
SỐ 4/2017SỐ 6/2017

TẠO ĐỘNG LỰC MỚI

CÙNG VUN ĐẮP TƯƠNG LAI CHUNG



THÔNG TIN KHOAHỌC CHUYÊN ĐỀ

Ra thường kỳ hàng tháng
Số 6/2017 (293)

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA

Tổ 8 - phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212.3859418 & 0212.3852044

Ảnh bìa 1: apec2017.vn



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TẠO ĐỘNG LỰC MỚI 

CÙNG VUN ĐẮP TƯƠNG LAI CHUNG 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC 
NĂM 2017 

 
 
 

 



TRONG SỐ NÀY 
 

 APEC - Sự hình thành và phát 
triển. (Tr.1) 

      mofahcm.gov.vn 
 

 APEC Việt Nam 2017 - Khẳng 
định vị thế dẫn đầu của Diễn đàn Hợp tác 
Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. (Tr.4) 

            Tấn Vũ 
  

 APEC: Giảm thiểu rào cản thương 
mại, thuế quan. (Tr.7) 

trungtamwto.vn       
 

 APEC không chỉ có hợp tác kinh 
tế. (Tr.9)            

                               Hàn Giang 
 

  Ý nghĩa của mục tiêu Bô-go đối 
với sự phát triển của APEC. (Tr.11)   

                Duy Khánh 
 

 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương 2017 và vai trò của nước 
chủ nhà Việt Nam. (Tr.12)    

                             Nguyễn Anh Tuấn 
 

APEC nâng cao vị thế của Việt 
Nam trên trường quốc tế: 

 

 APEC nâng cao vị thế của Việt 
Nam trên trường quốc tế. (Tr.18)       

                                         

  Mạnh Hùng 
 

 20 năm thúc đẩy lợi ích và tạo 
dựng vị thế. (Tr.20) 

baoquocte.vn 
 

 Những đóng góp nổi bật của Việt 
Nam trong hợp tác APEC. (Tr.23) 

                      Thu Việt 
 

 Quan hệ Việt Nam - APEC. 
(Tr.24) 

 

                                          TG 
 

 Việt Nam là một trong những 
thành viên tích cực có trách nhiệm của 
APEC. (Tr.28) 

 

                                 Mạnh Hùng 
 

 APEC 2017: Trách nhiệm lớn lao 
của Việt Nam. (Tr.29) 

 

Minh Tâm 

APEC 2017 và kỳ vọng của Việt 
Nam: 

 

  Năm APEC 2017: Tầm nhìn và vị 
thế mới của Việt Nam. (Tr.30) 

                                          Phạm Bình Minh 
  

 Năm APEC 2017: Một trọng tâm 
đối ngoại của Việt Nam đến 2020. (Tr.33)                                 

                                               mofahcm.gov.vn  
 

 Năm APEC 2017: Trọng tâm 
chính sách đối ngoại của Việt Nam. (Tr.37)                                 

                                       Đan Thu 
 

 Năm APEC 2017: Việt Nam hội 
nhập tích cực và sáng tạo. (Tr.40)                                  

                                    Hà Nam 
 

 APEC 2017 và kỳ vọng của Việt 
Nam. (Tr.42)                                  

                                 Đại tá Nguyễn Văn Sinh 
 

 APEC Việt Nam 2017 - Nguồn 
động lực tăng cường phát triển đất nước và 
khu vực trong thời đại mới. (Tr.45)                                  

moit.gov.vn  
 

 Thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế, 
thương mại, tăng trưởng bền vững, bao trùm 
và sáng tạo trong APEC. (Tr.47)                                  

NĐ 
 

 Hợp tác APEC - Cơ hội và thách 
thức đan xen. (Tr.50)                                  

H.Q   
 

 Đăng cai APEC 2017 mang lại gì 
cho Việt Nam? (Tr.51)                                  

ndh.vn 
 

 APEC 2017 và cơ hội cho Việt 
Nam. (Tr.53)                                  

Nguyễn Minh Vũ 
 

 APEC 2017 đem lại cơ hội gì cho 
du lịch Việt Nam? (Tr.56)                                  

PGS,TS. Phạm Trung Lương  
 

 Tổng quan về 21 nền kinh tế thành 
viên APEC. (Tr.58)                                  

baoquocte.vn 



Lời giới thiệu 
 

Từ khi được thành lập năm 1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương - APEC đã đóng góp vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác và hội nhập kinh tế trong 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chiếm tới 59% GDP và 44% thương mại toàn thế 

giới, với 21 nền kinh tế thành viên nằm hai bên bờ Thái Bình Dương, trong đó có các nền 

kinh tế đầu tầu thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, APEC là một diễn đàn hợp 

tác lớn, tạo động lực cho phát triển trong khu vực và toàn cầu. 

Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đã, và đang là xu thế 

nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Phù hợp với xu thế đó, từ năm 1986 đến nay, Việt 

Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với tinh thần 

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. Trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 

châu Á - Thái Bình Dương - APEC vào ngày 14/11/1998, Việt Nam đã đánh dấu một mốc 

quan trọng trong quá trình phát triển chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa 

phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và nhà nước ta. Trong những năm qua, 

APEC đã đóng vai trò quan trọng duy trì quá trình tự do hóa và tạo thuận lợi hóa cho 

dòng chảy thương mại và đầu tư trong khu vực. Thị trường APEC cũng đang tạo nhiều cơ 

hội hơn cho Việt Nam trong thu hút nguồn vốn FDI và gia tăng khối lượng thương mại 

với các đối tác trong APEC. APEC cũng chính là điều kiện để Việt Nam khẳng định quá 

trình hội nhập kinh tế đầy đủ của mình.  

Trải qua gần 20 năm tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương - 

APEC, Việt Nam đã đóng góp hơn 100 sáng kiến trong tất cả các lĩnh vực và đảm nhiệm 

nhiều vị trí quan trọng trong các cơ chế hợp tác của APEC. Bước vào thời kỳ phát triển 

mới của đất nước, APEC tiếp tục là một trong những cơ chế khu vực quan trọng trong tiến 

trình Việt Nam hội nhập quốc tế toàn diện. Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của 

Việt Nam, các thành viên APEC ủng hộ rất cao việc Việt Nam đăng cai tổ chức Năm 

APEC 2017. Đây chính là cơ hội để Việt Nam tiếp tục đánh dấu một đóng góp nổi bật nữa 

trong tiến trình phát triển APEC, khẳng định Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế sâu 

rộng và tích cực, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường khu vực và quốc tế. 

Nhân sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2017, Thư viện tỉnh Sơn La 

biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Tạo động lực 

mới, cùng vun đắp tương lai chung”.  

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                                                        BAN BIÊN SOẠN 
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APEC - SỰ HÌNH THNH V PHÁT TRIỂN 
 

Thành lập tháng 11/1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương là một 
diễn đàn kinh tế mở, nhằm xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư 
giữa các nền kinh tế thành viên trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện trong khi thực sự mở cửa 
đối với tất cả các nước và khu vực khác. Hiện nay, APEC có 21 thành viên chiếm khoảng 
52% diện tích lãnh thổ, 59% dân số, 70% nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới và 
đóng góp khoảng 57% GDP toàn cầu và hơn 50% thương mại thế giới. 

1. Bối cảnh ra đời 
- Kinh tế toàn cầu: Sự gia tăng của quá trình toàn cầu hóa trên tất cả các lĩnh vực khiến các 

quốc gia trên thế giới ngày càng tăng tính phụ thuộc vào nhau. Trong khi đó, vòng đàm phán 
Uruguay trong khuôn khổ GATT có nguy cơ không đạt được kết quả như mong đợi, đã  thúc đẩy 
thêm quá trình khu vực hóa với sự hình thành các khối mậu dịch khu vực lớn trên thế giới như 
EU, NAFTA, AFTA... 

- Kinh tế khu vực: Khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Á là những nền kinh tế năng động trên 
thế giới vào những năm 1980 có tốc độ tăng trưởng trung bình là 9 - 10%/năm. Mặc dù vậy, chưa 
có hình thức hợp tác kinh tế thương mại có hiệu quả trong khu vực châu Á Thái Bình Dương để 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế. 

- Chính trị: Sự điều chỉnh chiến lược của các quốc gia lớn vào cuối những năm 80 khi chiến 
tranh lạnh chấm dứt, đặc biệt là sự hội tụ về lợi ích kinh tế cũng như chính trị giữa những nước 
lớn dẫn tới việc hình thành một cơ cấu kinh tế thương mại trong khu vực. 

- Các nước đang phát triển: (ASEAN) cũng muốn tăng cường tiếng nói trong khu vực để 
thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng không muốn làm lu mờ những cơ chế hợp tác chính trị sẵn có. 

2.  Quá trình hình thành và phát triển 
- Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương được 12 thành viên thuộc khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương sáng lập tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế tổ chức ở    
Can-bê-ra tháng 11/1989 theo sáng kiến của Ôt-xtrây-lia. Các thành viên sáng lập là Mỹ, Nhật, 
Ôt-xtrây-lia, Niu Di-lân, Ca-na-đa, Hàn Quốc, Thái Lan, Phi-lip-pin, Sing-ga-po, Bru-nây, In-đô-
nê-xia và Ma-lai-xia. Tháng 11/1991 kết nạp thêm Trung Quốc, lãnh thổ Hồng Công và Đài 
Loan; tháng 11/1993 thêm Pa-pua Niu Ghi-nê, Mê-hi-cô; tháng 11/1994 thêm Chi-lê và tạm 
ngừng thời hạn xét kết nạp thành viên trong 3 năm; đến tháng 11/1998 kết nạp thêm Việt Nam, 
Nga và Pê-ru, đồng thời APEC quyết định tạm ngừng thời hạn xem xét kết nạp thành viên mới 
thêm 10 năm nữa để củng cố tổ chức. Đến nay có thêm 9 nền kinh tế đã xin gia nhập APEC là: 
Ấn Độ, Pa-kit-xtan, Ma Cao, Mông Cổ, Pa-na-ma, Cô-lôm-bi-a, Xri-lan-ca, Ê-cua-đo, Cốt-xta-ri-
ca. Trong số ba thành viên ASEAN chưa phải là thành viên của APEC, Cam-pu-chia và Lào đã 
thông qua Việt Nam bày tỏ mong muốn gia nhập APEC. Năm 2007 khi thời hạn ngừng kết nạp 
thành viên mới hết hiệu lực, APEC sẽ thảo luận vấn đề kết nạp thành viên mới. 

