm 

và tác đûng såu síc đến tình câm, lý trí cþa 

múi loäi đøi tượng, tüy vào đặc điểm cþa 

từng đða bàn, khu vực. Phån biệt các đøi 

tượng, nhòm đøi tượng gín với từng thông 

tin cụ thể, đñi hói phâi hết sức linh hoät, 

khöng phâi lýc nào cÿng “nhçt thành bçt 

biến”, ở đåy, yêu cæu cò sự nhìn nhên mới và 

thøng nhçt về vçn đề đøi tác và đøi tượng, 

hợp tác và đçu tranh. 

Tù chức, phån cöng về lực lượng, 

ngu÷n tin hợp lý, tránh tình träng trøng 

thöng tin, lûn xûn và måu thuén nhau giữa 

thöng tin đøi nûi và thöng tin đøi ngoäi khi 

được cöng bø. Gín kết chặt chẽ møi quan hệ 

giữa đøi ngoäi cþa Đâng, ngoäi giao cþa Nhà 

nước, đøi ngoäi nhån dån, gòp phæn phát 

huy hiệu quâ cöng tác đøi ngoäi chung cþa 

Việt Nam trên trường quøc tế. 

Thứ tư, phát huy thế mänh cþa thành 

tựu khoa hõc - cöng nghệ trong hoät đûng 

thöng tin đøi ngoäi. 

Cöng nghệ thöng tin, đặc biệt là 

Internet tiếp tục phát triển mänh, đem läi 

hiệu quâ cao trong các hoät đûng thông tin 

đøi ngoäi, bởi khâ nëng chứa dung lượng lớn, 

tøc đû nhanh chòng và hiệu ứng lan truyền 

tác đûng cþa nò. Xåy dựng các đða chî, diễn 

đàn trên Internet làm nơi cung cçp, trao đùi 

thöng tin với các cçp þy ngoài nước. Xåy 

dựng cơ chế hú trợ để đưa các çn phèm 

thöng tin đøi ngoäi lên Internet. 

Chý ý phát hiện các vçn đề cò liên 

quan trực tiếp đến Việt Nam và đðnh hướng 

thöng tin đến với các đøi tượng, đða bàn qua 

mäng. Tiếp tục đæu tư mänh mẽ về phương 

tiện kỹ thuêt, lực lượng cán bû trực tiếp thu 

nhên, xử lý thông tin trên Internet. 

Thứ nëm, tích cực nghiên cứu lý luên, 

tùng kết thực tiễn, đề ra phương sách kðp 

thời, cò hiệu quâ về thöng tin đøi ngoäi. 

 Đèy mänh nghiên cứu khoa hõc nhìm 

phục vụ việc triển khai cöng tác thöng tin đøi 

ngoäi. Chý trõng các nghiên cứu cò tính thực 

tiễn cao. Nghiên cứu, nång cao lêp luên đçu 

tranh trong các vçn đề dån chþ, nhån quyền, 

tön giáo, bâo vệ toàn vẹn lãnh thù quøc gia. 

Tëng cường tù chức khâo sát thực tế trong 

nước và ngoài nước. Bø trí đþ ngån sách để 

triển khai thực hiện các chương trình, kế 

hoäch, đề tài khoa hõc đã được phê duyệt về 

công tác thöng tin đøi ngoäi. 

Những thành tựu quan trõng đät 

được trong cöng tác thöng tin đøi ngoäi; 

những kinh nghiệm được đýc kết trong quá 

trình Đâng lãnh đäo cöng tác thöng tin đøi 

ngoäi, từ đùi mới tư duy lý luên và hoät đûng 

thực tiễn cþa tçt câ các lực lượng trực tiếp 

tiến hành cöng tác này, täo thêm đûng lực, 

tiền đề quan trõng để tiếp tục nång cao hiệu 

quâ cöng tác thöng tin đøi ngoäi trong giai 

đoän phát triển mới cþa đçt nước. 

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thảo 

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia 

 Hồ Chí Minh 

(Tạp chí Lịch sử Đảng - Số 10/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thành tựu của nền đối ngoại đa phương 

Dưới bàn tay chèo lái của Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và sự 

đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã vượt qua những thời khắc cam go bằng 

sự kiên định với nền đối ngoại đa phương, độc lập, tự chủ. 

Vững tay chèo trong sóng cả 

Ngoại giao Việt Nam  

Hợp tác đa phương 
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Cùng với những thách thức về kinh tế, Giáp Ngọ là năm tình hình thế giới và khu 

vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bất ổn, bất an, đặc biệt là tình hình biển Đông. Trong bối 

cảnh đó, Việt Nam đã kiên trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa 

phương hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có 

trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, 

ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân cũng như giữa đối ngoại - quốc phòng - an 

ninh. 

Trong nhiều thành tựu của ngành Ngoại giao năm Giáp Ngọ, Phó thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, công tác đối ngoại của Việt 

Nam đã góp phần quan trọng vào việc duy trì môi trường hòa bình ổn định, đóng góp 

quan trọng và thiết thực vào nhiệm vụ chung của đất nước là giữ vững độc lập, tự chủ, 

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ những nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước 

và vẫn giữ được đà quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đưa quan hệ giữa Việt Nam với 

các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả. 

Trong đó, nổi bật trên lĩnh vực ngoại giao năm qua là Việt Nam đã chủ động thúc 

đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược một cách có trọng tâm, trọng điểm thông qua ngoại 

giao cấp cao, ngoại giao nguyên thủ. Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nga, 

Hàn Quốc; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Nhật Bản; Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng thăm EU, Ấn Độ; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Mỹ; 

và việc Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam là thành quả 

đối ngoại rất quan trọng trong quan hệ song phương với một nước lớn. 

Bên cạnh đó, các cuộc gặp cấp cao bên lề các hội nghị cấp cao cũng là cơ hội giúp 

các lãnh đạo cấp cao Việt Nam nâng cao vị thế đất nước trong mắt bạn bè quốc tế và các 

đối tác lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… Việt Nam cũng tổ chức tiếp đón thành 

công chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của các nguyên thủ lớn như Tổng thống Ấn Độ, 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Cộng hòa Italy… 

Thích ứng với thế giới không ngừng thay đổi 

Một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý của dư luận trong nước cũng như 

cộng đồng quốc tế là mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, với việc hai bên 

tổ chức nhiều chuyến thăm chính thức cấp cao. Tại cuộc họp báo chung giữa Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) 

ngày 28/10/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định, Việt Nam ủng hộ Chính 

sách hướng Đông của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á, cũng như ủng hộ vai trò ngày 

càng quan trọng của Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới. 

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác 

trên các lĩnh vực.  

Hai bên cũng nhất trí mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ 

USD vào năm 2020; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường 

hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trên những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, như 

dầu khí, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, hóa chất, phân bón, 

dược phẩm, chế biến nông sản… 

Năm Giáp Ngọ cũng đánh dấu nhiều thành tựu về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, 

sau khi hai nước vừa kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao (năm 2013). Trong chuyến thăm 

chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Nhật Bản, Chủ tịch nước đã có bài 

phát biểu “Đổi mới và sáng tạo để thích ứng trong một thế giới đang thay đổi” tại Quốc 

hội Nhật Bản. 
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Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong một thế giới không ngừng vận 

động, cả Việt Nam và Nhật Bản đã và đang không ngừng đổi mới về đối nội và đối ngoại 

để thích ứng với môi trường chiến lược mới. “Tôi cho rằng, sự tin cậy về chính trị, sự 

tương đồng và gắn kết về văn hóa giữa hai dân tộc cũng như những thành quả đầy ấn 

tượng của hợp tác bền bỉ trong suốt 40 năm qua là nền tảng vững chắc và động lực mạnh 

mẽ để đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, hướng tới tương 

lai tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng”, Chủ tịch nước khẳng định. 

Theo đó, hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực 

như chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục… Trong đó, 

nổi bật là hai bên nhất trí phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch 

thương mại giữa hai nước và dòng đầu tư vào năm 2020. 

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng 

trong chính sách viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo 

Abe cũng đề cập tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ cùng có lợi, thông qua 

hợp tác, dựa trên công nghệ và tri thức của Nhật Bản trong quá trình triển khai ODA của 

Nhật Bản, nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. 

Một quan hệ đối tác chiến lược quan trọng khác cũng đã ghi nhận thành công lớn 

của Việt Nam trong năm vừa qua là với đối tác Hàn Quốc, khi hai nước đã kết thúc đàm 

phán Hiệp định thương mại tự do (FTA). Trong năm 2014, các cuộc gặp cấp cao giữa các 

nhà lãnh đạo Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc liên tục diễn ra. Trong đó, chuyến thăm 

chính thức tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo chất xúc tác đẩy 

nhanh quá trình đàm phán FTA Việt Nam - Hàn Quốc. 

Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí Tuyên bố chung 7 điểm, đề ra các định 

hướng, mục tiêu, giải pháp lớn nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nhất là chính trị, đối 

ngoại, thương mại, đầu tư và quốc phòng, an ninh. 

Đặc biệt, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xác định đây là trọng tâm hiện 

nay của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, nhất trí thúc đẩy kết nối lâu dài 

hai nền kinh tế, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung, trong đó quyết tâm sớm 

kết thúc đàm phán FTA trong năm 2014 (trên thực tế, việc đàm phán đã kết thúc đúng 

như cam kết - PV), phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 70 tỷ USD vào 

năm 2020. 

Hàn Quốc cam kết tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng điểm về hợp tác phát 

triển, ưu tiên cung cấp ODA cho Việt Nam; hỗ trợ nguồn vốn để phát triển hạ tầng giao 

thông, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ; khuyến khích doanh nghiệp Hàn 

Quốc  đầu tư vào các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. 

Việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược cũng đã tạo nền móng vững chắc 

cho hoạt động kinh tế đối ngoại. Ngành Ngoại giao đã tập trung thúc đẩy các liên kết kinh 

tế, trong đó có các hiệp định thế hệ mới như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), kết thúc đàm phán FTA với 

Hàn Quốc, Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan, sẽ sớm kết thúc đàm phán 

với EU. 

Trong đó, việc Việt Nam kết thúc đàm phán FTA với Liên minh Hải quan Nga - 

Belarus - Kazakhstan và FTA với Hàn Quốc không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác 

hữu nghị tốt đẹp giữa các bên, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Việt Nam 

cũng đã cùng với Nhật Bản thúc đẩy liên kết hiện đại hóa nông nghiệp và ngư nghiệp, qua 
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đó Việt Nam sẽ cùng Nhật Bản tham gia vào phân công lao động mới trong TPP, góp 

phần gia tăng xuất khẩu. 

Những thành tựu trong công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại cũng góp 

phần nâng cao hình ảnh đất nước, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Lợi ích chiến lược từ đối tác chiến lược 

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mexico, Thụy Điển, 

Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế nhận xét, điểm 

nổi bật khác trong hoạt động ngoại giao năm qua là tăng cường được nhận thức trong toàn 

dân và toàn xã hội về đối tượng và đối tác. Việt Nam là bạn của tất cả các quốc gia, là đối 

tác tin cậy của các nước. Chúng ta đã xác định rõ hơn một bước nội hàm của đối tác chiến 

lược và việc cần tạo ra lợi ích chiến lược thông qua các quan hệ kinh tế và phát huy vị trí 

địa chiến lược của đất nước. 

“Hoạt động đối ngoại của nước ta trong năm qua đã phát huy được những nét đặc 

trưng của ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc 

Trường nói. 

Trong năm 2015, ngành Ngoại giao tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm về 

hội nhập quốc tế và nâng tầm công tác đối ngoại đa phương. Trước hết là tiếp tục tích cực 

triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và Nghị 

quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chuẩn bị 

tốt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Tiếp tục đẩy mạnh, đưa quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, đối 

tác chiến lược, đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, tăng cường sự tin cậy; chủ 

động, tích cực trong các cơ chế đa phương, trọng tâm là ASEAN và Liên hợp quốc; tập 

trung tổ chức thành công Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) 

tại Hà Nội. 

Bên cạnh đó, ngành Ngoại giao tập trung triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt 

động đối ngoại trong tất cả các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa, công tác người Việt 

Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân, tuyên truyền đối ngoại và công tác ngoại vụ địa 

phương); kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân 

dân phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới.   

                                         Thanh Huyền                

                     (baodautu.vn - Ngày 20/02/2015) 
 

 

 
 

TIẾP TỤC HỘI NHẬP QUỐC TẾ SÂU RỘNG 
 

Một dấu ấn đậm nét của đối ngoại năm 2014 là hội nhập quốc tế và công tác 
đối ngoại đa phương được phát triển mạnh và đồng đều ở các lĩnh vực, đối ngoại đa 
phương chuyển từ “tham gia” sang “chủ động, tích cực đóng góp, đề xuất các ý 
kiến”, định hình luật chơi. Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ 
tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong cuộc phỏng vấn cuối năm với 
báo Thế giới & Việt Nam.  

Năm 2014 được đánh giá là một năm thành công về đối ngoại của Việt Nam. 
Phó thủ tướng, Bộ trưởng có thể chia sẻ với bạn đọc của báo những suy nghĩ về hoạt 
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động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong năm 
qua? 

UVTW Đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Trước hết 
phải nói rằng, môi trường an ninh và phát triển của đất nước ta trong năm qua chịu tác 
động trực tiếp, toàn diện, nhiều chiều từ khó khăn, bấp bênh của kinh tế thế giới và bất an, 
bất ổn và khó lường của những biến động chính trị - an ninh. Trong bối cảnh đó, bản lĩnh, ý 
chí kiên cường, trí tuệ của dân tộc Việt Nam được phát huy cao độ trong việc nhận diện 
thời cơ, hóa giải thách thức; bình tĩnh xử lý khôn khéo những vấn đề phức tạp nảy sinh. 

Điểm sáng đối ngoại năm 2014 là ngành Ngoại giao tiếp tục quán triệt nhiệm vụ 
trọng tâm hàng đầu là phục vụ phát triển, hỗ trợ đắc lực các Bộ, ngành, địa phương và 
doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mới, thị trường mới, thu hút đầu tư nước ngoài... Trên kết 
quả rất tích cực của năm 2013 là cơ bản hoàn thành thiết lập khuôn khổ quan hệ với nhiều 
đối tác quan trọng, năm 2014, chúng ta đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa nội hàm, đưa quan 
hệ đi vào chiều sâu với những kết quả rất cụ thể: EU tăng ODA giai đoạn 2014 - 2020 lên 
400 triệu USD, ký Bản ghi nhớ (MOU) 12 tỷ USD với Hàn Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng, 
nâng cấp quan hệ với Nhật Bản lên Đối tác chiến lược sâu rộng; thúc đẩy Hoa Kỳ thông qua 
Hiệp định hạt nhân dân dụng 123, tăng cường xúc tiến, thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư ở 
các địa bàn tiềm năng như Trung Đông (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Qatar...). 
Đồng thời, chúng ta vận động thêm 12 nước công nhận quy chế thị trường, đóng góp vào 
duy trì tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế; nâng tổng số nước công nhận lên 56 
nước. 

Điểm nổi bật nữa của năm 2014 là hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại đa 
phương được phát triển mạnh và đồng đều ở các lĩnh vực. Đối ngoại đa phương chuyển từ 
“tham gia” sang “chủ động, tích cực đóng góp, đề xuất các ý kiến”, định hình luật chơi. Việt 
Nam đã đóng góp tích cực cho việc củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của 
ASEAN. Lần đầu tiên sau 20 năm, ASEAN ra tuyên bố chung về biển Đông. Sáng kiến của 
Việt Nam tổ chức cuộc họp Cấp cao ASEAN - EU lần đầu tiên bên lề Hội nghị cấp cao 
ASEM được đánh giá cao và hưởng ứng tích cực, hai bên đã khởi động lại đàm phán FTA 
ASEAN - EU. 

Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và bảo hộ công dân được triển khai hiệu quả 
trong bối cảnh nội chiến, xung đột, thiên tai, thảm họa xảy ra ở nhiều nơi. Việc sơ tán an 
toàn 1.763 lao động khỏi Libya; bảo vệ, hỗ trợ bà con tại tại Ukraine, bảo vệ quyền và các 
lợi ích ngư dân trên biển Đông đã làm yên lòng hàng ngàn các gia đình, tăng cường sức 
mạnh đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin vào chế độ và chính sách của Đảng, Nhà 
nước ta. 

Năm qua, chúng ta đã góp phần làm phong phú hơn nền văn hóa nhân loại khi Quần 
thể danh thắng Tràng An, Châu bản Triều Nguyễn, và Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh được 
công nhận là Di sản thế giới. Kết quả này giúp nâng cao hình ảnh đất nước, đồng thời củng 
cố cơ sở phát triển lâu dài, bền vững của các địa phương có di sản văn hóa. 

Không thể không nhắc đến diễn biến trên biển Đông trong năm 2014 đã tạo thách 
thức lớn nhất về chủ quyền lãnh thổ của ta trong gần 30 năm qua. Ứng phó với thách thức 
ngặt nghèo này, chúng ta đã kiên quyết và kiên trì đấu tranh trên nhiều kênh, nhiều cấp, 
nhiều biện pháp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Kết quả này càng khẳng định bản lĩnh đối 
ngoại khi vẫn giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; duy trì quan hệ 
Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; chủ động thúc đẩy đối thoại và duy trì 
quan hệ trên các mặt đáp ứng và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. 