- Như vậy, cho đến thời điểm này, APEC có 21 thành viên, chiếm khoảng 52% diện tích 
lãnh thổ, 59% dân số, 70% nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới và đóng góp khoảng 57% 
GDP toàn cầu và hơn 50% thương mại thế giới. 

- Nội dung hoạt động xoay quanh 3 trụ cột chính là tự do hóa thương mại và đầu tư, tạo 
thuận lợi cho thương mại và đầu tư, và hợp tác kinh tế kỹ thuật với các chương trình hành động 
tập thể và chương trình hành động quốc gia của từng thành viên. 

Nói cách khác, mục tiêu của APEC không phải là để xây dựng một khối thương mại, một 
liên minh thuế quan hay một khu vực mậu dịch tự do như kiểu EU, NAFTA hay AFTA, mà là 
một diễn đàn kinh tế mở, nhằm xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư 
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giữa các nền kinh tế thành viên trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện trong khi thực sự mở cửa đối với 
tất cả các nước và khu vực khác. 

3. Mục tiêu 
- Tuyên bố Seoul 1991 đề ra 4 mục tiêu phát triển trong APEC gồm: 
Duy trì tăng trưởng và phát triển, vì lợi ích chung của nhân dân các nền kinh tế trong khu 

vực, góp phần vào tăng trưởng và phát triển chung của kinh tế thế giới. 
Phát huy những tác động tích cực của sự phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng đối với kinh tế 

khu vực và thế giới, bằng cách đẩy mạnh sự giao lưu hàng hóa, dịch vụ, vốn và công nghệ. 
Xây dựng và tăng cường hệ thống thương mại đa biên, vì lợi ích của châu Á - Thái Bình 

Dương và các nền kinh tế khác. 
Giảm dần những rào cản đối với thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa các nền kinh tế thành 

viên phù hợp với các nguyên tắc của WTO và không có hại đối với các nền kinh tế khác. 
- Tuyên bố Bogor 1994 xác định mục tiêu của APEC là: Thực hiện tự do hóa thương mại và 

đầu tư tại châu Á - Thái Bình Dương đối với các nền kinh tế phát triển vào năm 2010 và đối với 
các nền kinh tế đang phát triển là 2020. 

4. Nguyên tắc hoạt động 
- Cùng có lợi. Do tính đa dạng của các nền kinh tế trong APEC về chính trị, văn hóa, kinh tế  

nên quá trình hợp tác phải bảo đảm được tất cả các nền kinh tế APEC, bất kể sự chênh lệch mức 
độ phát triển, đều có lợi. 

- Nguyên tắc đồng thuận (consensus). Tất cả các cam kết của APEC phải dựa trên sự nhất 
trí của các thành viên. Đây là nguyên tắc đã được các thành viên ASEAN áp dụng và thu được 
nhiều kết quả. 

- Nguyên tắc tự nguyện. Tất cả các cam kết của các thành viên APEC đều dựa trên cơ sở tự 
nguyện (Ví dụ như IAP). Cùng với nguyên tắc đồng thuận, đây là nguyên tắc khiến cho APEC trở 
nên khác với GATT/WTO. Tất cả chương trình tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại của APEC 
không diễn ra trên bàn đàm phán mà do các nước tự nguyện đưa ra. 

-  Phù hợp với nguyên tắc của WTO/GATT. APEC cam kết thực hiện chế độ thương mại đa 
phương của WTO và không phải là một liên minh thuế quan, một khu vực tự do thương mại như 
NAFTA, AFTA. 

5. Triển vọng hợp tác APEC 
Là diễn đàn phát triển năng động nhất trên thế giới, APEC ngày càng tỏ rõ sức sống mạnh 

mẽ sau 19 năm tồn tại và phát triển, góp phần thúc đẩy mở cửa và hợp tác về kinh tế - thương mại 
giữa các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và hình thành cơ chế buôn bán mở toàn cầu. 

APEC sẽ tiếp tục thúc đẩy ba trụ cột hợp tác, đi theo lộ trình đã đặt ra nhằm thực hiện mục 
tiêu Bogor, với ưu tiên hàng đầu là ủng hộ hệ thống thương mại đa biên, xây dựng môi trường 
kinh doanh an toàn, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Về tự do hóa thương mại và đầu tư, một trong những chủ đề của APEC 2001 là “Tăng 
cường tự do hóa thương mại và đầu tư” bên cạnh việc phổ biến lợi ích của toàn cầu hóa và nền 
kinh tế mới. APEC sẽ chuyển sang đặt trọng tâm vào việc cải thiện IAP như là công cụ chính để 
tiến hành tự do hóa bằng cách xây dựng IAP điện tử (e-IAP). Các thành viên sẽ lần lượt tự 
nguyện tiến hành tham vấn rà soát (Peer Review). 

Năm 2005 APEC đã hoàn thành tiến hành rà soát giữa kỳ quá trình thực hiện mục tiêu 
Bogor của các thành viên, từ đó đề ra Lộ trình Busan, trong đó đưa ra những biện pháp cần thiết 
nhằm cố gắng mục tiêu Bogor được thực hiện đúng thời hạn. 
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Kế hoạch hành động Hà Nội được thông qua trong năm 2006 sẽ là cơ sở cho các hoạt động 
hợp tác kinh tế thương mại của APEC trong 15 năm tới và góp phần tăng cường và hoàn thiện các 
cơ chế hợp tác của APEC. Các nền kinh tế APEC cũng thảo luận các mục tiêu của APEC sau khi 
hoàn thành mục tiêu Bogor. 

Tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư đang và sẽ trở thành một ưu tiên chính trong APEC. 
Với những khó khăn đặt ra trong quá trình thực hiện tự do hóa, APEC sẽ tập trung nhiều 

hơn vào trụ cột thuận lợi hóa, coi đây là một biện pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu 
Bogor. Tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC được tổ chức tháng 6/2002 tại Thượng Hải, 
các Bộ trưởng đã thông qua “Bộ Nguyên tắc về thuận lợi hóa thương mại của APEC” và chỉ thị 
cho SOM triển khai các chương trình xây dựng năng lực nhằm giúp các thành viên thực hiện các 
nguyên tắc này trên cơ sở tự nguyện. Sau khi tổng kết mục tiêu giảm 5% chi phí giao dịch thương 
mại giai đoạn 2001 - 2006, APEC sẽ bắt đầu thực hiện mục tiêu giảm tiếp 5% chi phí giao dịch 
giai đoạn 2006 - 2010. 

APEC đồng thời sẽ tiếp tục xây dựng các điều khoản mẫu tham chiếu cho việc xây dựng 
các thỏa thuận tự do hóa thương mại khu vực và song phương để thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi 
hóa thương mại. 

Trong bối cảnh thời hạn thực hiện mục tiêu Bogor đang đến gần, khu vực mậu dịch tự do 
châu Á - Thái Bình Dương như là một cơ chế hiện thực hóa Bogor là một viễn cảnh đang được 
APEC bàn đến. Bên cạnh đó, vấn đề hợp tác kinh tế kỹ thuật (ECOTECH), trong đó nhấn mạnh 
đến công tác xây dựng năng lực, thu hẹp khoảng cách, phát triển nguồn nhân lực đã và đang trở 
thành một vấn đề được đề cập nhiều trong APEC. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và kinh tế mới cùng với sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ thông tin như hiện nay, các nhà lãnh đạo APEC nhận thức rõ sự cần thiết phải tập trung 
nhiều hơn vào các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm giảm khoảng cách về phát triển trong APEC, 
giúp các thành viên đang phát triển theo kịp xu thế phát triển của kỷ nguyên công nghệ thông tin. 
Thông qua các hội nghị cấp bộ trưởng về vấn đề phát triển nguồn nhân lực, nhiều dự án được 
thực hiện hướng vào mục tiêu thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật số, giúp các thành viên đang phát 
triển thực hiện các hiệp định của WTO. Trong những năm tới, bên cạnh việc chú trọng vào 
chương trình thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, chương trình hợp tác kinh tế kỹ thuật cũng sẽ 
được đẩy mạnh hơn trong các hoạt động của APEC. 

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi sâu sắc, chủ nghĩa khủng bố và sự gia tăng của các 
mối đe dọa phi truyền thống đang đặt ra những thách thức mới cho môi trường kinh doanh, đầu tư 
trong khu vực, APEC ngày càng quan tâm đến các vấn đề an ninh, chính trị, đẩy mạnh hợp tác về 
an ninh con người, chống tham nhũng, minh bạch hóa, an ninh con người. Tuy nhiên, hầu hết các 
thành viên APEC vẫn cho rằng cần phải duy trì bản chất hợp tác kinh tế cũng như những nguyên 
tắc cơ bản của diễn đàn này. Với sự ra đời của Hội nghị Cấp cao Đông Á, các thành viên phát 
triển như Mỹ, Úc, Nhật càng quan tâm tới APEC, nâng cao cam kết với diễn đàn này để làm đối 
trọng với Hội nghị Cấp cao Đông Á. 

APEC cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải cách APEC theo hướng hiệu quả, năng động 
hơn và tăng cường tính liên kết nhằm giúp APEC vượt qua thách thức, nắm bắt các cơ hội trong 
môi trường thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng. Ban Thư k ý APEC sẽ được củng cố 
theo hướng chuyên nghiệp hơn, với giám đốc điều hành theo nhiệm kỳ cố định, dự kiến bắt đầu từ 
năm 2009. Cải cách APEC sẽ là một quá trình lâu dài và phức tạp do một số thành viên phát triển 
muốn đẩy mạnh cải cách APEC theo hướng thể chế hóa trong khi các thành viên đang phát triển 
khác vẫn mong muốn duy trì cơ chế hợp tác diễn đàn của APEC. 