Phó thủ tướng từng đề cập rằng năm 2014 và 2015 là những năm quan trọng 
để triển khai chủ trương tích cực Hội nhập quốc tế theo Nghị quyết 22 của Bộ Chính 
trị. Đánh giá của Phó thủ tướng về những thành tựu hội nhập quốc tế của Việt Nam 
trong năm 2014 và triển vọng năm tới? 

UVTW Đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Chúng ta 
đã chủ động có nhiều biện pháp thực hiện Chủ trương Hội nhập quốc tế của Đại hội XI, đưa 
tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế vào thực tiễn đối ngoại. Nét nổi 
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bật là các bước triển khai đã thể hiện rõ nét tư duy hội nhập chủ động, toàn diện với sự 
tham gia ngày càng sâu rộng của các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp. 

Tiến trình hội nhập đa tầng nấc vào nền kinh tế quốc tế có những bước đi mạnh mẽ, 
nhất là trong các đàm phán khu vực mậu dịch tự do (FTA) với các đối tác quan trọng. Năm 
nay, chúng ta đã kết thúc đàm phán FTA với Hàn Quốc và Liên minh Hải quan Nga - 
Belarus, Kazakhstan; thống nhất với EU sớm kết thúc đàm phán FTA Việt Nam - EU trong 
năm 2015. Những kết quả này góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm 
quan trọng trong kết nối chiến lược tại khu vực. 

Trong bối cảnh tình hình chuyển biến nhanh và phức tạp, chúng ta tiếp tục hội nhập 
quốc tế sâu rộng để chủ động tạo môi trường hòa bình, củng cố vững chắc an ninh, quốc 
phòng, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của nền 
kinh tế. Hội nhập để đóng góp vào các quan tâm chung về duy trì hòa bình, ổn định, ứng 
phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu. Những thông điệp chính sách mạnh mẽ của lãnh 
đạo cấp cao về hòa bình, phát triển, thượng tôn luật pháp… tại các diễn đàn đa phương đã 
để lại dấu ấn đậm nét về một Việt Nam là thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. 
Chúng ta chủ động tham gia hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN, đóng góp vào 
các tiến trình xây dựng lòng tin ở khu vực. Chúng ta đã thành lập trung tâm gìn giữ hòa 
bình, cử hai sỹ quan liên lạc đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Tham gia hợp tác khu vực, 
chúng ta có điều kiện thể hiện chính nghĩa, yêu cầu các quốc gia khác tuân thủ luật pháp 
quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

Quá trình chuẩn bị trong nước phục vụ hội nhập cũng chứng kiến những bước 

chuyển rất tích cực, nhất là về cơ chế chỉ đạo và phối hợp liên ngành với sự ra đời của Ban 

Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Từ Trung 

ương tới địa phương đã có sự đồng thuận rộng rãi về triển khai chủ trương hội nhập và vai 

trò đối ngoại đa phương. 

Theo Phó thủ tướng, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần làm gì vừa để duy 

trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng trong khu vực, giữ vững hòa 

bình, ổn định, lại vừa bảo vệ chủ quyền của Việt Nam? 

UVTW Đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Đối với 

Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào, quan hệ với láng giềng là một ưu tiên đối ngoại hàng 

đầu. Nếu xử lý không thỏa đáng sẽ tác động nhiều mặt đến môi trường hòa bình, an ninh 

của đất nước. Do đó, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là coi trọng và mong 

muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bình đẳng, cùng có lợi với các nước 

láng giềng, đặc biệt là với Lào, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Campuchia, đối 

tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và các nước trong ASEAN; cùng đóng góp vào 

duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực. Đối với những vấn đề khác biệt, chúng 

ta chủ trương giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau và 

phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Với thiện chí chân thành, những 

năm qua chúng ta đã tích cực đàm phán giải quyết các vấn đề biên giới trên bộ, trên biển 

và đạt được những kết quả quan trọng. 

Phó thủ tướng suy nghĩ gì về năm 2015 và đâu là trọng tâm công tác của 

ngành Ngoại giao trong năm tới? 

UVTW Đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Năm 2015 

có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội Đảng lần thứ XI, 

chuẩn bị cho Đại hội XII. Đồng thời là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn: 85 năm thành 

lập Đảng, 70 năm thành lập nước, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các 

nhân tố bất trắc, khó lường chưa có dấu hiệu suy giảm và rất khó đoán định. An ninh phi 

truyền thống ngày càng là những thách thức toàn cầu, đòi hỏi cộng đồng quốc tế tăng 

cường phối hợp hành động và ngăn chặn. Những dự báo về triển vọng kinh tế thế giới năm 
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2015 có thể lạc quan hơn, song cũng chưa bảo đảm sẽ phục hồi vững chắc khi các nền 

kinh tế lớn vẫn còn nhiều khó khăn; cuộc chiến về giá dầu, bảo hộ mậu dịch, phân biệt đối 

xử trong thương mại và tranh chấp thương mại... còn quyết liệt. 

Như vậy, cơ hội là có nhưng thách thức cũng rất nhiều, luôn đan xen nhau trong bối 

cảnh cục diện thế giới và khu vực đang có những sắp xếp lại. Điều quan trọng là chúng ta 

định vị Việt Nam trong cấu trúc chính trị - an ninh, kinh tế đang định hình ở khu vực, cần 

tỉnh táo nhận diện rõ cơ hội và thách thức; từ đó tìm ra những giải pháp biến cơ hội thành 

hiện thực, giảm thiểu thách thức và hóa giải thách thức. 

Với bản lĩnh Việt Nam và trí tuệ của hơn 90 triệu người dân Việt đồng lòng thực hiện 

đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan và vững tin 

vào thắng lợi trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội XI, củng cố cơ sở cho việc 

thực hiện những nhiệm vụ của Đại hội XII trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn. 

                                                                                                                (www.mofa.gov.vn) 
 

 

 
 

ĐẨY MẠNH NGOẠI GIAO KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 
 

Thực hiện đường lối đổi mới đất nước, trong hơn 20 năm qua đất nước ta đã 

giành được những thành tựu vô cùng to lớn và vẻ vang. An ninh - quốc phòng và ổn 
định chính trị - xã hội của đất nước được giữ vững. Quan hệ đối ngoại không ngừng 

được củng cố và mở rộng theo phương châm “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và 

thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Trong lĩnh vực kinh tế, với tốc 

độ tăng trưởng GDP trung bình 7 - 8%/năm từ năm 1986 đến nay Việt Nam đã vươn 
lên gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình trên thế giới. Những thành tựu 

trên là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng của các cấp, các ngành và toàn 
thể dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có những đóng 

góp thiết thực của công tác ngoại giao kinh tế về tạo môi trường quốc tế thuận lợi 
và khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.  

Từ vài năm gần đây, kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 

thức. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - 2009 đã để lại những hệ lụy 
nghiêm trọng đe dọa sự phát triển kinh tế bền vững của các quốc gia; nhiều trung 
tâm kinh tế lớn rơi vào tình trạng tăng trưởng trì trệ; thương mại và đầu tư toàn cầu 

có xu hướng giảm sút trong khi bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng; các thách 
thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực và an ninh năng lượng 

ngày càng gay gắt. Những diễn biến không thuận của kinh tế thế giới đã và sẽ tiếp 
tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động kinh tế 
đối ngoại như thương mại, đầu tư, thu hút ODA, xuất khẩu lao động, du lịch… Trong 

bối cảnh này, ngành Ngoại giao đã nỗ lực đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao 
kinh tế nhằm chung sức với các cấp, các ngành tháo gỡ những khó khăn, thách thức 

đối với kinh tế đất nước với một số kết quả thiết thực và cụ thể.   

Ngoại giao kinh tế đã góp phần tạo lợi ích đan xen, làm sâu sắc quan hệ giữa 

nước ta với các đối tác, đặc biệt các đối tác chiến lược và có tầm chiến lược; từng 
bước đưa quan hệ kinh tế nói riêng và quan hệ song phương nói chung với các đối 

tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Trên bình diện đa phương, Việt Nam tham 
gia tích cực, chủ động với nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào các nội dung 
hợp tác kinh tế trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mê Công, APEC, ASEM, 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới… tham gia tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế 
chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).   
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Với thế mạnh đặc thù về mạng lưới các cơ quan đại diện, ngành Ngoại giao đã 
chú trọng công tác nghiên cứu, thông tin, tham  mưu về tình hình, diễn biến, triển 

vọng kinh tế thế giới, quan hệ kinh tế quốc tế trong và sau khủng hoảng và tác 
động đến Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về xử lý khủng hoảng; các khuyến nghị 
chính sách đối với Việt Nam nhằm đối phó với thách thức kinh tế vĩ mô và tranh thủ 

cơ hội từ xu hướng tái cấu trúc kinh tế sau khủng hoảng… để phục vụ công tác điều 
hành vĩ mô của Chính phủ và các cấp, các ngành. 

Ngoại giao kinh tế đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng các Bộ, 
ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại và hội 

nhập kinh tế quốc tế. Ngành Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các ngành Công 
thương, Kế hoạch Đầu tư và các ngành, cơ quan liên quan mở ra nhiều thị trường 

xuất khẩu cho đất nước, thu hút nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, thu hút vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài khác phục vụ phát 
triển đất nước. Công tác vận động chính trị, ngoại giao hỗ trợ tích cực các hoạt động 

kinh tế đối ngoại, đặc biệt là vận động các nước sớm công nhận quy chế kinh tế thị 
trường cho Việt Nam đem lại nhiều kết quả thiết thực. Nhiều cơ quan đại diện Việt 

Nam tại nước ngoài đã làm tốt chức năng phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, doanh 
nghiệp trong nước kịp thời xử lý các tranh chấp kinh tế quốc tế.  

Tuy nhiên, công tác ngoại giao kinh tế trong quá trình hội nhập sâu, toàn 
diện của đất nước cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sớm khắc phục. Về mặt 

chính sách, chúng ta cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các định hướng lớn, bao gồm 
việc xây dựng một chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó tăng 
cường hiệu quả và tính chủ động trong phối hợp liên ngành để triển khai các cam 

kết quốc tế. Về phía ngành Ngoại giao, việc cung cấp thông tin tham mưu chiến lược 
về tình hình kinh tế thế giới, về đối tác, thị trường trong thời gian qua đã được tăng 

cường nhưng chưa đủ; công tác quảng bá hình ảnh đất nước, hỗ trợ xúc tiến kinh tế 
đối ngoại chưa ngang tầm với tiềm năng quan hệ giữa ta và đối tác. Đội ngũ cán bộ 
làm công tác ngoại giao kinh tế cần tiếp tục được nâng cao năng lực và trang bị 

những kỹ năng cần thiết, nhất là trình độ ngoại ngữ, kiến thức luật kinh tế quốc tế, 
kỹ năng thương lượng, đàm phán, vận động… 

Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thông qua những tư tưởng và 
định hướng chỉ đạo lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam trở 

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó có phương châm “chủ 

động và tích cực hội nhập quốc tế”. Trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Đại hội XI, 
Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban 
Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nhằm ứng phó với những tác động không 
thuận, tranh thủ những cơ hội mới trong xu thế phát triển của kinh tế thế giới, 

ngành Ngoại giao sẽ tập trung triển khai công tác ngoại giao kinh tế theo các định 
hướng sau:  

Một là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, 
thông tin về kinh tế cho Chính phủ và các cấp, các ngành, tập trung vào nghiên cứu 

tình hình, triển vọng kinh tế thế giới và những tác động tới Việt Nam; kiến nghị các 
biện pháp tái cơ cấu nền kinh tế gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng; đề xuất 
chính sách chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; khắc phục hạn chế và đóng góp nâng 

cao hiệu quả tham gia thực hiện cam kết WTO và các FTA đã ký kết, tiến hành đàm 
phán TPP và FTA với các đối tác mới, tham gia tích cực các diễn đàn hợp tác quốc tế 

như ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mê Công, APEC… 

Hai là, làm sâu sắc nội hàm kinh tế, thương mại trong hợp tác với các đối tác 

chiến lược; tăng cường tạo dựng lợi ích kinh tế đan xen, góp phần tạo nền tảng làm 
sâu sắc quan hệ của Việt Nam với các đối tác, đặc biệt là với các đối tác chiến lược 
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và có tầm chiến lược; đột phá các lĩnh vực mới, mở đường, thúc đẩy quan hệ với các 
đối tác tiềm năng cho thương mại, đầu tư… 

Ba là, tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương, 
doanh nghiệp mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại, tham gia vào tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế; phòng ngừa và xử lý các tranh chấp thương mại; hỗ trợ cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển và đóng góp vào sự phát triển của đất 

nước.  

Bốn là, phát huy vai trò, vị thế của nước ta thông qua tích cực đóng góp cho 

hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, khu vực, tiểu khu vực và tiểu vùng; phát 
huy vai trò vận động chính trị, ngoại giao hỗ trợ tích cực các hoạt động kinh tế đối 
ngoại; vận động mạnh các đối tác sớm công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam.  

Năm là, tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ chế phối hợp triển khai công tác 

ngoại giao kinh tế, bao gồm xây dựng Đề án tổng thể về công tác ngoại giao kinh tế 
trong giai đoạn mới; triển khai hiệu quả Luật Cơ quan đại diện Nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng năng 

lực đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế nói chung và hội nhập kinh tế 
quốc tế nói riêng. 

Giai đoạn 10 năm tới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ta. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 

được, ngành Ngoại giao sẽ nỗ lực phối hợp với các cấp, các ngành nâng cao hiệu 
quả công tác ngoại giao kinh tế nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại 

hội XI và các đường lối, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

                                                                                     Phạm Bình Minh 

                                                                                UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao  

                                                                                             (www.mofahcm.gov.vn) 
 

 
 

 

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO VĂN HÓA 

TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY 
 

Ngoại giao v n hóa từ l u được 

coi l   sức mạnh mềm  hay  quyền l c 

mềm   giữ m t v  trí quan tr ng trong 

chính sách đối ngoại c a nhiều quốc gia  

góp ph n  ảo vệ an ninh  ph c v  phát 

tri n v  n ng cao v  thế c a đ t nước 

trên trư ng quốc tế  Nhiều nước th m 

chí c n   m ngoại giao v n hóa l   th n 

chốt c a ngoại giao nh  nước  trong thế 

k    I  C ng với ngoại giao chính tr   

ngoại giao kinh tế  ngoại giao v n hóa 

ng y nay đ  tr  th nh m t trong  a tr  

c t c a ngoại giao to n  iện  hiện đại  

vừa l  nền tảng  vừa l   iện pháp v  

m c tiêu c a chính sách đối ngoại Việt 

Nam. 

Trong quá trình hội nhập quốc tế 

hiện nay, đẩy mạnh các hoạt động ngoại 

giao văn hóa cần thực hiện một số giải 

pháp sau: 

  t  à, tiếp tục nâng cao nhận thức, 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 

nước về công tác ngoại giao văn hóa. 

Ngoại giao văn hóa cùng với ngoại 

giao kinh tế và ngoại giao chính trị là ba 

trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện 

đại Việt Nam. Ba trụ cột này gắn bó, tác 

động lẫn nhau, góp phần thực hiện đường 

lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Ngoại giao chính trị có vai trò định hướng, 

ngoại giao kinh tế là nền tảng vật chất và 

ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần 

http://www.mofahcm.gov.vn/
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của hoạt động đối ngoại. Trong những 

năm qua, công tác ngoại giao văn hóa luôn 

nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng 

và Nhà nước. Trên cơ sở đó, nhận thức của 

mọi người, mọi ngành, mọi cấp về công 

tác này đã được nâng lên một tầm cao mới, 

các hoạt động ngoại giao văn hóa đã được 

tiến hành dưới nhiều hình thức phong phú, 

đem lại những lợi ích thiết thực cho sự 

nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất 

nước. 

Trong giai đoạn hiện nay, công tác 

ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh 

Việt Nam chỉ có thể thành công nếu huy 

động được sức mạnh tổng hợp, mọi lực 

lượng, mọi nguồn lực của đất nước. Các 

cấp, các ngành, các địa phương và doanh 

nghiệp cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc 

hơn tầm quan trọng của ngoại giao văn 

hóa để tìm ra những biện pháp thiết thực 

phục vụ các mục tiêu đối ngoại, đối nội. 

Muốn vậy, các cấp lãnh đạo phải 

quán triệt quan điểm đẩy mạnh hoạt động 

ngoại giao văn hóa nhằm làm cho thế giới 

hiểu biết hơn về đất nước, con người và 

văn hóa Việt Nam, tăng cường xây dựng 

lòng tin với các quốc gia trên thế giới, đưa 

quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi 

vào chiều sâu, ổn định và bền vững, qua 

đó nâng cao vị thế đất nước trên trường 

quốc tế, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội. Các hoạt động ngoại giao 

văn hóa góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa 

của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc 

thêm những giá trị văn hóa truyền thống 

của đất nước. 

Trước những diễn biến phức tạp, 

khó lường của tình hình thế giới và sự 

chống phá của các thế lực thù địch đối với 

sự nghiệp cách mạng nước ta, vai trò lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác ngoại giao 

văn hóa đang được đặt ra ngày càng cấp 

bách hơn. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XI khẳng định: “Bảo đảm sự lãnh đạo 

thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung 

của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại. 

Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của 

Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại 

nhân dân; giữa ngoại giao chính trị với 

ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, 

giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh”. 