6. Các nền kinh tế thành viên APEC và ngày gia nhập 
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Australia, 6 - 7 tháng 11/1989 
Brunei Darussalam, 6 - 7 tháng 11/1989 
Canada, 6 - 7 tháng 11/1989 
Chile, 6 - 7 tháng 11/1989 
People's Republic of China, 12 - 14 tháng 11/1991 
Hong Kong, China, 12 - 14 tháng 11/1991 
Indonesia, 6 - 7 tháng 11/1989 
Japan, 6 - 7 tháng 11/1989 
Republic of Korea, 6 - 7 tháng 11/1989 
Malaysia, 6 - 7 tháng 11/1989 
Mexico, 17 - 19 tháng 11/1993 
New Zealand, 6 - 7 tháng 11/1989 
Papua New Guinea, 17 - 19 tháng 11/1993 
Peru, 14 - 15 tháng 11/1998 
The Philippines, 6 - 7 tháng 11/1989 
Russia, 14 - 15 tháng 11/1998 
Singapore, 6 - 7 tháng 11/1989 
Chinese Taipei, 12 - 14 tháng 11/1991 
Thailand, 6 - 7 tháng 11/1989 
The United States, 6 - 7 tháng 11/1989 
Viet Nam, 14 - 15 tháng 11/1998 
 

                  (mofahcm.gov.vn - Tháng 10/2009) 
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APEC VIỆT NAM 2017 - KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DẪN ĐẦU  
CỦA DIỄN Đ�N HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 

 

Năm 2017, lần thứ 2 sau 11 năm, Việt 
Nam lại vinh dự được trao quyền đăng cai 
tổ chức các hội nghị của Diễn đàn Hợp tác 
Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Việc tổ 
chức thành công APEC 2017 có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, khẳng định vai trò ngày 
càng tăng của cơ chế hợp tác quốc tế này, 
đồng thời nâng cao vị thế và vai trò của 
Việt Nam trên thế giới và trong khu vực. 

Đảm nhận vai trò chủ tịch Năm APEC 
2017, Việt Nam một lần nữa được cộng đồng 
quốc tế tín nhiệm, đồng thời khẳng định tầm 
nhìn chiến lược của Việt Nam về tương lai 
châu Á - Thái Bình Dương. 

 Đây còn là vinh dự và là trách nhiệm 
lớn lao đối với Việt Nam trong việc cùng các 
nền kinh tế thành viên nỗ lực làm cho Năm 

APEC 2017 ghi đậm dấu ấn trong tiến trình 
phát triển không ngừng của diễn đàn APEC; 
góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác, hợp tác 
của Việt Nam với các nền kinh tế thành viên 
APEC, các doanh nghiệp và bạn bè trong khu 
vực và là hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 
năm Việt Nam tham gia APEC (tháng 
11/1998 - 11/2018). 

 APEC - Cơ chế hợp tác kinh tế hàng 
đầu châu Á - Thái Bình Dương 

Ý tưởng về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (Asia - Pacific 
Economic Cooporation forum - gọi tắt là 
APEC), lần đầu tiên được thành lập ngày 
6/11/1989 tại thủ đô Canberra của Australia. 
Đây là một trong những cơ chế hợp tác đầu 
tiên được hình thành tại khu vực nhằm góp 
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phần thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết kinh tế 
trong cục diện quốc tế và khu vực sau chiến 
tranh lạnh. Ý tưởng này được Australia khởi 
xướng, và được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ, 
Nhật Bản cùng một số nước ASEAN. 

Từ 12 thành viên sáng lập đến nay 
APEC có 21 nền kinh tế thành viên gồm 
Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung 
Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New 
Zealand, Papua New Guinea, Peru, 
Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan (Trung 
Quốc), Thái Lan, Mỹ và Việt Nam. APEC 
chiếm 39% dân số thế giới, 46% diện tích thế 
giới, đóng góp 57% GDP và 47% thương mại 
toàn cầu. 

APEC hoạt động theo nguyên tắc 
đồng thuận, tự nguyện và không ràng 
buộc. 

Mục tiêu hoạt động của APEC là, xây 
dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương 
năng động, gắn kết thông qua thúc đẩy tự do 
hóa thương mại và đầu tư, liên kết kinh tế khu 
vực, hợp tác kinh tế - kỹ thuật, hợp tác bảo 
đảm an ninh con người, và tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi và bền vững. 

 Các cơ chế hoạt động của APEC bao 
gồm  Hội nghị Thượng đỉnh cao, Hội nghị Bộ 
trưởng Ngoại giao - Kinh tế, các Hội nghị Bộ 
trưởng chuyên ngành và Hội nghị Quan chức 
cao cấp (SOM). 

Bộ máy giúp việc gồm 4 ủy ban, 13 
nhóm công tác chuyên ngành, 4 nhóm đặc 
trách, 22 tiểu ban, nhóm chuyên gia, diễn đàn, 
đối thoại và đối tác chính sách, và ban thư ký 
APEC hoạt động thường trực và đặt trụ sở tại 
Singapore. 

Đến nay, APEC đã trải qua 24 kỳ Hội 
nghị Cấp cao; 28 kỳ Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao - Kinh tế; 22 Hội nghị Bộ trưởng 
Thương mại, 23 Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 
và 23 Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Các Hội nghị Bộ trưởng chuyên 
ngành về giáo dục, năng lượng, phát triển môi 
trường bền vững, tài chính, y tế, phát triển 
nguồn nhân lực, an ninh lương thực, biển, 

công nghệ và khoa học, cải cách cơ cấu, 
truyền thông và thông tin, giao thông vận tải, 
du lịch và phụ nữ… được tổ chức khi cần 
thiết. 

Những kết quả hợp tác nổi bật 
Từ 12 thành viên ban đầu, qua 4 lần mở 

rộng, đến nay APEC là diễn đàn rộng lớn gồm 
28 thành viên. Trải qua 28 năm hoạt động, 
APEC luôn khẳng định vị thế là diễn đàn hợp 
tác kinh tế có quy mô lớn nhất ở châu Á - 
Thái Bình Dương và là một trong những cơ 
chế hợp tác kinh tế khu vực lớn nhất thế giới; 
đi đầu thúc đẩy kết nối, hội nhập kinh tế khu 
vực thông qua ba trụ cột chính gồm: Tự do 
hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa môi 
trường kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật. 

Về tự do hóa thương mại và đầu tư: Từ 
năm 1989 đến năm 2016, tổng sản phẩm quốc 
nội thực tế của khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương tăng từ 15,7 nghìn tỷ USD lên hơn 30 
nghìn tỷ USD và GDP bình quân đầu người 
tăng 36%. Tổng giá trị thương mại hàng hóa 
nội khối tăng gần 7 lần, từ 3.000 tỷ USD năm 
1989 lên 20.000 tỷ USD năm 2016. Hiện kim 
ngạch mậu dịch của APEC chiếm 47% tổng 
kim ngạch mậu dịch thế giới, với ba thực thể 
kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc 
và Nga. Để duy trì vai trò và vị thế APEC, các 
nền kinh tế thành viên cam kết mạnh mẽ đạt 
mục tiêu xây dựng một cộng đồng châu Á - 
Thái Bình Dương ổn định, phát triển và thịnh 
vượng. 

Sau 23 năm thực hiện các mục tiêu dài 
hạn của APEC được nêu rõ trong Tuyên bố 
Bogor năm 1994 của các nhà lãnh đạo về 
“Thuận lợi hóa và tự do hóa thương mại và 
đầu tư trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương vào năm 2010 đối với thành viên 
APEC phát triển và năm 2020 đối với các 
thành viên APEC đang phát triển”, APEC đã 
đạt những kết quả đáng kể về tự do hóa 
thương mại và đầu tư. Thuận lợi hóa kinh 
doanh cũng ngày càng được đẩy mạnh và hiện 
được coi là giải pháp hiệu quả để phục hồi 
kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh 
tế khu vực. Mức thuế trung bình trong khu 
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vực đã giảm từ 17% năm 1989 xuống còn 
5,6% năm 2015. Tính đến cuối năm 2016, 60 
Hiệp định Thương mại tự do đã được ký kết 
trong APEC. 

Về thuận lợi hóa môi trường kinh 
doanh: APEC là diễn đàn hợp tác đa phương 
đầu tiên đạt thỏa thuận về danh mục chung về 
hàng hóa môi trường - vấn đề Tổ chức 
Thương mại Thế giới thúc đẩy hơn một thập 
niên qua, với 54 mặt hàng môi trường giảm 
thuế ở mức 5% trở xuống vào cuối năm 2016. 
APEC cũng đặt mục tiêu cải thiện môi trường 
kinh doanh và thuận lợi hóa kinh doanh với 
mục tiêu đưa hoạt động kinh doanh rẻ hơn, 
nhanh hơn và đơn giản hơn 25%; thúc đẩy các 
biện pháp thương mại đầu tư “thế hệ mới” 
như tăng trưởng sáng tạo, chuỗi cung ứng 
đáng tin cậy… 

Về hợp tác kinh tế - kỹ thuật: Các hoạt 
động hợp tác kinh tế - kỹ thuật nhằm xây 
dựng năng lực và kỹ năng cho các thành viên 
APEC trên cấp độ cá nhân và thể chế, khuyến 
khích các nước thành viên tham gia đầy đủ và 
tích cực vào kinh tế khu vực. 

Từ năm 1993, APEC đã triển khai 
khoảng 1.600 dự án trên các lĩnh vực, trong 
đó có liên kết kinh tế khu vực, an ninh con 
người, cải cách cơ cấu… Mỗi năm APEC hỗ 
trợ kinh phí cho 150 dự án hợp tác kinh tế kỹ 
thuật với tổng giá trị 23 triệu USD. APEC đã 
thiết lập mạng lưới gồm 46 trung tâm cơ hội 
số APEC tại 10 nền kinh tế thành viên. 