Cụ thể hóa quan điểm này, ngày 

14/02/2011, Thủ tưởng Chính phủ đã phê 

duyệt Quyết định về việc ban hành Chiến 

lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020, 

góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước về ngoại giao văn hóa. Trong thời 

gian tới đây, yêu cầu đặt ra đối với các cấp 

ủy đảng ở các bộ, ngành, địa phương cần 

phải xây dựng các chương trình, kế hoạch 

cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của các 

hoạt động ngoại giao văn hóa của đơn vị 

mình. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác ngoại giao văn hóa thể hiện trước hết ở 

việc xác lập trong thực tiễn sự chỉ đạo có 

định hướng đối với lĩnh vực này, để phát 

huy sức mạnh nhằm xây dựng và bảo vệ 

những thành quả của sự nghiệp đổi mới 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo 

đó, trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu phát triển 

của đất nước và với những cam kết quốc 

tế, cần hoàn thiện hệ thống chính sách 

ngoại giao văn hóa đồng bộ, trong tổng thể 

nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. Lồng 

ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa với 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các 

cấp, các ngành và địa phương. Xây dựng 

cơ chế phối hợp, phân định rõ chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan trong 

việc tổ chức các chương trình, hoạt động 

văn hóa có yếu tố nước ngoài ở trong và 

ngoài nước. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện 

hành lang pháp lý về bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc, những quy định 

trong hợp tác quốc tế ở lĩnh vực văn hóa. 

Coi trọng nhập khẩu những sản phẩm văn 

hóa có tính thẩm mỹ, giáo dục và tính thời 

đại cao góp phần nâng cao dân trí, thẩm 

mỹ nhân dân. Đây là yếu tố vô cùng quan 

trọng nhằm tăng cường nguồn lực cho 

“sức mạnh mềm” của quốc gia, củng cố ý 

chí và bản lĩnh của dân tộc. 
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 ai  à, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả của các hoạt động ngoại giao văn hóa. 

Thực hiện chủ trương “Nâng cao 

hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục 

đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu 

trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, phát 

huy tối đa nội lực, giữ gìn và phát huy bản 

sắc dân tộc; chủ động ngăn ngừa và giảm 

thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội 

nhập quốc tế”, nội dung ngoại giao văn 

hóa cần được tiếp tục đổi mới, xác định cụ 

thể cho từng khu vực, địa bàn, từng đối 

tượng, tùy theo mối quan hệ của nước ta 

với các nước theo từng giai đoạn. 

Coi trọng đầu tư những sản phẩm 

văn hóa có sức lan tỏa và tính quốc tế cao 

thuộc các lĩnh vực khác nhau như điện 

ảnh, âm nhạc, hội họa, văn học, lễ hội dân 

gian... nhằm tạo ra bước đột phá trong 

quảng bá văn hóa. Nội dung văn hóa, văn 

nghệ đưa ra nước ngoài phải phù hợp và là 

của dân tộc Việt. Việc lựa chọn những nét 

đẹp văn hóa cần được nghiên cứu kỹ 

lưỡng trước khi giới thiệu, quảng bá với 

thế giới. Chuẩn hóa nghi lễ khánh tiết tại 

các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước 

ngoài theo đúng nghi lễ Nhà nước và 

mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Lựa 

chọn các tặng phẩm, thực đơn tiếp đón 

ngoại giao thật sự tiêu biểu cho văn hóa 

dân tộc. Gắn kết chặt chẽ giữa một số 

thương hiệu hàng hóa có chất lượng của 

Việt Nam với các yếu tố văn hóa đặc sắc 

của đất nước. 

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài chủ động nghiên cứu, chọn lọc 

những kinh nghiệm, bài học của các nước 

để tham mưu cho các cơ quan trong nước 

về chính sách ngoại giao văn hóa và việc 

tổ chức hoạt động văn hóa của Việt Nam ở 

nước ngoài. 

Xây dựng những biện pháp chuẩn 

hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm 

văn hóa đối ngoại. Quy hoạch đầu tư phát 

triển văn hóa các vùng miền, các dân tộc 

Việt Nam với những ưu thế nổi bật, đặc 

sắc riêng. Củng cố, xây dựng các giá trị 

văn hóa gia đình, văn hóa ăn, mặc, ở, đi 

lại... Tiến hành quy hoạch, tạo dựng bản 

sắc riêng cho các lễ hội, festival cấp quốc 

gia và quốc tế được tổ chức định kỳ tại các 

tỉnh, thành phố lớn trong cả nước phù hợp 

với chủ trương, đường lối của Đảng và 

phong tục, tập quán, văn hóa của Việt 

Nam và với thông lệ quốc tế. 

Với những di sản văn hóa - hiện 

thân của nền tảng văn hóa dân tộc, các cơ 

quan quản lý cần tổ chức quy hoạch, khảo 

sát đánh giá thực trạng tổng thể. Hoàn 

thiện và đánh giá tác động của các danh 

hiệu văn hóa quốc tế của Việt Nam nhằm 

hỗ trợ việc giới thiệu và quảng bá các danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử, danh nhân 

văn hóa của đất nước; đẩy mạnh việc đa 

dạng hóa đối tượng và loại hình vận động 

danh hiệu văn hóa quốc tế. 

 a  à, đẩy mạnh các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình 

ảnh Việt Nam. 

Tổ chức các hoạt động quảng bá 

hình ảnh đất nước, con người và văn hóa 

Việt Nam với những thông điệp về một 

dân tộc có bề dày văn hóa đặc sắc, lịch sử 

hào hùng, một đất nước có sức sống mãnh 

liệt, giàu tiềm năng, đạt nhiều thành tựu 

trong đổi mới, người dân cần cù, sáng tạo, 

thân thiện, yêu chuộng hòa bình. Đồng 

thời, tăng cường giới thiệu con người Việt 

Nam thông qua hình ảnh các anh hùng dân 

tộc, danh nhân văn hóa cũng như những 

nét đẹp tiêu biểu của con người Việt Nam. 

Giới thiệu với bạn bè quốc tế những 

lĩnh vực có thế mạnh của Việt Nam như du 

lịch sinh thái, du lịch lễ hội, du lịch các 

làng nghề truyền thống và tổ chức các 

cuộc triển lãm quốc tế, tiếp thị các sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ, sản vật địa 

phương... Xây dựng hình ảnh quốc gia phù 

hợp với văn hóa Việt Nam nhằm quảng bá 

trên trường quốc tế. 

Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao 

văn hóa tại các địa bàn, trọng tâm là các 

nước lớn, các nước láng giềng nhằm tranh 

thủ các điều kiện hợp tác trên các lĩnh vực 
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kinh tế, chính trị và xã hội. Quảng bá hình 

ảnh Việt Nam với các nước, làm cho các 

mối quan hệ này sâu sắc, ổn định và bền 

vững. Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực 

ngoại giao văn hóa tại các diễn đàn song 

phương và đa phương như Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp 

quốc (UNESCO), Hiệp hội các nước Đông 

Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Á - 

Âu (ASEM), Diễn đàn Đông Á (EAS), Tổ 

chức Pháp ngữ, Liên hợp quốc… 

Chú trọng xuất bản và phổ biến ra 

nước ngoài các ấn phẩm của các nhà văn, 

nhà thơ, nhà nghiên cứu có tên tuổi, giới 

thiệu phong tục tập quán, lễ hội, trang 

phục các dân tộc Việt Nam, danh lam 

thắng cảnh, làng nghề truyền thống, các 

tác phẩm trên các lĩnh vực điện ảnh, âm 

nhạc, hội họa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến 

trúc. Sử dụng các phương tiện và công 

nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, xây 

dựng các website riêng của các hội nghệ 

thuật… để giới thiệu về đất nước, văn hóa 

và con người Việt Nam bằng nhiều ngôn 

ngữ; xây dựng các chương trình truyền 

hình vệ tinh bằng tiếng nước ngoài, giúp 

bạn bè quốc tế có cơ hội tiếp cận và hiểu 

hơn về Việt Nam. 

 ốn  à, khai thác hiệu quả tiềm 

năng ngoại giao văn hóa của cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài. 

Cộng đồng người Việt Nam được 

xã hội sở tại nhìn nhận như là một hình 

ảnh thu nhỏ, một tấm gương phản chiếu 

hình ảnh Việt Nam. Người dân, nhà kinh 

doanh, người du lịch hay chính khách sở 

tại có ấn tượng, hình thành quan niệm 

hoặc định kiến, mặc cảm đầu tiên về Việt 

Nam thường thông qua hình ảnh thu nhỏ 

này của Việt Nam. 

Đổi mới nội dung, hình thức, 

phương thức quảng bá hình ảnh, tăng 

cường và nâng cao chất lượng các hoạt 

động thông tin, văn hóa đối ngoại như 

“Những ngày Việt Nam”, “Tuần Việt 

Nam”, “Trại hè Việt Nam”, “Gặp gỡ thanh 

niên sinh viên kiều bào”, “Xuân Quê 

hương”...; mở các chương trình, chiến dịch 

thông tin đối ngoại quan trọng nhân dịp 

các sự kiện lớn ở trong nước và quốc tế. 

Cung cấp thông tin văn hóa đầy đủ, 

kịp thời, đáp ứng các nhu cầu đời sống 

tinh thần của người Việt Nam ở nước 

ngoài, trong đó có việc tổ chức các đoàn 

văn nghệ đi biểu diễn phục vụ cộng đồng. 

Tận dụng tối đa thế mạnh của truyền 

thông, trước mắt là khẩn trương đưa 

truyền hình Việt Nam vào truyền hình cáp 

ở những nơi có đông kiều bào và cần mở 

rộng truyền thông sang báo in, hoạt động 

xuất bản,... 

Tăng cường công tác tuyên truyền 

giáo dục và vận động nhằm nâng cao nhận 

thức của các tổ chức, cá nhân cán bộ 

chuyên trách hoặc liên quan đến việc giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước thông 

qua cộng đồng người Việt Nam ở nước 

ngoài. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện các quy định luật pháp, chế độ, chính 

sách; đồng thời cần giám sát việc thực thi 

pháp luật để tránh tình trạng “trên thoáng 

mà dưới chưa thông” nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi, động viên, khuyến khích kịp 

thời người Việt Nam ở nước ngoài đóng 

góp vào sự nghiệp quảng bá hình ảnh đất 

nước. 

Chú trọng củng cố, tổ chức các hội 

đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Động 

viên, khuyến khích và hướng dẫn các hội, 

đoàn xác định quảng bá hình ảnh Việt 

Nam là nhiệm vụ lớn, thường xuyên và 

quan trọng của tổ chức, gắn với nhiệm vụ 

giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân 

tộc, duy trì, truyền bá tiếng Việt và với các 

hoạt động cộng đồng khác. 

N    à, đẩy mạnh xã hội hóa các 

hoạt động ngoại giao văn hóa. 

Đây là một trong những biện pháp 

để duy trì và tiến hành hiệu quả các hoạt 

động ngoại giao văn hóa nói riêng, ngoại 

giao nói chung. Xã hội hóa các hoạt động 

ngoại giao văn hóa tạo ra môi trường rộng 

mở để các tổ chức kinh tế, xã hội, các 

doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, cùng triển 
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khai các hoạt động giới thiệu và quảng bá 

hình ảnh đất nước. 

Một thực tế cho thấy, “các doanh 

nghiệp là những người thực tế hơn bao giờ 

hết, do đó, những hoạt động ngoại giao 

văn hóa do cộng đồng doanh nghiệp thực 

hiện luôn thiết thực và hiệu quả”. Tuy 

nhiên, “các quy định pháp lý về ngoại giao 

văn hóa liên quan đến cộng đồng doanh 

nghiệp không nhiều và đều mang tính gián 

tiếp”. 

“Để khắc phục tồn tại này và tăng 

cường sự hiện diện của cộng đồng doanh 

nghiệp vào các hoạt động ngoại giao văn 

hóa, các cơ quan hữu quan cần phải có 

những quy định rõ ràng về trách nhiệm, 

cũng như quyền lợi của các chủ thể doanh 

nghiệp khi tham gia các hoạt động ngoại 

giao văn hóa. Đây cũng là trăn trở của 

nhiều doanh nghiệp trong những năm vừa 

qua”. Vấn đề này, như ông Sean Doyle, 

Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Ủy ban châu 

Âu (EU) tại Việt Nam cho rằng cần phải 

được nhìn nhận từ hai chiều, nghĩa là “các 

doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào 

Nhà nước mà phải tự nguyện tham gia, 

đóng góp với Nhà nước bằng các hoạt 

động từ thiện, tài trợ. Nhà nước phải có 

nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều 

kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với thế 

giới”. 
Xây dựng chương trình ngoại giao 

văn hóa của cộng đồng doanh nghiệp theo 
hướng nâng cao chất lượng và gia tăng 
cường độ hoạt động. Xây dựng nhận thức 
cho doanh nghiệp về “trách nhiệm xã hội” 
(Corporate Social Responsibility), đưa 
“trách nhiệm xã hội” trở thành văn hóa 
doanh nghiệp và xem ngoại giao văn hóa 
là một loại hình “trách nhiệm xã hội” của 
doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. 

Do có nhiều chủ thể cùng tham gia 
lĩnh vực ngoại giao văn hóa nên vấn đề 
thống nhất nội bộ và đồng tâm hiệp lực là 
hết sức quan trọng. Trước mắt, cần đưa ra 
một thông điệp chung về văn hóa Việt 
Nam để tất cả các đơn vị, tổ chức tham gia 

ngoại giao văn hóa cùng phối hợp quảng 
bá nhất quán một thương hiệu, bản sắc văn 
hóa Việt Nam ra bên ngoài. Khuyến khích 
sự sáng tạo và giao lưu văn hóa của nhân 
dân, doanh nghiệp, đồng thời phải có sự 
giám sát và định hướng chặt chẽ của các 
cơ quan Nhà nước liên quan để tránh sự lai 
căng, thương mại hóa văn hóa,… 

S u  à, tăng cường công tác nghiên 
cứu, đầu tư kinh phí và đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực. 

Khuyến khích nghiên cứu sâu về 
văn hóa, lịch sử các nước trên thế giới. 
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu chiến lược, 
dự báo những xu hướng phát triển của văn 
hóa và ngoại giao văn hóa trong khu vực 
và trên thế giới tác động đến Việt Nam. 
Điều chỉnh, bổ sung hệ thống cơ chế, 
chính sách về ngoại giao văn hóa một cách 
toàn diện, đồng bộ trên cơ sở phù hợp với 
thực tiễn phát triển của đất nước và với 
cam kết quốc tế. 

Ngoại giao văn hóa chỉ có thể thành 
công khi khả năng ngôn ngữ, sự hiểu biết 
về văn hóa, môi trường chính trị, lịch sử, 
truyền thống tại các địa bàn triển khai. 
Điều này đòi hỏi người làm ngoại giao văn 
hóa phải thường xuyên trau dồi, nâng cao 
trình độ; đồng thời, tích cực tiếp xúc, trao 
đổi với những “người giữ cửa” và những 
người có ảnh hưởng lớn đối với công 
chúng để tìm hiểu thái độ, nhận thức của 
họ về những vấn đề chúng ta đưa ra, kịp 
thời điều chỉnh những nhận thức sai lệch 
đó. Các chủ thể tham gia ngoại giao văn 
hóa rất đông đảo, phong phú và đa dạng, 
trong đó cán bộ làm công tác ngoại giao 
văn hóa không chỉ là người điều phối tốt 
mà còn phải là người am hiểu về văn hóa 
dân tộc và nước sở tại mới có thể tổ chức 
thành công các hoạt động ngoại giao văn 
hóa. Hơn nữa, bản thân hoạt động ngoại 
giao là một hoạt động văn hóa nên cán bộ 
đối ngoại cần trang bị kiến thức văn hóa 
nhất định. 

Bảo đảm các điều kiện về tài chính, 
vật chất để công tác ngoại giao văn hóa có 
thể hoạt động một cách hiệu quả bằng các 
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nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách 
nhà nước. Các địa phương chủ động xây 
dựng kế hoạch sử dụng một phần nguồn 
ngân sách địa phương cho các hoạt động 
ngoại giao văn hóa định kỳ và đột xuất tại 
địa phương, lồng ghép với hoạt động tổ 
chức lễ hội quốc gia ở địa phương và xây 
dựng hồ sơ cho các danh hiệu quốc tế. Đẩy 
mạnh việc xã hội hóa, thu hút các doanh 
nghiệp, tư nhân tài trợ, đóng góp cho các 

hoạt động ngoại giao văn hóa phù hợp với 
quy định của pháp luật. 

 

     (www.tapchicongsan.org.vn    
 Ngày 30/9/2013) 

 

     

 

HỘI NHẬP QUÔ C TÊ  VA  ĐÔ  I NGOA I QUÔ C PHO NG  

TRONG TI NH HI NH HIỆN NAY 
 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng 
và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, chủ 
động mở rộng, tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh giữa nước ta với các nước 
cả bề rộng, chiều sâu, theo hướng ổn định lâu dài, tôn tr ng, bình đẳng c ng có lợi. 
Thời gian qua, ch ng ta đã mở rộng quan hệ hợp tác với tất các nước trên nhiều 
hướng (cả song phương và đa phương), nhiều cấp độ với nhiều nội dung phong ph , 
thiết thực, hợp tác về nhiều lĩnh vực,  đóng góp tích cực vào việc củng cố môi 
trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong giai đoạn cách mạng mới.  

Trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước vừa có nhiều 
thuận lợi, vừa có nhiều biến động khó lường, hoạt động đối ngoại phải quán triệt nắm vững 
quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước là: Thực hiện đường lối đối ngoại độc 
lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động 
và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng 
đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh. Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa 
bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ độc lập chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực 
vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế 
giới, theo phương châm thêm bạn bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh... 

Do đó, mở rộng quan hệ đối ngoại nói chung, đối ngoại quốc phòng nói riêng cần giữ 
vững quan điểm, nguyên tắc; đồng thời, phải rất linh hoạt, năng động, sáng tạo trong sách 
lược phù hợp với điều kiện cụ thể và đối tác ta có quan hệ; trên tinh thần tôn trọng độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp nội bộ của nhau, không đe dọa sử dụng và 
sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, cùng phát triển. Đồng 
thời, hoạt động đối ngoại quốc phòng còn phải bám sát nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Theo chủ trương đó, Đảng, Nhà nước ta đã chủ động, tích 
cực mở rộng đối ngoại, đưa quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và quốc tế 
lên một tầm cao mới. 

Triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 31/12/2013, Quân ủy Trung ương 
Bộ Quốc phòng đã ra Nghị quyết 806-NQ/QUTW về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc 
phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây là định hướng cơ bản, tạo cơ sở nền 
tảng đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng lên tầm cao mới, đáp ứng mục 
tiêu, yêu cầu xây dựng và bảo vệ quốc phòng trong tình hình mới. Nhận thức đúng đắn vị 
trí, vai trò của hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, chúng ta sẽ tạo dựng được môi 
trường hòa bình, ổn định, tiếp thu được những kinh nghiệm tiên tiến và sự hợp tác trao đổi 
về mọi lĩnh vực của các nước, điều đó rất có lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, củng cố 
quốc phòng - an ninh của đất nước. 
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Thực hiện chủ trương mở rộng hội nhập quốc tế mà Đại hội XI của Đảng đề ra, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định 
được tầm quan trọng đặc biệt của mở rộng quan hệ quốc tế và tăng cường đối ngoại quốc 
phòng trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trong những 
năm qua, quan hệ quốc phòng với các nước đối tác cả trên bình diện song phương và đa 
phương, nhất là với các nước trong khu vực, được ta triển khai một cách đồng bộ và chủ 
động. 

Hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng có biên giới liền kề luôn được ta chú 
trọng phát triển và ngày càng đi vào thực chất, góp phần quan trọng trong việc củng cố, 
tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thân thiện và tin cậy lẫn nhau cũng như 
trong việc bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia. Các hoạt động tuần tra chung trên bộ, trên 
biển, giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh với các 
loại tội phạm buôn lậu, xâm nhập biên giới trái phép,… đã được ta và các nước bạn phối 
hợp triển khai hiệu quả. 

Với Lào và Cam-pu-chia, xác định giúp bạn là tự giúp mình, ta đã triển khai hợp tác 
ở nhiều nội dung, ở nhiều cấp độ với các hình thức linh hoạt, qua đó đóng góp cho sự phát 
triển, duy trì an ninh của mỗi quốc gia, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù 
địch hòng chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào – Cam pu chia, đồng 
thời giữ vững được vành đai an ninh phía Tây Nam của Tổ quốc. 

Nổi bật trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN ngày 
càng rộng mở, đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là đối với các đối tác chiến lược. Đến nay, 
Việt Nam đã có quan hệ quốc phòng với hơn 60 nước, bao gồm cả các cường quốc; đã 
thiết lập cơ quan tùy viên quốc phòng của Việt Nam tại 34 quốc gia và có 45 nước đặt cơ 
quan tùy viên quốc phòng tại Việt Nam. 

Quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN không chỉ 
góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, mà còn 
thúc đẩy nhiều lĩnh vực hợp tác, ngăn ngừa xung đột, giải quyết các vấn đề an ninh phi 
truyền thống đang nổi lên, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững công cuộc lao 
động hòa bình của nhân dân. Trong đối ngoại quốc phòng, việc phối hợp tuần tra biên giới 
trên bộ, trên biển; hợp tác về huấn luyện, đào tạo; về khoa học - công nghệ quân sự, quốc 
phòng... là những lĩnh vực hợp tác quốc tế quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu 
quả thiết thực. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương 
Bộ Quốc phòng, cùng với các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân 
dân, đối ngoại quốc phòng đã có bước phát triển mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị 
để xây dựng đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước. Đối ngoại quốc phòng không 
ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực (quốc phòng, quân sự, kinh tế, khoa học và công 
nghệ), phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi 
đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, theo tinh thần “Việt 
Nam là bạn với tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới”, từng bước đưa nước ta hội nhập 
với thế giới, tạo dựng và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, bảo vệ Tổ 
quốc và đạt được những thành tựu quan trọng. 

Hiện nay tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác 
động trực tiếp đến quá trình hội nhập quốc tế và lĩnh vực đối ngoại về quốc phòng của 
nước ta. Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát 
triển đòi hỏi chúng ta phải quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; trong đó, cần tập trung quán triệt và thực hiện 
Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc 
phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc 
tế vào chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, phát huy tối đa nội lực, giữ gìn và 
phát huy bản sắc dân tộc; chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá 
trình hội nhập quốc tế. 
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Nội dung quán triệt cần làm rõ tư duy mới của Đảng về sự gắn bó mật thiết, hữu cơ 
giữa mục tiêu, chính sách của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, an 
ninh với việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được thể 
hiện rõ trong Nghị quyết 806-NQ/QUTW. Đó là: Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 
phải nhằm: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa 
bình”; đồng thời, “tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực khác hội nhập quốc tế để xây 
dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, các mục tiêu xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn gắn bó, thống nhất với mục tiêu của hội nhập quốc tế và đối 
ngoại quốc phòng. Đảng và Nhà nước ta luôn coi mở rộng hội nhập quốc tế và đối ngoại là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của quốc phòng Việt Nam. 

Trong điều kiện hiện nay, môi trường an ninh của đất nước đã có nhiều thay đổi. 
Cục diện chính trị thế giới, khu vực cũng đang biến động nhanh chóng, khó lường. Châu Á - 
Thái Bình Dương trở thành khu vực quan trọng nhất của thế giới và là trọng tâm chiến lược 
toàn cầu của các cường quốc. Sự can dự ngày càng sâu, trên các lĩnh vực của các nước 
lớn vào khu vực này sẽ tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời có không ít thách thức đối với 
quốc phòng - an ninh của nước ta. Trong điều kiện đó, hội nhập quốc tế và đối ngoại về 
quốc phòng phải là công cụ đắc lực của Đảng, Nhà nước để tăng cường hiểu biết, tin cậy 
lẫn nhau về chiến lược với các đối tác, nhất là đối với các nước lớn có liên quan đến quốc 
phòng của Việt Nam. Đồng thời, đó còn là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao 
thế và lực của đất nước; tạo ra thế trận đối ngoại quốc phòng vững chắc với các cơ chế 
hợp tác mới, cả song phương và đa phương, góp phần tạo dựng một cấu trúc an ninh khu 
vực nhiều tầng, nhiều lớp, có tác dụng duy trì và củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát 
triển trong khu vực. 

Bên cạnh đó, với khả năng tranh thủ các nguồn lực và điều kiện quốc tế thuận lợi, 
hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng quân 
đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và nâng cao tiềm lực, 
sức mạnh quốc phòng của đất nước. Không những thế, việc kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác 
và đấu tranh trong hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng sẽ tạo cơ hội thực hiện chủ 
trương thêm bạn, bớt thù; giữ vững ổn định đất nước từ bên trong; tạo khả năng to lớn để 
thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa, vững chắc. 

Ngoài ra, hội nhập quốc tế và đối ngoại còn trực tiếp tham gia và tạo điều kiện để 
các lĩnh vực khác hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần đáng kể vào 
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thúc đẩy sự liên kết mới giữa 
quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nâng cao sức mạnh tổng hợp để xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc với các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã xác định. Công tác hội nhập 
quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, cần tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động, 
tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; trong đó, cần tập trung làm tốt một số giải pháp chủ 
yếu sau: 

Trước hết, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình; 
từ đó, chủ động trong xây dựng và thực hiện thắng lợi chiến lược hội nhập quốc tế về quốc 
phòng trong điều kiện mới. Trong đó, việc nắm bắt tình hình phải được tổ chức chặt chẽ, 
thông qua nhiều kênh khác nhau để đối chiếu, kiểm chứng độ xác thực; đồng thời, coi trọng 
công tác phối hợp giữa các cơ quan, nhất là đối với các cơ quan chuyên trách về nghiên 
cứu, dự báo, thu thập và xử lý thông tin để rút ra kết luận chính xác, kịp thời. 

Cùng với việc nắm bắt tình hình, cần làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, trước hết 
là tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tranh 
thủ thời cơ thuận lợi, ra các quyết sách kịp thời, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện bảo vệ đất nước từ xa, không để bất ngờ về chiến lược. 
Trong điều kiện hiện nay, công tác tham mưu chiến lược trong hội nhập quốc tế và đối 
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ngoại quốc phòng phải đề xuất được các giải pháp phù hợp theo xu thế thời đại, bảo đảm 
vừa giữ vững được độc lập, tự chủ, vừa không để đất nước bị cuốn vào quá trình cạnh 
tranh phức tạp giữa các cường quốc. 

Hai là, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, nhưng 
phải có trọng điểm, ưu tiên những đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Trước hết, cần 
tăng cường, đổi mới quan hệ quốc phòng với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền 
thống, các nước ASEAN, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong các cơ chế hợp tác quốc 
phòng do ASEAN giữ vai trò chủ đạo. Đồng thời, coi trọng quan hệ với các nước lớn, các 
đối tác chiến lược, nhằm tăng cường lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau để đẩy mạnh hợp tác; 
tích cực tham gia các hoạt động quốc tế một cách có trách nhiệm, phục vụ đắc lực cho sự 
nghiệp tăng cường quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. 

Quá trình thực hiện hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, cần chú trọng ưu 
tiên cho hoạt động của các đơn vị bộ đội biên phòng và các quân khu giáp biên giới, có 
biển, đảo; quan hệ giữa các quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường và khối doanh 
nghiệp của quốc phòng với các đối tác. Qua đó, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, 
như: Tuần tra chung, thiết lập đường dây nóng, diễn tập chung, nhằm nâng cao hiệu quả 
bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở khu vực 
biên giới ngay từ cơ sở; đồng thời, chủ động hợp tác thực hiện kiểm soát, giải quyết các 
vấn đề về an ninh, quốc phòng trên các vùng biển, đảo trong khu vực để phòng ngừa xung 
đột và giải quyết các vấn đề trên biển đang nổi lên. 

Ba là, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị làm công tác hội nhập 
quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương có liên 
quan. Trước mắt, cần nghiên cứu và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 
làm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng trong để thực hiện liên kết công 
tác này trong các ngành, lĩnh vực của lực lượng vũ trang với các quan hệ hợp tác quốc 
phòng khác thành một hệ thống chặt chẽ, nhằm tranh thủ lợi thế của đất nước trong thực 
hiện công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng. Về lâu dài, cần duy trì và tạo 
chuyển biến mới trong công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa 
phương có liên quan để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, hội nhập quốc 
tế của cả nước nói chung. 

Bốn là, tiếp tục kiện toàn hệ thống các cơ quan, đơn vị làm công tác hội nhập quốc 
tế và đối ngoại về quốc phòng; đồng thời, nâng cao chất lượng cán bộ trực tiếp làm công 
tác đối ngoại. Trong đó, hệ thống cơ quan, đơn vị chuyên trách về đối ngoại quốc phòng 
cần tiếp tục được kiện toàn cả về tổ chức biên chế và chức năng, nhiệm vụ, tạo động lực 
mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với chú trọng xây dựng tiêu chuẩn, quy 
chế đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác đối ngoại, các cơ quan chức năng cần 
sớm nghiên cứu, ban hành các chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút cán bộ có năng lực, 
trình độ và phẩm chất đạo đức tham gia công tác đối ngoại quốc phòng đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. 

Cùng với việc sử dụng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cần tranh thủ khai thác các 
nguồn lực cả ở trong và ngoài nước để phục vụ ngày càng tốt hơn các yêu cầu của quá 
trình hội nhập quốc tế. Trong đó, cần ưu tiên đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện 
làm việc hiện đại cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đối ngoại ở khu vực biên giới đất 
liền, các bến cảng và trên biển, bảo đảm vừa đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình 
huống, vừa góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước trên trường quốc tế. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, 
ban, ngành trung ương và địa phương cùng sự ủng hộ rộng rãi, mạnh mẽ của các tầng lớp 
nhân dân, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng trong những năm tới sẽ 
tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.  

 

                                Khiếu Linh  
                               (www.tapchicongsan.org.vn) 
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CÔNG TÁC BIÊN GIỚI LÃNH THỔ ĐẠT NHIỀU THÀNH QUẢ 
 

 Trong năm qua, tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến nhanh chóng và 

hết sức phức tạp. Công tác biên giới lãnh thổ gặp nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng 

công việc tăng cao trên các tuyến biên giới, đặc biệt là trên biển với vụ việc giàn khoan 

Hải Dương 981. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo và chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ, 

sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao với các Bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa 

phương liên quan, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ Bộ Ngoại giao, chúng ta đã 

hoàn thành một khối lượng công việc lớn, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, thể 

hiện ở một số mặt tiêu biểu sau: 

Trước hết, ta tiếp tục thúc đẩy các bên liên quan đàm phán giải quyết các vấn đề 

còn tồn tại. Việt Nam và Lào đã phối hợp triển khai và hoàn thành toàn bộ công tác cắm 

cọc dấu bổ sung và các công việc phát sinh. 

Nỗ l c lớn trong ph n giới cắm mốc 

Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiến tới xây dựng, đàm phán và ký kết Nghị 

định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, ghi nhận toàn bộ thành 

quả đàm phán từ trước đến nay. Trong thời gian tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục đẩy nhanh 

triển khai các công việc còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch tăng dày tôn tạo, 

để ký kết Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp 

định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trong năm 2015. 

Công tác tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tuy còn khó khăn nhưng đã có 

những bước chuyển biến. Năm 2014, hai bên đã có nỗ lực rất lớn trong công tác phân giới 

cắm mốc, xác định được 16 vị trí/18 cột mốc và xây dựng 13 vị trí/15 cột mốc, đây là một 

bước tiến lớn so với năm trước. Việt Nam và Campuchia đều quyết tâm giải quyết những 

vấn đề về biên giới lãnh thổ giữa hai nước, thể hiện tiêu biểu trong Tuyên bố chung Việt 

Nam - Campuchia nhân chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 

ngày 23-24/12/2014: “Hai bên tái khẳng định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Hiệp ước, 

Hiệp định và các Thỏa thuận về biên giới giữa hai nước và quyết tâm sớm hoàn thành 

công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền nhằm xây dựng đường biên giới giữa 

hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”. Thời gian tới 

hai bên cố gắng hoàn thành các công việc trên thực địa, làm cơ sở cho công tác nội nghiệp 

và xây dựng các văn kiện quản lý biên giới. 

Quản lý tốt  iên giới  i n 

Thứ hai, công tác quản lý biên giới và vùng biển đã được thực hiện tốt. Trên tuyến 

biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, chúng ta tiếp tục triển khai có hiệu quả công 

tác quản lý, bảo vệ biên giới theo ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc, góp phần duy trì trật tự trị an ở khu vực biên giới và thúc đẩy phát triển kinh 

tế của các tỉnh biên giới. Ngoài ra, hai bên tiếp tục thúc đẩy công tác đàm phán của hai 

Nhóm công tác chung: Nhóm công tác về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và 

Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam - Trung Quốc. 

Công tác quản lý biên giới biển năm 2014 đã đạt được những thành tích nổi bật, 

đặc biệt là trong xử lý vụ việc giàn khoan Hải Dương 981. Trong suốt quá trình đấu tranh 

phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc (từ 2/5 - 15/7/2014), chúng ta đã hết sức 

kiềm chế, theo dõi sát mọi diễn biến, đề xuất chủ trương và biện pháp, xử lý vụ việc trên 

tất cả các mặt trận chính trị, ngoại giao, pháp lý và tuyên truyền nhằm bảo vệ quyền lợi 
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của đất nước. Chúng ta đã cho lưu hành ở Liên hợp quốc 5 công hàm và tài liệu khẳng 

định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trong ngoại giao song phương với Trung Quốc, 

ta đã tiến hành hơn 40 cuộc tiếp xúc, giao thiệp với phía Trung Quốc ở nhiều cấp, nhiều 

ngành, gồm cả kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Bên cạnh đó, ta đã tổ chức 

5 cuộc họp báo quốc tế để thông báo tình hình cho báo giới và cộng đồng quốc tế. Các 

đồng chí lãnh đạo cấp cao của ta đã chủ động thông báo tình hình căng thẳng ở biển Đông 

tại các diễn đàn quốc tế, khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam trong bảo vệ chủ 

quyền quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế. 

   Sự vận động quốc tế nhanh chóng và kịp thời đã giúp ta nhận được sự đồng tình, 

ủng hộ to lớn của các nước và các tổ chức quốc tế. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 24 lần 

đầu tiên sau gần 20 năm ra Tuyên bố riêng về vấn đề biển Đông; Tổng Thư ký Liên hợp 

quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Lãnh đạo Nhóm bảy nước công nghiệp phát 

triển (G7), Tổng Thư ký NATO, Cao ủy EU về An ninh và Đối ngoại và chính quyền 

nhiều nước như Mỹ, Nhật, Pháp, Anh, Australia, Ấn Độ đều lên tiếng bày tỏ quan ngại 

trước diễn biến căng thẳng ở biển Đông và nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết 

bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế. 

Nhờ xử lý vụ việc đồng bộ, kịp thời trên tất cả các mặt trận, ta đã kiểm soát tốt tình 

hình, kiên trì đấu tranh và Trung Quốc đã phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam 

(15/7/2014), đồng thời ta vẫn giữ được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực cũng 

như quan hệ với Trung Quốc. 

Đối với các hành vi lấn biển, mở rộng, xây dựng các công trình trên các cấu trúc ở 

Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao đã trao công hàm phản đối, Người 

phát ngôn ta cũng đã phát biểu yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm chủ 

quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôn trọng quyền chủ 

quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở biển Đông. Chúng ta đang phối hợp tốt với các 

nước ASEAN từng bước thúc đẩy Trung Quốc tham gia bàn bạc cụ thể hóa Điều 5 Tuyên 

bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), yêu cầu các bên kiềm chế, không có những 

việc làm gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình. 

Thứ ba, công tác ngoại giao đa phương liên quan đến biên giới lãnh thổ cũng được 

Bộ Ngoại giao chú trọng với tâm điểm là phối hợp với các nước ASEAN và bạn bè quốc 

tế nêu cao tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thực hiệm nghiêm 

túc DOC. Với những nỗ lực không ngừng, ta cùng các nước ASEAN từng bước cùng 

Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình đàm phán tiến tới ký kết Tuyên bố ứng xử của các bên ở 

biển Đông (COC). 

Vai tr  truyền thông 

Thứ tư, ta đã làm tốt công tác tuyên truyền liên quan đến biên giới lãnh thổ. Ngoài 

công tác tuyên truyền thường xuyên, phải kể đến những hoạt động đấu tranh, tuyên truyền 

về chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vụ việc giàn khoan Hải Dương 981. Chúng ta đã 

chuẩn bị tốt nội dung, cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo các cấp trả lời báo chí; tham 

gia các diễn đàn, hội nghị trong nước và quốc tế; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

biên soạn, cập nhật nội dung, in ấn và tái bản các ấn phẩm tuyên truyền phục vụ yêu cầu 

tuyên truyền trong nước và ở ngoài nước. Nhờ sự tích cực và hiệu quả của công tác tuyên 

truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo ở cả trong và ngoài nước, ta đã tạo được sự đồng thuận 

trong nhân dân và tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận quốc tế. 

Nhìn lại một năm qua, công tác biên giới lãnh thổ đã được thực hiện tốt và đạt 

được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền an ninh 
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quốc gia, duy trì môi trường quốc tế hòa bình ổn định cho phát triển đất nước. Bước sang 

năm 2015, công tác ngoại giao nói chung và công tác biên giới lãnh thổ nói riêng sẽ tiếp 

tục có những thử thách và khó khăn mới. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, Bộ Ngoại giao 

cũng sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi của đất nước. 

Trong năm tới, chúng ta sẽ phấn đấu giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong công tác biên 

giới lãnh thổ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã đề ra. 
 

                                                                                           Hồ  u n Sơn 

                                                                  UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 

                                                                     Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia 

                                                                                                 (www.mofa.gov.vn) 
 

 

 

 

HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ỨNG XỬ NGOẠI GIAO 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không câu nệ về “đối đẳng chức vụ”, không bị ràng buộc 

bởi nghi thức ngoại giao mà luôn chủ động, linh hoạt và hết sức chú trọng đến mục 

tiêu, hiệu quả của công tác đối ngoại. Đúng như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
nhận xét: “Sự ứng xử linh hoạt của Hồ Chí Minh trong giao tiếp ngoại giao đã trở 

thành những câu chuyện huyền thoại”. 

Dù người đối thoại là nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ Đảng, chính khách, trí thức 

hay chỉ là người công nhân, nông dân bình thường, Hồ Chí Minh cũng luôn chủ động 
trong ứng xử. Sự chủ động đó vừa tự nhiên, bình dị, chân thành vừa ân cần tế nhị, 

được thể hiện hết sức sinh động và phong phú trong tư thế chủ động, với ngôn ngữ 
giản dị, ngắn gọn và dễ hiểu, với nụ cười luôn đem lại sự bất ngờ làm xóa nhòa mọi 
khoảng cách, đem lại hiệu quả cao. 

Ông Vũ Đình Huỳnh, nguyên là thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nhấn 

mạnh tới điều này khi kể câu chuyện Bác đối phó với tướng Tiêu Văn của quân đội 
Tưởng Giới Thạch khi chúng âm mưu thực hiện kế hoạch “Hoa quân nhập Việt” 

tháng 9/1945: “Bác bước nhanh vào phòng khách của Lãnh sự quán như bước vào 

chốn quen thuộc đã từng lui tới nhiều lần… Tiêu Văn đang ngồi, vội đứng lên đón 
Bác. Hình như những bước đi thoải mái, tự nhiên và nụ cười rộng mở, đầy chân tình 

của Bác, tất cả nói lên nhiệt tình của người chủ hiếu khách, như thể Bác chờ đợi 
cuộc gặp gỡ này từ lâu, đã làm cho Tiêu Văn có phản ứng bất giác đó”. 

Đồng chí Song Tùng, nguyên Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương, người 

được giao nhiệm vụ phiên dịch cho Bác Hồ trong những ngày Bác sang thăm nước 
Cộng hòa Dân chủ Đức vào tháng 7/1957, kể: Cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu 

Đảng và Chính phủ ta với các vị đại diện nước bạn diễn ra suốt cả ngày 26/7/1957. 
Do thời gian cách nhau sáu tiếng, 15 giờ chiều ở Berlin thì ở Việt Nam đã 21 giờ 

đêm, lại phải làm việc căng thẳng nên các đồng chí trong đoàn đại biểu ta ai cũng 
mệt mỏi và buồn ngủ. Khi phía bạn báo cáo năng suất cao của việc nuôi một loại cá 
chép lai giống, Bác hỏi: “Các đồng chí có loại cá không có xương không?” “Thưa 

không. Ở Việt Nam có loại cá không xương hay sao?” Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 

Otto Grotewohl hỏi với vẻ ngạc nhiên. Bác Hồ của chúng ta nói nghiêm nghị: “Vâng, 

có” (các thành viên đoàn Việt Nam tỉnh ngủ). “Thưa Chủ tịch, có thể xuất khẩu loại 

cá ấy cho chúng tôi được không?” Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Otto đề nghị. Bác 

nghiêm trang trả lời: “Chúng tôi sẵn sàng. Loại cá này ở quê hương đồng chí Song 

 

Bạn có biết? 
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Tùng” rồi Bác kể về câu chuyện “con cá gỗ” của người xứ Nghệ. Các đại biểu được 

một trận cười thoải mái. Mọi người tỉnh táo hẳn. 

 Trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập của đất 

nước, tự do của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao tiếp với nhiều đối thủ. Với 
các đối tượng này, Người đã ứng xử bằng phong cách của một nhà hoạt động chính 

trị lão luyện, một nhà ngoại giao từng trải để giành thắng lợi. Nhiều người thường 
nhắc tới câu chuyện về cách ứng xử của Bác trong lần tới thăm Bộ trưởng Bộ nước 

Pháp Hải ngoại Marius Moutet năm 1946. Ông ta đi từ trên thang gác xuống đón 
Bác, Bác đi lên. Moutet giơ tay ra bắt tay, nhưng Bác lại bế bé gái đi cùng ông ta lên 
đã, âu yếm cháu trong khi vẫn bước lên. Chỉ khi ở bậc thang ngang với Moutet, Bác 

mới đưa tay ra. Nếu Bác giơ tay đáp lại ngay thì trong tấm ảnh của các nhà báo 
chụp phút đó Bác sẽ ở vị thế dưới Moutet, là điều mang ý nghĩa tượng trưng không 

hay cho ta. 

Chính vì tinh tế nên Chủ tịch Hồ Chí Minh rất am hiểu các đối tượng giao tiếp 

và rất uyển chuyển trong cách giao tiếp: Nếu cần làm thơ thì Người sẽ làm thơ, cần 
viết văn thì Người sẽ viết văn hoặc vận dụng những áng văn thơ điển hình của dân 
tộc và nhân loại phù hợp với từng hoàn cảnh giao tiếp. Khi đón Tổng thống Guinea 

Sekou Toure đến thăm Việt Nam tháng 9/1960, Người mượn ý lẩy Kiều để thể hiện 
tình cảm: 

“… Bây giờ mới gặp nhau đây 

Mà lòng đã chắc những ngày thanh niên…” 

Sáng ngày 10/5/1963, tại sân bay Gia Lâm, khi đón Chủ tịch Nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ và Phó thủ tướng Trần Nghị sang thăm Việt Nam, 
Bác cũng đọc thơ và câu thơ khi đó nay đã trở thành câu nói tượng trưng cho quan 
hệ hai nước: “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em”. 

Tháng 12/1961, đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc do Nguyên soái Diệp Kiếm 

Anh dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức nước ta. Trong kế hoạch đón tiếp có 
nội dung đoàn sẽ đến chào Bác ngay sau khi đến Hà Nội. Khi xem kế hoạch, Bác 
nói: “Hồi trước, khi Bác đi từ Diên An về phương Nam, đồng chí Diệp Kiếm Anh đã 

từng là đội trưởng và Bác là Bí thư chi bộ. Nay đồng chí ấy đến Việt Nam mà Bác lại 
đợi đồng chí ấy đến chào chính thức là không thân tình”. Do đó, Bác quyết định là 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ ra đón đoàn tại sân bay, khi về tới Bắc Bộ phủ đã có 
Bác. Bác sẽ dự bữa cơm thân mật với đoàn nhưng không công bố trên báo, vì như 

vậy không tiện về mặt lễ tân. Bởi vì lúc đó, Bác là Chủ tịch nước, còn đồng chí Diệp 
Kiếm Anh chỉ là một trong 10 nguyên soái của Trung Quốc, chưa phải là Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng. Nhưng là chỗ thân tình từ trước nên Bác sẽ có mặt ở Bắc Bộ phủ. 

Đó là một cách xử trí rất tinh tế của Bác về mặt ngoại giao, lại có lý có tình. 

Trên cương vị Chủ tịch nước bận trăm công nghìn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vẫn nghe đài, đọc báo của nước ngoài để nắm vững tình hình, cùng Bộ tham mưu 
của mình vạch chính sách đối nội, đối ngoại đúng đắn và sáng suốt. Với các nhà báo 

nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là một người bạn lớn. Những nhà báo 
quốc tế khi đến Việt Nam đều mong muốn được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng 

những lời lẽ có lý có tình, thông qua báo chí, những thiện chí của Người và nhân dân 
Việt Nam đã đến được với nhân dân yêu chuộng hòa bình và tín nghĩa trên thế giới, 
qua đó họ hiểu và đứng lên đấu tranh ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa mà 

nhân dân Việt Nam đang tiến hành. 

Trong chiến khu Việt Bắc, trước ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, nhà báo 
Australia Wilfred Burchett đã gặp Bác Hồ. Ông viết: “Con người mảnh khảnh với 

chòm râu dài từ trong cánh rừng bước ra, gậy cầm tay, áo vắt vai, không phải ai 
khác mà chính là Cụ Hồ Chí Minh truyền thuyết. Được người Pháp đưa tin đã chết 

đến vài chục lần, Cụ vẫn ở đó tay dang rộng, mảnh dẻ, nhưng không thể nào nhầm 
được. Không thể nào quên được buổi gặp gỡ đầu tiên đó, với vẻ ấm cúng và thông 
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minh trong đôi mắt nâu thẫm của Người. Đầu tiên, Cụ Hồ Chí Minh ân cần hỏi thăm 
về sức khỏe của tôi”. 

Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh thể hiện tầm vóc, trí tuệ lớn lao và tình 

cảm sâu sắc của Người trong những mối quan hệ hết sức đa dạng, phong phú đối 
với mọi lớp người ở các cương vị và thuộc các dân tộc khác nhau. 

 

                                                                                 Vũ Kim Yến 

                                                                                       (baochinhphu.vn - Ngày 14/6/2013) 
 

 

 

 

 

 

CHUYỆN NGHỀ THUỞ BAN ĐẦU 
 

Mồng Hai tháng Chín - ngày lập quốc tới gần, lại gợi nhớ nhiều bài học vô giá về 
“nghề ngoại giao”... 

Ngành Ngoại giao từng đóng vai trò lớn lao thuở lập quốc khi cả lực lẫn thế của đất 
nước còn rất hạn hẹp song lại phải đối phó với đủ loại thù trong giặc ngoài. Những gì mà 
nền ngoại giao Việt Nam do Bác Hồ đích thân xây dựng đã làm thuở ban đầu thật sự là 
dòng suối nguồn sản sinh ra biết bao ý tưởng, phương pháp và cả kỹ năng tạo thành nền 
tảng của ngành Ngoại giao nước nhà suốt gần 70 năm qua. 

Bài này không theo đuổi mục đích phân tích, tổng hợp một cách toàn diện những bài 
học về ngoại giao của thời kỳ dựng nước mà chỉ ghi lại vài cảm nhận khi đọc lại những tài 
liệu về thời đoạn lịch sử đầy ắp những sự kiện hào hùng vào những năm 1945 - 1946 mà 
thôi. 

Vươn tới những tầm cao 

Trong cái nghề ngoại giao, khâu đầu tiên mà nay ta gọi là công tác nghiên cứu, tức 
là thu thập, phân tích thông tin để nhận diện đúng tình hình của nước mình và của cả thế 
giới, làm nền tảng cho việc hoạch định đường lối, chính sách. 

Thật ngạc nhiên, hoạt động bí mật trong núi rừng Việt Bắc, chưa có bộ máy giúp 
việc, rất ít thông tin song Bác Hồ và các vị tiền bối đã đưa ra những sự phân tích cực kỳ sâu 
sắc, từ đó vạch ra quyết sách mang tầm vóc lịch sử thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Xin 
lẩy ra một ví dụ về “hiện tượng kỳ lạ” này. Ngày 13 - 15/6/1945 Hội nghị toàn quốc của 
Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) bàn về tổng khởi nghĩa. Hội nghị nhận định: “Hiện nay 
về chính sách ngoại giao chúng ta phải nhận định rõ hai điều này: 

a) Sự mâu thuẫn giữa hai phe đồng minh Anh - Pháp và Mỹ - Trung về vấn đề Đông 
Dương là một điều ta cần lợi dụng. 

b) Sự mâu thuẫn giữa Anh - Mỹ - Pháp và Liên Xô có thể làm cho Anh - Mỹ nhân 
nhượng với Pháp và để cho Pháp trở lại Đông Dương. 

Chính sách của chúng ta là phải tránh các trường hợp một mình đối phó với nhiều 
lực lượng đồng minh (Trung Quốc, Pháp, Mỹ) tràn vào nước ta và đặt Chính phủ của Pháp 
De Gaulle hay một chính phủ bù nhìn khác trái với ý nguyện dân tộc. 

Bởi vậy cần tranh thủ sự đồng tình của Liên Xô và Mỹ chống lại mưu đồ của Pháp 
định khôi phục lại địa vị cũ ở Đông Dương và một số quân phiệt Trung Quốc định chiếm 
nước ta…”. 

Sự phân tích “nhìn cho rộng, suy cho kỹ” như Bác Hồ dặn trong tập thơ Ngục trung 
nhật ký không những chỉ ra sự phân bổ lực lượng, những mâu thuẫn và chiều hướng quan 
hệ giữa các nước lớn, xác định đối tượng và đồng minh mà còn vạch rõ phương hướng 
hành động của ta. Và mọi chuyện diễn ra đúng như nhận định của Bác Hồ và Đảng! Có thể 
tìm thấy những cách đề cập đầy tính khoa học tương tự trong các văn kiện của Đảng liên 
quan tới quan hệ đối ngoại như Chỉ thị của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945 về kháng 
chiến kiến quốc, Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng ngày 9/3/1946 về “hòa để tiến”… 
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Được như vậy có lẽ nhờ ở trí tuệ minh triết, tầm nhìn rộng lớn, phương pháp khoa 
học, bản lĩnh vững vàng, hành động táo bạo của Bác Hồ và các vị lãnh đạo tiền bối. Ngày 
nay, với bộ máy đồ sộ, đủ ban bộ, viện trường với lượng thông tin dồi dào, không lẽ gì 
chúng ta lại không cố vươn tới tầm cao như vậy. 

Tránh để lỡ thời cơ 

Cũng dựa trên những sự phân tích hết sức sâu sắc thời cuộc, Bác Hồ và các vị lãnh 
đạo tiền bối đã nắm bắt đúng thời cơ hành động. Và lịch sử ngoại giao nước ta và thế giới 
cho thấy, dự báo và hành động trúng thời cơ có ý nghĩa sống còn. Thật kỳ lạ, những dự báo 
thời đó không chỉ vạch ra những chiều hướng diễn biến tình hình mà còn chỉ rõ cả thời điểm 
cụ thể xẩy ra sự kiện! Năm 1942, trong tập diễn ca “Lịch sử nước ta”, Bác phân tích: 

“… Bây giờ Pháp mất nước rồi, 

Không đủ sức, không đủ người trị ta, 

Giặc Nhật Bản thì mới qua, 

Cái nền thống trị chưa ra mối mành, 

Lại cùng Tầu, Mỹ, Hà, Anh, 

Khắp nơi có cuộc chiến tranh rầy rà, 

Ấy là nhịp tốt cho ta, 

Nổi lên khôi phục nước nhà tổ tông”. 