Bên cạnh đó, để xây dựng các cộng 
đồng bền vững và có khả năng ứng phó cao, 
APEC sẽ tăng gấp đôi năng lượng tái tạo vào 
năm 2030 so với mức của năm 2010, cắt giảm 
phát thải khí nhà kính CO² và nâng cao hiệu 
quả sử dụng năng lượng để ngăn ngừa thảm 
họa thiên tai. APEC cũng tăng cường an ninh 
năng lượng và lương thực, quản lý hiệu quả 
các mối đe dọa đối với sức khỏe, thực hiện kế 
hoạch chi tiết về kết nối APEC và kế hoạch 
đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển APEC. 

Để tăng cường đầu tư phát triển nguồn 
nhân lực, APEC sẽ tiếp tục triển khai các 
bước hướng tới mục tiêu trao đổi 1 triệu sinh 

viên mỗi năm vào năm 2020. Các bước này 
bao gồm cấp học bổng, cung cấp các khóa đào 
tạo, khuyến khích phát triển mạng lưới doanh 
nhân nữ, gia tăng đào tạo về dịch vụ tài chính, 
sử dụng Internet và mở rộng hiệp định công 
nghệ thông tin cho phép người lao động có 
thể tiếp cận rộng rãi hơn với những sản phẩm 
hỗ trợ phát triển... 

Năm 2017 được dự báo là một năm đầy 
thách thức đối với APEC khi mà tăng trưởng 
kinh tế và thương mại của thế giới đang ở 
mức đáy trong vòng nhiều năm qua, liên kết 
kinh tế trên thế giới và ở châu Á - Thái Bình 
Dương phần nào chững lại bởi xu thế chống 
toàn cầu hóa, gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và lo 
ngại về nới rộng bất bình đẳng giữa các khu 
vực, các quốc gia. Trong bài trả lời phỏng vấn 
báo chí trước thềm diễn ra các Hội nghị 
APEC, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Bùi Thanh Sơn đã nhấn mạnh: “Trong tình 
hình đó, chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun 
đắp tương lai chung” mà nước ta đề xuất đã 
nhận được sự ủng hộ rộng rãi và nhất trí cao 
của các thành viên APEC. Điều đó cho thấy 
chủ đề này đã đánh trúng quan tâm chung của 
các thành viên. Đó là nhu cầu cấp bách tìm 
kiếm những động lực mới cho tăng trưởng và 
liên kết kinh tế và thương mại của APEC, 
thúc đẩy hợp tác APEC sâu rộng hơn, để 
APEC tiếp tục duy trì vai trò là cơ chế hợp tác 
kinh tế hàng đầu khu vực”. 

 Đó cũng là mong muốn chung về duy 
trì vai trò của diễn đàn là cơ chế hợp tác kinh 
tế hàng đầu khu vực, đi đầu về ứng phó với 
các thách thức, góp phần xây dựng một cộng 
đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn 
định, phát triển và thịnh vượng. 

Sau gần 28 năm hình thành và phát 
triển, APEC tiếp tục khẳng định vị thế là diễn 
đàn hợp tác kinh tế có quy mô lớn nhất, góp 
phần thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết kinh tế 
ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

 

Tấn Vũ 
(dangcongsan.vn - Ngày 18/02/2017) 
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APEC: GIẢM THIỂU R�O CẢN THƯƠNG MẠI, THUẾ QUAN 
 

Ý tưởng của APEC là giảm thiểu những rào cản về thương mại, hàng rào thuế 
quan giữa các nước châu Á Thái Bình Dương. 

Khối APEC được thành lập vào năm 1989 để quảng bá và phát triển hợp tác thương 
mại, giao thương và thúc đẩy kinh tế giữa các nước và vùng lãnh thổ thuộc châu Á - Thái 
Bình Dương. APEC là một tổ chức hoạt động theo phương thức đàm phán mở và không 
yêu cầu thành viên tham gia phải ký bất kỳ hiệp định gì. APEC hiện có 21 thành viên, chiếm 
41% dân số thế giới, 56% sản lượng GDP và khoảng 49% giao thương của thế giới. 

Ý tưởng của APEC là giảm thiểu những rào cản về thương mại, hàng rào thuế quan 
giữa các nước châu Á Thái Bình Dương, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế các nước trong 
khu vực. 

Lịch sử APEC 
Ý tưởng về khối APEC được nhắc tới trước công chúng lần đầu tiên bởi cựu Thủ 

tướng Australia Bob Hawke trong một bài phát biểu tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 
31/1/1989. 10 tháng sau đó, 12 nước châu Á - Thái Bình Dương đã có cuộc gặp gỡ tại 
Canberra ở Australia để thiết lập nên khối APEC. Các nước thành viên sáng lập bao gồm 
Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, 
Philippines, Singapore, Thái Lan và Mỹ. 

Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan gia nhập vào năm 1991. Mexico và Papa New 
Guinea tiếp bước 2 năm sau đó. Chile gia nhập năm 1994, 4 năm trước Peru, Việt Nam và 
Nga để tạo nên khối 21 thành viên hoàn chỉnh như hiện nay. 