Thật thú vị, bàn cờ quốc tế rối rắm đã được Bác miêu tả một cách giản đơn lạ 
thường, người dân nào cũng hiểu và hành động được chứ không giống như nhiều “công 

trình khoa học” dài dòng, rối rắm, khó hiểu, khó làm như ngày nay đôi khi ta gặp phải. 

Thế rồi, trong thư gửi đồng bào cả nước tháng 10/1944, Bác dự báo: “Phe xâm lược 
gần đến ngày bị tiêu diệt. Các đồng minh quốc sắp tranh được thắng lợi cuối cùng. Cơ hội 

cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta 
phải làm nhanh”. Và đúng 10 tháng sau, Cách mạng tháng Tám đã thành công trong cả 

nước! 

Phải chăng những dự báo thần kỳ như vậy bắt nguồn từ sự phân tích rất khoa học 
các sự kiện, hiện tượng, chiều hướng trên thế giới, từ bề dày kinh nghiệm hoạt động cách 

mạng, từ khả năng nhìn xa trông rộng và cả tài trí thiên phú. Và khi đã nắm bắt được thời 
cơ thì kiên quyết hành động vì trong đấu tranh cách mạng cũng như trong hoạt động ngoại 

giao, sớm muộn một chút đều có thể bỏ lỡ cơ hội “ngàn năm có một” không bao giờ có lại 
được. Mà thời cơ thì như Bác Hồ nói: “Lạc nước, hai xe đành để phí. Gặp thời một tốt cũng 

thành công!”. 

Ngày nay, điều kiện thuận tiện hơn nhiều nhưng dường như công tác dự báo chưa 

thật tốt, trong thực tế thậm chí có lúc còn ở thế bị động đối phó và thời cơ bị bỏ lỡ há chẳng 
hổ thẹn với người xưa lắm sao? 

Mục tiêu kiên định, sách lược linh hoạt 

Phân tích đúng cục diện, nắm bắt được đúng thời cơ, Bác Hồ và các vị tiền bối đã 

vạch ra và kiên định mục tiêu nhằm tới lợi ích tối cao của dân tộc: Đất nước phải được độc 
lập, giang sơn phải thống nhất. Mọi hoạt động ngoại giao lúc đó đều xoay quanh mục tiêu 

bất biến này với những sách lược thiên biến vạn hóa. Sự linh hoạt về sách lược thể hiện 
trong Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 đã trở thành mẫu mực cho nền ngoại giao Việt Nam. Do 

Pháp khăng khăng không chịu ghi rõ trong Hiệp định chữ Việt Nam “độc lập”, Bác Hồ đã có 
sáng kiến thay vào đó chữ “tự do” với nội hàm vẫn là độc lập; đó là nước ta vẫn có chính 

phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng! 

Hơn thế nữa ta còn chấp thuận tham gia khối Liên hiệp Pháp, cho Pháp đưa 15.000 

quân ra Bắc cốt để ủi 200.000 quân Tưởng về nước nhằm tránh tình trạng cùng một lúc 
phải đối phó với nhiều đối thủ, nhất là quân Tưởng đông về số lượng, có bọn tay sai Việt 

Quốc, Việt Cách giúp sức lại ở sát nách nước ta. Bài học này đã được vận dụng trong 
nhiều trường hợp khác như Hiệp định Geneve năm 1954 đuổi quân Pháp ra khỏi bờ cõi, 

giải phóng nửa nước, Hiệp định Paris năm 1973 mở lối cho “Mỹ rút” để rồi tiến lên đánh cho 
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“ngụy nhào”… Bài học kiên định mục tiêu chiến lược, cơ động linh hoạt về sách lược còn 
đưa tới một bài học khác về “đẩy lui từng bộ phận, tiến từng bước đi tới thắng lợi hoàn 

toàn” vì ta luôn phải đối phó với những thế lực lớn hơn nhiều lần về vật chất. 

Nền móng của ngoại giao hiện đại 

Một điều nhìn qua có vẻ không logic là trong bối cảnh cả “lực” lẫn “thế” của đất nước 

còn rất hạn chế nhưng trong tất cả các văn kiện của Trung ương Đảng thời đó đều nhấn 
mạnh thực lực có ý nghĩa quyết định và Bác Hồ thể hiện ý đó dưới dạng đầy hình ảnh: 

“Thực lực mạnh ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. 
Chiêng có to tiếng mới lớn”. Ở đây nảy sinh một câu hỏi: Làm sao ta có được thực lực vượt 

trội? Nhưng nghĩ kỹ thì thấy, khái niệm “thực lực” của ông cha ta thời ấy được hiểu và được 
xây đắp theo nghĩa rất rộng: Nó không chỉ bao hàm lực lượng vật chất mà còn kết tụ nhiều 

“sức mạnh mềm” như ngày nay thường nói. 

Đó là tính chính nghĩa của sự nghiệp dân tộc ta theo đuổi, bắt gặp những xu hướng 
lớn của thời đại nói chung và cao trào hòa bình, độc lập dân tộc nổi lên sau Chiến tranh Thế 

giới thứ hai nói riêng. 

Đó là lòng yêu nước nồng nàn, chí kiên cường bất khuất của toàn dân tộc, điều mà 

Đảng ta và Bác Hồ đã nắm bắt trúng, huy động được tạo nên cục diện: Ý Đảng, lòng dân là 
một. 

Đó là khối đại đoàn kết dân tộc, “không phân biệt đàn ông hay đàn bà, bất kỳ người 

già người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc” như Bác Hồ kêu gọi; ngay trong các 
hoạt động ngoại giao lớn cũng đều có sự tham gia đông đảo của những nhân sỹ tri thức 

tiêu biểu của cả nước, thực sự là nguyên khí của quốc gia. 

Đó là sự đoàn kết với nhân dân Lào và Campuchia cũng như mối quan hệ đồng 
cảm, ủng hộ lẫn nhau với các dân tộc châu Á, nhất là Đông Nam Á. Và một nét đặc biệt nữa 

là ngay từ đầu Bác Hồ đã coi nhân dân các nước mà giới cầm quyền thù nghịch với ta như 
Pháp, Trung Hoa Quốc dân Đảng là bạn của nhân dân ta. 

Ngày nay ta chủ trương hội nhập quốc tế, làm bạn với các nước trên thế giới như 
một chủ trương lớn - một ý tưởng bắt nguồn từ năm 1946. Ngay từ những ngày đó Bác Hồ 

đã từng tuyên bố “nước Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không 
gây thù oán với một ai”, và trong Lời kêu gọi gửi Liên hợp quốc cuối năm 1946, Bác nói rõ: 

“Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp 
tác trong mọi lĩnh vực: 

a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà 

kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ thuật của mình. 

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho 
việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. 

c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự 
lãnh đạo của Liên hợp quốc. 

d) Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với các lực lượng hải quân, lục quân trong khuôn 

khổ của Liên hợp quốc những hiệp định an ninh đặc biệt và những hiệp ước liên quan đến 
việc sử dụng một vài căn cứ hải quân và không quân”! 

Về phương cách tiến hành hoạt động ngoại giao thì một điều vô tiền khoáng hậu 
trong nền ngoại giao thế giới là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư cách người đứng đầu Nhà 

nước trực tiếp tiến hành các hoạt động ngoại giao, dấn thân “vào hang cọp” thăm nước 
Pháp - một nước mà chính quyền ở đó đang theo đuổi chính sách thù địch với Việt Nam - 

tới hơn bốn tháng nhằm đấu tranh đòi Pháp phải công nhận nền độc lập, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ của nước nhà, vận động sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân 

Pháp cũng như nhân dân, chính giới, báo giới nhiều nước cùng bà con người Việt ở nước 
ngoài, mở đầu cho hình thức “ngoại giao nhân dân” và công tác vận động Việt kiều - những 

lĩnh vực hoạt động luôn được chú trọng sau này. Đây cũng là biểu hiện đầu tiên của hình 
thức “ngoại giao cấp cao” và “ngoại giao nghị viện” (cùng đi với Bác có Đoàn đại biểu Quốc 
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hội do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu kết hợp dự cuộc đàm phán ở Fontainebleau) mà 
ngày nay trở nên phổ biến. Đó là chưa kể biết bao kỹ năng, nghệ thuật ngoại giao tinh tế, 

sắc bén thể hiện trong các văn bản, các cuộc tiếp xúc, đàm phán, đấu lý… ta có thể học 
được qua hoạt động ngoại giao vô cùng phong phú, hết sức khẩn trương của Bác Hồ và 

các vị tiền bối trong thời gian đó. 

Một vài điều lấy ra trên đây cho thấy rõ những hoạt động ngoại giao sau 2/9/1945 
thực sự đã đặt nền móng cho toàn bộ nền ngoại giao Việt Nam, tạo nên “trường phái ngoại 

giao Hồ Chí Minh” huy hoàng, đồng hành và góp phần đắc lực cho sự nghiệp dựng xây và 
bảo vệ Tổ quốc ta suốt bảy thập niên qua. 

                                                                                                      Vũ Khoan 

                                                                               Nguyên Bí thư TW Đảng, Phó thủ tướng 

                                                                                 (www.tgvn.com.vn - Ngày 29/8/2014) 

TỪ MỘT KÝ KẾT NGOẠI GIAO ĐẦU TIÊN 
 

Trong lịch sử ngoại giao của Nhà 

nước ta, nghi thức ngoại giao đầu tiên 

mang tính Nhà nước là “Lễ thượng cờ”, 

được tổ chức vào ngày 26/8/1945, một 

ngày trước khi Chính phủ lâm thời nước 

Việt Nam thành lập trên cơ sở cải tổ Ủy 

ban Giải phóng Dân tộc được bầu tại Đại 

hội Quốc dân Tân Trào. 

Lễ “thượng cờ” được dành để đón 

tiếp phái bộ của Đồng minh mà đứng đầu 

là Archimèdes Patti - chỉ huy cơ quan 

OSS (Tình báo chiến lược Mỹ) đặt bản 

doanh tại Côn Minh vừa bay tới Hà Nội. 

Hồi ký của A. Patti kể rằng, ông khá bất 

ngờ khi nhận được tin mời dự nghi thức 

này ngay tại cửa nơi đoàn tá túc. Một lực 

lượng quần chúng đông đảo đã được huy 

động mang theo cờ của các nước Đồng 

minh và những khẩu hiệu hoan nghênh 

phái đoàn cũng như bày tỏ ý chí độc lập 

của người Việt Nam. 

Hồi ức về Võ Nguyên Giáp 

Người chủ trì buổi lễ đó là Võ 

Nguyên Giáp, thành viên của Ủy ban 

Giải phóng Dân tộc, ngày hôm sau sẽ 

mang trọng trách là Bộ trưởng Nội vụ. 

Một dàn quân nhạc cử quốc thiều Việt -

Mỹ và lá cờ đỏ sao vàng cùng lá cờ “sao 

và sọc” đứng song hành một cách trang 

trọng. Sau lễ ấy, chính chủ nhà nói với vị 

khách của mình rằng: “Đây là lần đầu 

tiên trong lịch sử Việt Nam mà cờ nước 

chúng tôi được trương lên trong một buổi 

lễ quốc tế và quốc ca của chúng tôi được 

cử hành để chào mừng một vị khách 

nước ngoài”... 

Tuy nhiên, sự có mặt của vị khách 

Mỹ vừa khẳng định mối quan hệ “đồng 

minh” chống chủ nghĩa phát xít của Việt 

Minh được xác lập từ trên chiến khu Việt 

Bắc, nhưng cũng đặt ra những đối sách 

mà bắt buộc nước Việt Nam độc lập non 

trẻ phải ứng phó như một phần của thời 

đại. Đó là việc phải thường xuyên ứng 

phó với các nước lớn làm sao để bảo vệ 

được nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ 

của mình. 

Cho dù có những mối quan hệ 

thân thiện và hợp tác, nhưng Mỹ cũng 

sớm gửi cho chúng ta thông điệp về sự 

không can dự vào cuộc mặc cả giữa Pháp 

và Trung Hoa Dân quốc, hai nước lớn có 

trách nhiệm giải giáp quân đội phát xít 

Nhật tại Đông Dương. 

Ngay hôm sau, 27/8/1945, Bộ 

trưởng Nội vụ của Chính phủ lâm thời 

Võ Nguyên Giáp đã đến gặp đại diện của 

Pháp, người đã đi nhờ phương tiện của 

OSS Mỹ để vào Việt Nam trước khi quân 

đội Trung Hoa Dân quốc vượt biên giới 

vào phía Bắc vĩ tuyến 16 để giải giáp 

quân Nhật theo thỏa thuận của các nước 

lớn tại Hội nghị Posdam. Người đó là 

Jean Sainteny, đứng đầu Cơ quan tình 

http://www.tgvn.com.vn/
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báo Pháp đặc trách khu vực Đông Dương 

của Tướng De Gaulle, cũng là một chủ 

hãng bảo hiểm có trụ sở ở Hải Phòng. 

Cuộc gặp mặt có sự chứng kiến 

của A. Patti nên được ông mô tả lại rằng, 

viên chính khách Pháp vẫn tư duy theo 

kiểu thực dân vừa cảnh cáo người Việt 

Nam đừng nghĩ nước Pháp là khách mà 

“Nước Pháp tự do” nay đã khác trước sẽ 

sa thải những người Pháp cộng tác với 

chế độ phát xít (pétain) để tạo ra một 

nước Pháp mới cai trị thuộc địa cũ và sẽ 

đáp ứng cho dân bản xứ những yêu sách 

thích hợp. Nhưng Sainteny cũng khuyên 

Việt Nam nên hợp tác với Pháp để hạn 

chế sự có mặt của Trung Hoa ở Việt 

Nam, với những ký ức về một thời bị 

phương Bắc đô hộ... 

Người đại diện của Chính phủ Hồ 

Chí Minh kiềm chế lắng nghe, rồi như A. 

Patti mô tả: “Bằng một thứ tiếng Pháp 

hoàn hảo, với một sự kiềm chế tuyệt đối, 

Giáp nói ông đến đây là theo lời mời của 

người đại diện cho “Nước Pháp mới” 

không phải để nghe diễn thuyết... mà để 

sẵn sàng tham gia một cuộc trao đổi quan 

điểm (échange de vue) thân thiện”. 

Còn với lời răn đe của Sainteny 

rằng ở Posdam, chính vì thấy dân chúng 

Việt Nam chống đối nước Pháp nên các 

nguyên thủ Đồng minh mới giao cho 

Trung Hoa và điều đó sẽ mang lại nhiều 

hậu quả nghiêm trọng đối với người Việt 

Nam trong tương lai, với tư chất của một 

giáo viên dạy sử, Võ Nguyên Giáp điềm 

tĩnh đáp rằng, đây không phải lần đầu 

người Trung Hoa vào Việt Nam nhưng 

rồi họ cũng sẽ không ở lại được lâu đâu... 

Và vị Bộ trưởng Nội vụ của nước Việt 

Nam độc lập nói rằng người Pháp cứ yên 

tâm vì Chính phủ lâm thời đủ sức không 

để cho người Trung Hoa quấy nhiễu 

người Pháp... 

Sau cuộc gặp này, A. Patti nhận 

xét: “Ông ta (Sainteny) không biết rằng 

mình đã đụng đầu với một người mà sau 

này được lịch sử ghi nhận là đã làm tan 

rã về cơ bản đế quốc thuộc địa của Pháp 

ở Viễn Đông”. Ngay chính khách người 

Pháp này, hơn 20 năm sau cũng viết 

trong cuốn sách Lịch sử một nền hòa 

bình bị bỏ lỡ (Histoire d' une paix 

manquée) về cuộc gặp gỡ này với lời 

đánh giá: “Tôi biết Võ Nguyên Giáp là 

một trong những sản phẩm sáng giá nhất 

của nền văn hóa chúng ta. Tiến sỹ luật 

khoa (thực ra là cử nhân - DTQ), ông ta 

đã cho tôi thấy một con người quyết 

đoán, cực kỳ cứng rắn, đầy mưu trí và 

thông minh”. 

C u chuyện  c  phê ki u Pháp  

v   tách sứ Trung Hoa  

Một ngày sau cuộc gặp đó, ngày 

28/8/1945, những tin tức về việc quân 

đội Trung Hoa đã vượt biên giới kéo vào 

miền Bắc nước ta đã lan tới Hà Nội. Đã 

hình thành một cuộc chạy đua thời gian 

để làm sao cho nước Việt Nam tuyên bố 

nền độc lập của mình trước khi các đạo 

quân viễn chinh nước ngoài kéo vào Thủ 

đô Hà Nội. 

A. Patti được chứng kiến một 

phần nỗ lực ấy khi được Chủ tịch Hồ Chí 

Minh gửi thư mời tới gặp tại ngôi nhà 48 

Hàng Ngang, nơi nhà lãnh đạo tối cao 

của cách mạng đang trú ngụ và hoàn 

thành việc soạn thảo Bản Tuyên ngôn 

Độc lập. Ngoài việc được mời góp ý vào 

văn kiện Tuyên ngôn lịch sử này, người 

đại diện Hoa Kỳ trong Đồng minh còn 

nhận được lời đề nghị giúp chuyển tới 

lãnh đạo cao nhất của nước mình thông 

điệp mong muốn Mỹ tham gia vào các 

hoạt động của Đồng minh giải quyết các 

vấn đề ở Việt Nam và phải cho “Chính 

phủ chúng tôi, chính quyền duy nhất hợp 

pháp ở Việt Nam, và là Chính phủ duy 

nhất đã chiến đấu chống Nhật (những 

hoạt động quân sự do Việt Minh và sỹ 

quan Mỹ tiến hành) có quyền có đại diện 

trong ủy ban đó”. 

Bức điện đề ngày 30/8/1945 cũng 

do Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ký đã được A.Patti gửi cho 
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Đại sứ Mỹ ở Trùng Khánh để chuyển về 

Washington, mặc dù ông tiên đoán Mỹ sẽ 

né tránh vì không muốn đụng tới lợi ích 

của hai nước lớn cũng là hai đồng minh 

quan trọng thời kỳ hậu chiến. 

Một ngày trước Lễ Độc lập 

1/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại mời 

người đại diện Đồng minh duy nhất kịp 

có mặt vào thời điểm nước Việt Nam 

tuyên bố độc lập tới dự bữa cơm tại nơi 

làm việc chính thức của Chủ tịch nước 

vốn là Bắc Bộ phủ. 

Có một chi tiết A. Patti mô tả như 

một ám chỉ trong câu chuyện với Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và hai trợ thủ đắc lực 

nhất trên phương diện ngoại giao là Võ 

Nguyên Giáp và Hoàng Minh Giám. Đó 

là chi tiết sau bữa ăn, bước tới bàn trà, vị 

chủ tịch cao niên tự tay rót “cà phê kiểu 

Pháp” vào chiếc “tách sứ Trung Hoa” để 

mở đầu câu chuyện nói về nước Pháp 

thực dân đã gây bao tai họa cho người 

Việt Nam nay muốn áp đặt trở lại những 

tai họa ấy và đạo quân Trung Hoa hơn 

200.000 miệng ăn sẽ là gánh nặng cho 

một nước Việt Nam chưa hoàn toàn thoát 

khỏi nạn đói... 

Và câu chuyện cũng nhắc tới một 

thế hệ Việt Nam tương lai phải tìm đến 

những nền văn minh mới, trong đó có 

nước Mỹ mà vị Chủ tịch đã từng đến khi 

còn trẻ và học được rất nhiều điều... Sau 

này, trong một lá thư gửi cho Chính phủ 

Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng gợi ý sẽ 

gửi 50 thanh niên Việt Nam ưu tú sang 

học tập ngành nông nghiệp tiên tiến ở 

bên kia Thái Bình Dương... Hơn ai hết, 

viên sỹ quan tình báo Hoa Kỳ hiểu rằng 

những mong muốn chủ động tiếp cận với 

những nước lớn có thể làm đối trọng 

nhằm hạn chế những nước lớn khác đang 

đe dọa nền độc lập của Việt Nam chưa 

thể trở thành hiện thực trong bối cảnh thế 

giới đang có những biến chuyển đảo lộn 

kể từ sau khi kết thúc Đại chiến lần thứ 

hai. Nhưng ông cũng hiểu rằng lãnh đạo 

Việt Nam đã ý thức được vị thế của nước 

mình trong ván cờ của các nước lớn để 

có những nước cờ khôn ngoan đủ sức 

vượt qua thách đố của thời cuộc. 

Gỡ  ỏ những  nút thắt  ng m 

Ngày 02/3/1946, Quốc hội khóa 

đầu tiên được triệu tập, một Chính phủ 

Liên hiệp Kháng chiến được thành lập, 

như tên gọi của nó, nhằm tập hợp tối đa 

lực lượng dân tộc để sẵn sàng đương đầu 

với một cuộc chiến tranh vệ quốc một khi 

hòa bình không cứu vãn được. Võ 

Nguyên Giáp chuyển sang làm Chủ tịch 

Quân ủy hội trực tiếp chuẩn bị cho những 

tình huống xấu nhất; chức Bộ trưởng Nội 

vụ quan trọng được trao cho một nhân sỹ 

yêu nước nổi tiếng là Huỳnh Thúc 

Kháng; Bộ Ngoại giao cũng trao cho một 

lãnh tụ của một đảng đối lập thân Trung 

Hoa là Nguyễn Tường Tam. 

Trong hồi ký của mình, A. Patti 

cũng cho biết chính Võ Nguyên Giáp 

theo lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

nhờ Patti chuyển thư qua cơ quan AGAS 

(cơ quan hỗ trợ mặt đất của Mỹ) ở Trung 

Quốc tới Nguyễn Tường Tam đang sống 

lưu vong ở đó để báo tin: “Việt Minh đã 

thành lập Chính phủ Cộng hòa lâm thời. 

Nhân danh cá nhân, tôi mời ông về Hà 

Nội” (bức điện được chuyển từ ngày 

31/8/1945); còn trợ giúp Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trong công tác ngoại giao vẫn là 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hoàng Minh 

Giám. 

Chỉ một vài ngày sau khi Quốc 

hội họp và Chính phủ mới ra mắt, tình 

hình đã trở nên phức tạp khi Pháp và 

Trung Hoa Dân quốc đang tiến hành các 

thỏa thuận ngầm để Pháp thay thế quân 

Trung Hoa ở Bắc Kỳ đổi lại việc Pháp trả 

một số tô giới và cho khai thác đường sắt 

Hải Phòng - Vân Nam, đoạn nằm trên 

lãnh thổ Trung Hoa. Không thể đứng 

ngoài những toan tính riêng của các nước 

lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nhất trí 

trong Trung ương Đảng (từ 11/1945 đã 

“tự giải tán” rút vào hoạt động không 

công khai) đã quyết đi một nước cờ táo 
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bạo để chủ động nhập cuộc. Sau nhiều 

lần thăm dò giữa hai bên, quan điểm của 

Việt Nam đòi được độc lập và Bắc - 

Trung - Nam là một quốc gia thống nhất 

bị phía Pháp bác bỏ và chỉ chấp nhận 

Việt Nam là một quốc gia tự trị và Nam 

Kỳ vẫn là thuộc địa của Pháp. Lợi dụng 

việc Pháp nóng lòng thực hiện thỏa thuận 

với chính quyền Trung ương của Trung 

Hoa Quốc dân Đảng ở Trùng Khánh còn 

đang bị một số thế lực trong nội bộ đạo 

quân Trung Hoa có mặt ở Việt Nam 

chống đối; Chính phủ Việt Nam đặt vấn 

đề không chống lại việc quân Pháp thay 

thế quân Tưởng, nỗ lực ủng hộ việc đẩy 

quân Tưởng sớm ra khỏi Việt Nam; đổi 

lại Pháp ủng hộ một giải pháp mềm 

mỏng hơn... 

Ngày 5/3/1946, quân Pháp đã 

chuẩn bị đổ bộ vào Hải Phòng, nguy cơ 

bùng phát chiến tranh với quân Tưởng đã 

kề cận. Từ tối hôm đó, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Sainteny thương lượng đến quá 

nửa đêm mới giải quyết được. Vấn đề 

Nam Kỳ sẽ quyết định sau cuộc trưng 

cầu dân ý. Còn việc nước Việt Nam 

hưởng quyền độc lập hay tự trị thì hai 

bên chưa có tiếng nói chung. 

Sáng 6/3/1946, quân Tưởng bắt 

đầu nổ súng ngăn quân Pháp kéo vào Hải 

Phòng, hai bên bắt đầu dàn quân chuẩn bị 

đánh nhau to. Buổi trưa, ở Hà Nội cuộc 

đàm phán Việt - Pháp được nối lại và 

nhanh chóng tìm ra giải pháp. Bốn giờ 

rưõi chiều hôm đó, tại ngôi nhà 38 Lý 

Thái Tổ (vốn là một câu lạc bộ sỹ quan 

cũ), hai bên đã thống nhất văn bản bằng 

việc ông Hoàng Minh Giám đọc to bằng 

tiếng Pháp trước các thành viên của hai 

bên, tiếp đó phía Pháp là Sainteny, Cao 

ủy Pháp ở miền Bắc Đông Dương, 

Pignon và Caput là người đứng đầu Chi 

nhánh Đảng Xã hội Pháp (SFIO) đã ký. 

Về phía Việt Nam, ngoài Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, thì Bộ trưởng Ngoại giao 

Nguyễn Tường Tam không ký (đơn giản 

vì quân Trung Hoa rút là ông ta mất chỗ 

dựa) thì ta khôn khéo bố trí Vũ Hồng 

Khanh, người của Quốc dân Đảng đang 

giữ chức Phó chủ tịch ủy ban Kháng 

chiến vốn mâu thuẫn với Nguyễn Tường 

Tam chấp nhận ký. 

Việc ký kết diễn ra với sự chứng 

kiến của một số quan chức ngoại giao 

như Lãnh sự Mỹ Sullivan, Công sứ Anh 

Wilson và Công sứ Trung Hoa Dân quốc 

Vương Tư Kiên. Đây cũng là văn kiện 

ngoại giao đầu tiên trong lịch sử, nhà 

nước ta ký kết với một quốc gia khác với 

sự chứng kiến quốc tế. 

Trong văn bản được ký kết, 

thường được gọi là Hiệp định Sơ bộ, 

Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là 

một quốc gia tự do có Chính phủ, Quốc 

hội, quân đội và tài chính riêng, là thành 

viên Khối Liên hiệp Pháp và Liên bang 

Đông Dương; Chính phủ Pháp cam đoan 

sẽ thừa nhận quyết định của cuộc trưng 

cầu dân ý về vấn đề thống nhất ba kỳ. 

Việt Nam thuận cho việc 15.000 quân 

Pháp vào miền Bắc để thay thế quân 

Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân Nhật 

và sau 5 năm sẽ rút hết; hai bên sẽ đình 

chiến và tiến hành các cuộc đàm phán 

chính thức ở Hà Nội, Sài Gòn hay Paris 

để bàn tiếp về quyền ngoại giao, quy chế 

Đông Dương và quyền lợi kinh tế của 

Pháp... 

L ng tin l  cốt lõi c a sức mạnh 

  n t c 

Giải quyết căn bản khúc mắc bước 

đầu trong mối quan hệ với Pháp, đạt mục 

tiêu đẩy 200.000 quân Trung Hoa về 

nước, nhưng vấn đề còn lại là làm sao để 

đồng bào mình chia sẻ suy tính với người 

lãnh đạo trên đường giành độc lập hoàn 

toàn với Pháp, đặc biệt là thoát khỏi việc 

“dây dưa” với nước Trung Hoa nhiều hệ 

lụy lịch sử. 

Với một dân tộc vừa hào hứng 

tiến hành cuộc nổi dậy trên toàn quốc để 

lật đổ ách đô hộ của thực dân, vừa tuyên 

bố độc lập nay phải chấp nhận để thực 
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dân Pháp đem quân trở lại miền Bắc với 

nhiều hiểm họa khôn lường làm nảy sinh 

nhiều bức xúc trong dân và bị các thế lực 

thù địch khai thác để chống phá nhà nước 

non trẻ. Trong hồi ức những người 

đương thời đã ghi nhận biết bao nhiêu 

tâm tư, như bức thư gửi từ Paris của 

những đồng chí cũ của Nguyễn Ái Quốc 

hoạt động bên Pháp: “Chúng tôi chịu ảnh 

hưởng sự huấn luyện của anh từ năm 

1925 lúc anh gây nên phong trào chống 

đế quốc... Không ngờ, ngày mồng Sáu 

tháng Ba, chúng tôi thất vọng” (Thư của 

Hoàng Quang Giụ, Nguyễn Văn Tư, Vũ 

Văn Tân)... 

Vì vậy, ngay sau ngày ký kết, 

7/3/1946, trước hàng vạn đồng bào tập 

trung ở Quảng trường Nhà hát Thành 

phố, nơi chứng kiến những cuộc biểu 

dương lực lượng và ý chí chống thực dân 

ở Thủ đô, sau bài giải trình nội dung Bản 

Hiệp ước sơ bộ của Võ Nguyên Giáp, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc khẳng 

định: “Mục tiêu cuối cùng của chúng ta 

là độc lập, thống nhất, cuộc đấu tranh 

còn lâu dài, gian khổ. Ta sẽ nhận cho 

15.000 quân Pháp vào thay thế quân đội 

Tưởng Giới Thạch, sau năm năm Pháp sẽ 

rút hết quân đội về nước. Chúng ta phải 

tin vào Chính phủ, phải đoàn kết, phải 

tiếp tục chiến đấu. Riêng tôi, tôi hứa với 

đồng bào: Hồ Chí Minh nhất định không 

bao giờ bán nước!”... 

Lịch sử sau đó chứng minh những 

nỗ lực vô cùng to lớn của người đứng 

đầu Nhà nước tiến hành cuộc vận động 

hòa bình để tránh cho hai quốc gia lâm 

vào cuộc chiến tranh và khi không còn 

cứu vãn được nữa thì bằng sức mạnh của 

cả dân tộc thống nhất, tin tưởng vào Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, cuộc đấu tranh lâu dài, 

gian khổ và kiên định ấy đã đi đến thắng 

lợi cuối cùng... Trên phương diện ngoại 

giao, Hiệp định Sơ bộ (1946), Hiệp định 

Geneve (1954) và Hiệp định Paris (1973) 

là những mốc son của tiến trình đấu tranh 

kiên cường đầy hy sinh và gian khổ của 

toàn thể dân tộc mà ở đó không thể thiếu 

vắng lòng tin vào những người lãnh đạo 

như Hồ Chí Minh. 

Bài học vô cùng sâu sắc ấy vẫn 

nóng hổi trong thời đại ngày nay khi dân 

tộc ta còn phải đương đầu với nhiều thử 

thách. Trong đó, vấn đề biết ứng phó với 

các nước lớn để bảo vệ lợi ích dân tộc 

luôn là bài toán khó đòi hỏi việc xây 

dựng lòng tin như cốt lõi của sức mạnh 

cố kết toàn dân tộc mãi mãi là một 

nguyên lý sống còn đối với sự nghiệp của 

dân tộc nói chung của công tác ngoại 

giao nói riêng. 
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ĐẤU TRANH KHÔNG TIẾNG SÚNG Ở PARIS 

Trong những đóng góp cuối cùng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975 trên mặt trận 
chính trị và ngoại giao ở nước ngoài phải kể đến nỗ lực của đoàn cán bộ từ trong nước phái 
sang Paris hoạt động tại diễn đàn hai bên miền Nam Việt Nam và diễn đàn Việt Nam Dân 
chủ cộng hòa - Hoa Kỳ, tại hai cơ quan đại diện nước ta tại Pháp là Đại sứ quán Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Phái đoàn Thường trực Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam. 

http://www.mofa.gov.vn/
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Trước khi đoàn đàm phán của ta rút về nước, lãnh đạo ta đã sắp xếp lại tổ chức và 
lề lối làm việc ở địa bàn Paris nhằm đảm bảo sự thống nhất hành động của các cơ quan đại 
diện của hai miền nước ta và đảm bảo tính nhạy bén kịp thời ứng phó với tình hình. Cụ thể 
là đã chỉ định một Ban Cán sự của Đảng gồm tôi là Bí thư, anh Phạm Văn Ba, Trưởng Phái 
đoàn thường trực của Chính phủ Cách mạng lâm thời và anh Nguyễn Tuấn Liêu, Tham tán 
của Đại sứ quán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ban cán sự còn được giao nhiệm vụ thông 
qua Nhóm Việt ngữ chỉ đạo phong trào Việt kiều ở Tây Âu, giúp đỡ phong trào Việt kiều ở 
Bắc Mỹ, để phối hợp với các hoạt động trong nước. 

 Vai trò “Đài quan sát” 

Ngày 25/11/1974, anh Lê Đức Thọ (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung 
ương) sang Paris công tác, trước khi về Hà Nội đã triệu tập Ban Cán sự Đảng tại Pháp 
cùng với mấy cán bộ chủ chốt của phong trào Việt kiều để phổ biến tình hình trong nước, 
đặc biệt là các hoạt động quân sự của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và việc đánh trả của 
ta; về nhiệm vụ ở Pháp, anh căn dặn việc đẩy mạnh phong trào Việt kiều để kịp thời hiệp 
đồng với trong nước. 

Sau cuộc họp này, anh Lê Đức Thọ giữ tôi lại để phổ biến riêng về đánh giá của Hội 
nghị Trung ương thứ 21 và về việc Bộ Chính trị đang chuẩn bị khả năng tranh thủ thời cơ 
giải phóng miền Nam trễ nhất là năm 1976. Anh yêu cầu tôi chuẩn bị để kịp thời xử lý 
những hoạt động ở Pháp trong tình huống khẩn trương mà sự chỉ đạo cụ thể của trong 
nước sang Paris không thể kịp thời... 

Từ sau khi gặp anh Lê Đức Thọ, suy nghĩ về các việc trọng tâm tôi cho rằng một vấn 
đề hàng đầu có ý nghĩa cốt lõi khi quyết định dùng quân sự “đánh cho ngụy nhào” là việc 
đánh giá đúng ý đồ và khả năng của Mỹ có đưa quân trở lại miền Nam để cứu chính quyền 
Sài Gòn không. Lần anh Lê Đức Thọ gặp ông Kissinger tháng 6/1973, ta cũng đã thấy được 
những hạn chế của Mỹ trong khả năng trở lại Việt Nam bằng quân sự. Do đó câu hỏi “Mỹ 
dám trở lại Việt Nam không?” là vấn đề ta phải giải đáp rõ ràng hơn. Từ đó, tôi nghĩ rằng 
hoạt động của ta ở Paris trước tiên cũng phải nhằm góp phần giải đáp câu hỏi này. Tôi tình 
cờ quen biết từ năm 1946 đại sứ của chính quyền Sài Gòn tại Paris là ông Nguyễn Duy 
Quang, ngoài ra tôi có biết ông Phạm Đăng Lâm - Đại sứ của Sài Gòn tại Luân Đôn cùng 
kiêm nhiệm Hà Lan như tôi. Tôi đã đặt mục tiêu tiếp cận hai ông này để tìm tin tức về động 
thái và ý đồ của Mỹ. 

Cuối tháng 1/1975, Sứ quán Paris nhận được điện của Hà Nội yêu cầu: Cho biết Mỹ 
có khả năng đưa quân trở lại Việt Nam không? Chúng tôi đã phân công anh Lê Đình Nhân, 
Bí thư thứ nhất và anh Hồ Nam, Bí thư thứ hai đi thu thập nhiều tin tức, thông qua nhiều 
mối quan hệ với các bạn bè ở Tây Âu và Bắc Mỹ và có được mấy thông tin đáng để ý: Một 
là ngân sách Mỹ cho năm 1975 về chi tiêu quân sự ở châu Á nói chung và chi viện cho 
chính quyền Sài Gòn chẳng những không tăng mà còn giảm. Thứ hai là qua những tin tức 
từ Lầu Năm góc cho thấy từ sau khi Nixon mất chức Tổng thống ngày 9/5/1974 do vụ 
Watergate thì quân Mỹ hầu như bất động, không có cuộc điều động quân đội nào lớn, kể cả 
các đơn vị đóng ở châu Á. 

Giữa tháng 2/1975, Sứ quán đã báo cáo về nước các tin tức trên cùng với những 
nhận xét qua tiếp xúc với ông Quang và ông Lâm và đề xuất nhận định: Không có khả năng 
Mỹ đưa quân trở lại Việt Nam! 

Tiếp đó cũng vào giữa tháng 2/1975, Hà Nội lại hỏi: Tàu sân bay Enterprise từ 
Philippines được điều động vào biển Đông có nhiệm vụ gì? Qua các nguồn tin của bạn bè 
thuộc ngành hàng hải và có những tin báo chí khác, chúng tôi đã trả lời Hà Nội rằng: 
Enterprise từ Philippines sang không có nhiệm vụ chiến đấu, mà có nhiệm vụ “di tản” người 
Mỹ. 

Sau khi Sứ quán báo cáo, Hà Nội đã cho biết tin tức của Paris cung cấp trùng hợp 
với tin tức của nhà có từ các nguồn khác, đặc biệt Hà Nội rất tâm đắc với chữ “di tản” sử 
dụng trong báo cáo của Sứ quán do anh Hồ Nam đã có sáng kiến dịch chữ “évacuer” tiếng 
Pháp là “di tản”. 
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 Đây là loại việc làm rất khó khăn và đầy trách nhiệm vì nó có liên quan trực tiếp đến 
chỉ đạo chiến trường của ta và vì song song với các tin trên, chúng tôi cũng thu được tin tức 
tung hỏa mù theo hướng quân Mỹ có thể trở lại nếu ta đánh vào Sài Gòn. Nhìn chung, 
chúng tôi đã nhận thức đúng rằng cơ quan ta ở Paris là một trong những đài quan sát quan 
trọng nhất ở nước ngoài và đã lấy việc thu thập tin tức, nghiên cứu các vấn đề phối hợp với 
chiến trường làm công tác trọng tâm trong thời kỳ này và điều đáng mừng là những tin tức 
chúng tôi cung cấp đã khớp với các nguồn tin khác của nhà. 

Ba mũi nh n vào dư luận 

Đúng 17 giờ ngày 26/4 bắt đầu cuộc tấn công quân sự lịch sử tiến vào Sài Gòn và 
được đồng bào Sài Gòn Gia Định nhất tề nổi dậy, lập thành một thế trận kết hợp tấn công 
và nổi dậy, nổi dậy và tấn công đẹp nhất chưa từng có. 

Đối với dư luận, có các vấn đề mới xuất hiện: Một số báo và đài xấu bắt đầu đưa ra 
luận điệu “quân cộng sản” vào Sài Gòn sẽ có tắm máu, có trả thù. Luận điệu này cũng làm 
cho những người không chống đối ta lo lắng. Vì vậy, Ban Cán sự chúng tôi bàn là ta phải 
chủ động có hoạt động làm yên lòng dư luận: Một là làm sao có cuộc hưởng ứng thắng lợi 
“giải phóng Sài Gòn” một cách mạnh mẽ, rộng rãi; hai là nói chuyện với những nhân vật có 
tiếng tăm và ảnh hưởng trong chính giới và báo giới, kể cả trong những người Việt Nam 
thuộc lực lượng thứ ba, hoặc không thuộc tổ chức nào; ba là tranh thủ cơ hội xuất hiện trên 
vô tuyến truyền hình và nói trên đài phát thanh để có tiếng nói của Việt Nam Dân chủ cộng 
hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời về vấn đề này. 

Ngày 27/4, tôi được cử làm đại diện của Đảng Lao động Việt Nam dự lễ tang ông J. 
Duclos, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp vừa từ trần. Tối 28/4 trước lễ mai táng, 
Đảng Cộng sản Pháp đã tổ chức bữa tiệc cảm ơn các đại biểu quốc tế đến dự. 

Gần cuối bữa tiệc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp G. Marchais hỏi tôi: “Chúng tôi 
có thể biến cuộc biểu tình 1/5 năm nay mừng Việt Nam toàn thắng hay không?”. Tôi nói: 
“Theo tôi có nhiều khả năng quân giải phóng miền Nam sẽ vào Sài Gòn ngày 1/5, nhưng tôi 
không dám khẳng định 100%, vì vậy tôi đề nghị Đảng Cộng sản Pháp chuẩn bị theo dự định 
là hướng biểu tình mồng 1/5 vào khẩu hiệu mừng Việt Nam toàn thắng. Nếu Sài Gòn được 
giải phóng ngày 1/5 thì đề nghị các đảng khác cũng giúp đỡ Việt Nam theo hướng như 
Đảng Cộng sản Pháp”. 

Năm giờ sáng ngày 30/4/1975 (giờ Paris), sau khi được tin quân ta vào Dinh Độc 
lập, tôi đã gọi điện thoại cho ủy viên thường trực hôm đó của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản 
Pháp là ông G. Plissonnier. 

Có thể nói rằng cuộc biểu tình ngày 1/5/1975 ở Paris là tuyệt đẹp cho chúng ta. 
Cuộc biểu tình diễu qua các đường phố từ quảng trường La Nation ở gần trung tâm Paris 
cho đến cửa ô Saint Martin với khẩu hiệu “Mừng Việt Nam toàn thắng”. Mấy ngày sau, 
chúng tôi được tin tức ở các nước lân cận các tổ chức cánh tả cũng đưa khẩu hiệu mừng 
Việt Nam toàn thắng vào hoạt động ngày 1/5. Nay nhớ lại, tôi thấy quả thật là một sự hợp 
đồng tuyệt vời giữa trong nước với ngoài nước, giữa các bạn bè thuộc đủ xu hướng ở các 
nước Tây Âu. 

Đối với các nhân sỹ người Việt Nam tại Pháp thì từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, nhiều 
người đã xin gặp anh Phạm Văn Ba và tôi. Trong đó có nhiều vị đã từng hành động chung 
với Liên hiệp Việt kiều như các ông Trần Đình Lan, Cao Minh Chiếm, Nguyễn Văn Cổn, 
Nguyễn Văn Công, Hồ Thông Minh... đều chỉ hỏi là họ sẽ làm được gì cho đất nước và 
không ai tỏ ra lo ngại. 

Riêng ông Nguyễn Khánh, nguyên Đại tướng quân đội và nguyên Thủ tướng chính 
quyền Sài Gòn, vẫn thường lui tới Đại sứ quán, xin gặp tôi trưa 30/4 và hỏi: “Bây giờ các 
anh đã thắng rồi thì những người như tôi còn có ích gì nữa không?”. 

Tôi làm ra bộ giận và trả lời: “Sao anh lại nói “các anh” đã thắng? Đây là thắng lợi 
của toàn dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam; chúng ta đã thắng. Nếu cần có tên một người 
Việt Nam nào đó thất bại thì tôi chỉ nói Nguyễn Văn Thiệu thôi. Rồi đây việc đi đến thống 
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nhất đất nước, việc hàn gắn vết thương chiến tranh, việc xây dựng nước Việt Nam giàu 
mạnh... còn bao nhiêu việc cần sự đóng góp của mỗi người con dân Việt Nam”. 

Ông Nguyễn Khánh nói: “Tôi rất cảm động nghe những lời của anh, rồi đây nếu anh 
thấy có việc gì tôi có thể góp phần thì tôi sẵn sàng”. 

Từ mồng 1/5 trở đi, có mấy nhà báo xin gặp tôi để hỏi về tình hình Việt Nam. Tôi đã 
nhân các dịp ấy nói về vấn đề “tắm máu”, “trả thù”. Tôi vận động một nhà báo của TF1 
phỏng vấn tôi trực tiếp trên đài truyền hình về vấn đề này. Tôi phát biểu đại ý: “Ở Việt Nam 
có đặc điểm là kháng chiến chống xâm lược nước ngoài kéo dài quá lâu, riêng ở miền Nam 
Việt Nam liên miên gần 30 năm và ước tính có đến 90% gia đình Việt Nam ở miền Nam có 
người cả hai bên; mặt khác chiến tranh lâu năm cả nước và mỗi gia đình Việt Nam đều chịu 
nhiều mất mát đau thương, do đó không có cách nào khác là phải tha thứ cho nhau để xây 
dựng lại, vì nếu làm ngược lại thì 90% gia đình Việt Nam phải tiếp tục đau khổ”. 

Tôi đã mượn một câu của nhà chính trị nổi tiếng thời Cách mạng Pháp là Talleyrand 
để kết luận rằng nếu trừng trị thì “đó còn tệ hơn là tội ác, đó là một lỗi lầm”. Nhà báo Pháp 
phỏng vấn tôi sau chương trình có nói: “Bây giờ tôi mới hiểu. Điều ông Đại sứ vừa nói là có 
sức thuyết phục”. 

Mấy tuần tiếp theo, tin tức từ trong nước do các nhà báo phương Tây đưa về cũng 
có tin tức về các hoạt động mừng giải phóng và có nhiều phóng viên đưa tin là không có 
hiện tượng gì về “tắm máu” hay “trả thù” và vấn đề này càng lắng đi. Một số báo chí xấu với 
ta đã chuyển dần từ chỗ mô tả “quân cộng sản” dữ tợn, tàn bạo mà họ tưởng tượng ra, 
thành những người “lính Bắc Việt mặc quân phục xanh lá cây, quê mùa và thật thà” trong 
thành phố Sài Gòn hoa lệ! 

          Đại sứ Võ V n Sung 

                       (www.mofa.gov.vn) 
 

 
 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975  

THẮNG LỢI CÛA NỀN NGOẠI GIAO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến 21 năm chống xâm lược. Đó là thắng lợi bởi 

sức mạnh tổng hợp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 

đó, đường lối ngoại giao đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng đã phát huy sức mạnh dân 

tộc và sức mạnh thời đại - đó là thắng lợi của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam... 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng kết hợp 

giữa đấu tranh quân sự, chính trị với ngoại giao. Trong đó, ngoại giao là một trong những 

truyền thống, nét đặc sắc, góp phần to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ 

thù xâm lược, giành và giữ nền độc lập dân tộc. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt 

Nam, đã khẳng định: “Việt Nam là một bộ phận trong nền hòa bình chung của thế giới”. 

Ngay khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Người đã đọc bản Tuyên ngôn 

Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, công bố với toàn thế giới nước 

ta đã giành được độc lập. Đây là cơ sở pháp lý để nước ta đặt quan hệ ngoại giao với các 

nước trên thế giới, nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thế giới, bảo đảm cho 

công cuộc giải phóng dân tộc giành thắng lợi. Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam dân chủ 

cộng hòa đã tuyên bố: “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính 

sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực”. Tư tưởng đó đã chỉ đạo xuyên suốt, là cơ sở 

http://www.mofa.gov.vn/
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hình thành nền ngoại giao cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sau Chiến dịch Biên Giới năm 1950, toàn tuyến biên giới nước ta được giải phóng, 

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương mở rộng quan hệ ngoại giao với các 

nước trên thế giới và chính thức đặt quan hệ với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào 

tháng 1 năm 1950. Đây là tiền đề để chúng ta mở quan hệ với các nước trên thế giới, nhất 

là với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, các nước yêu chuộng hòa bình, công lý trên 

thế giới. 

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), nhờ có sự 

giúp đỡ, ủng hộ không nhỏ của các nước xã hội chủ nghĩa (chủ yếu là Liên Xô và Trung 

Quốc), quân và dân ta đã giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm 

châu, chấn động địa cầu”. 

Thực tiễn cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta trong 21 năm, đỉnh 

cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, một lần nữa minh chứng hùng hồn 

cho sự thắng lợi của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài 

tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là nền ngoại giao yêu chuộng hòa bình, đề cao 

chính nghĩa; coi trọng xây dựng và tăng cường tình đoàn kết chiến đấu, tình hữu nghị và 

quan hệ hợp tác với các lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh thời đại; là nền ngoại giao vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. 

Sau khi đập tan chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ của đế quốc 

Mỹ, nhất là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, cục diện tương quan 

so sánh lực lượng giữa ta và địch đã có lợi cho ta, Đảng ta nhận định: “Ta hoàn toàn có 

khả năng giữ quyền chủ động trên chiến trường”, thực hiện phương châm “vừa đánh vừa 

đàm; vừa đàm vừa đánh” nhằm tạo thế chủ động và phát huy sức mạnh quốc tế ủng hộ 

cho nhân dân Việt Nam. Chiến thắng của Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 

1972 buộc Mỹ phải đàm phán với ta và ký Hiệp định Pa-ri tháng 1 năm 1973. Đây là 

thắng lợi về ngoại giao lớn thứ hai mang tính bước ngoặt của nền ngoại giao cách mạng 

Việt Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954. Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973, ta đã buộc 

Mỹ và các nước liên quan rút quân khỏi Việt Nam, chấm dứt hoạt động chiến tranh, tôn 

trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Đó là điều kiện vô cùng thuận lợi 

dẫn đến Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm hoàn thành cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam với tư tưởng chỉ đạo: “Nắm vững thời cơ 

chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh 

giải phóng trong thời gian ngắn nhất”. Quyết tâm đó của Bộ Chính trị được xác định trên 

cơ sở nhận định: Chúng ta đã kết hợp đấu tranh chính trị với ngoại giao, kết hợp với kiên 

quyết phản công và tiến công đập tan mọi âm mưu, hành động lấn chiếm của địch. 

Thực hiện phương châm chỉ đạo của Đảng và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh về 

kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, các hoạt động ngoại giao của Chính phủ 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã trở thành mặt trận, đánh vào “hậu phương quốc tế” của 

Mỹ, mở rộng “hậu phương quốc tế” của Việt Nam, hình thành Mặt trận nhân dân thế giới 

rộng lớn, mà nòng cốt là Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, các nước 

Đông Dương ủng hộ Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. 

Nhờ có hoạt động ngoại giao tích cực, đúng đắn, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và 

nhân dân, mà chúng ta đã xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành hậu phương lớn 

chi viện tích cực cho chiến trường miền Nam. Cũng nhờ đó mà nhân dân ta đã huy động 
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được khối lượng vũ khí, trang bị, kỹ thuật, lương thực, thực phẩm đầy đủ cho cuộc đụng 

đầu cuối cùng, cam go nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, hoàn 

thành công cuộc giải phóng đất nước. 

Thắng lợi to lớn của nền ngoại giao cách mạng nước ta trong Đại thắng mùa Xuân 

1975 còn thể hiện ở việc tăng cường liên minh chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Cam-

pu-chia chống đế quốc Mỹ. Đồng thời, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị với các nước 

châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh, tranh thủ vận động nhân dân Mỹ và nhân dân các nước 

phương Tây khác phản đối chiến tranh, hình thành mặt trận rộng lớn của nhân dân thế 

giới ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Trong lịch sử thế giới, 

chưa có cuộc đấu tranh của một dân tộc nào lại được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của 

nhân dân thế giới như cuộc chiến tranh của nhân dân ta chống Mỹ xâm lược. Nền ngoại 

giao cách mạng Việt Nam thực sự là cầu nối chuyển tải sức mạnh của cả thời đại đến với 

Việt Nam, tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn trong cuộc đối đầu với Mỹ có vũ khí, khí tài 

hiện đại bậc nhất thời bấy giờ. 

Đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là thắng 

lợi của một Đảng cách mạng chân chính có đường lối chính trị, phương pháp cách mạng 

đúng đắn, có đường lối ngoại giao tài tình, sáng tạo linh hoạt, luôn giữ vững nguyên tắc, 

mềm dẻo về sách lược. Đó là thắng lợi của những nhà ngoại giao kiệt xuất, đứng đầu là 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là thắng lợi của nền ngoại giao nhân dân rộng khắp được xây 

dựng trên nền tảng của một dân tộc có truyền thống yêu chuộng hòa bình. 
 

                                      Tiến sỹ Nguyễn Sỹ H a 
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