Giữa năm 1989 và 1992, APEC đã từng nhóm họp không chính thức nhiều lần. Phải 
tới năm 1993, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton mới thiết lập nên thông lệ nhóm họp thường 
niên của khối APEC để đảm bảo được tính bền vững và cái nhìn sâu sắc hơn về hướng đi 
của khối. 

Hiệp định Bogor năm 1994 có lẽ là một trong những hiệp ước quan trọng nhất trong 
lịch sử APEC, khi nó đánh dấu sự ra đời của một “lời hứa” tự do thương mại giữa các nước 
đã và đang phát triển. Theo đó, thành viên khối APEC đã hướng tới việc thực hiện các mục 
tiêu Bogor vào năm 2010 đối với các nước đã phát triển và 2020 với các nước đang phát 
triển. Những mục tiêu này được thiết lập nhằm thúc đẩy mở cửa và tự do thương mại giữa 
các thành viên. Kèm theo đó, các nước đã phát triển sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nước 
đang phát triển. 

Những thành công của khối APEC 
Bản thân APEC đã là một thành công với việc tạo nên một diễn đàn kinh tế độc nhất 

trên thế giới, nơi những chính trị gia, những thương nhân có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thẳng 
thắn những ý tưởng của mình. Vì lẽ đó mà cuộc gặp thường niên của khối quan trọng đến 
vậy. APEC cũng là một trong những “cầu nối” với tương lai, giúp thúc đẩy những ý tưởng 
mới. Những mục tiêu Bogor là ví dụ điển hình cho việc đề ra thách thức mới cho thời đại, từ 
đó thành lập nên những nhóm chuyên sâu nghiên cứu, tìm ra giải pháp để cùng thúc đẩy 
phát triển khối khu vực. 

Cũng từ khi thành lập tới nay, APEC đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong việc 
thúc đẩy phát triển kinh tế của các nước thành viên cũng như làm giảm thiểu những rào cản 
thương mại trong khu vực. Chúng ta phải kể tới việc hàng rào thuế quan trung bình đã giảm 
từ 17% vào năm 1989 xuống chỉ còn 5,2% trong năm 2012. 

Cũng trong thời gian đó, tổng kim ngạch giao thương trong khối APEC đã tăng gần 7 
lần so với năm 1989 khi mà 2/3 còn lại của thế giới chỉ có thể thúc đẩy thêm gần 5 lần kim 
ngạch. Ngoài việc giảm thiểu các hàng rào thuế quan, APEC còn đi đầu trong việc kết hợp 
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với chính phủ các nước để đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn, hệ thống hải quan, từ đó tạo 
thuận lợi cho việc giao thương xuyên biên giới. 

APEC cũng đã thành công trong việc giảm mức chi phí giao thương tại biên giới tới 
5% từ năm 2004 tới năm 2006, thêm 5% từ năm 2007 tới năm 2010, tiết kiệm cho các 
ngành kinh doanh xuất khẩu của khối số tiền 58,7 tỷ USD. Qua thời gian, APEC đã tập 
trung nhiều hơn vào những gì họ có thể làm phía sau biên giới như cải thiện luật pháp các 
nước hay môi trường kinh doanh.  

Khối APEC cũng đã cho ra đời kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh vào năm 
2009 với việc giảm thiểu chi phí và thủ tục khi giao thương tại các khu vực. Từ năm 2009 
tới năm 2013, các thành viên của khối đã cải thiện được môi trường kinh doanh tốt hơn 
11,3%, bao gồm cả việc khởi nghiệp, đăng ký giấy phép hay vay vốn ngân hàng. Thời gian 
xin giấy phép xây dựng đã giảm 18,7% trong khoảng thời gian giữa 2009 và 2015, thời gian 
làm thủ tục thành lập công ty cũng giảm 20,2% so với năm 2009 và chi phí vay vốn ngân 
hàng cũng giảm từ 8,9% xuống còn trung bình 1,6%. 

Tại biên giới, các nước thành viên đã thiết lập nên một hệ thống thủ tục xuất nhập 
cảnh online, từ đó rút ngắn được thời gian thông thương. Được biết với cái tên Single 
Window, hệ thống ảo đã kết nối các tổ chức của chính phủ liên quan tới việc xuất nhập 
khẩu, cho phép các công ty nộp giấy phép điện tử từ mọi nơi. Kể từ khi kế hoạch này ra đời 
vào năm 2007, khối APEC đã tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo giúp các thành viên có thể 
thiết lập nên hệ thống Single Window của mình. Tới năm 2013, có 14 thành viên APEC đã 
thiết lập được các hệ thống Single Windows của riêng mình, và hướng tới tương lai 21 
thành viên đều có thể sử dụng vào năm 2020. 

APEC cũng đưa vào hoạt động hệ thống thẻ du lịch APEC, giúp các doanh nhân có 
thể di chuyển dễ dàng hơn giữa các thành viên, làm giảm thời gian làm visa và thủ tục xuất 
nhập cảnh. Hơn 160.000 người hiện đang sử dụng thẻ APEC để di chuyển thường xuyên. 
Hiện 19 trên tổng số 21 thành viên đã áp dụng thẻ du lịch này. 

Năm 2011, các thành viên của khối cũng cam kết sẽ giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu 
xuống 45% vào năm 2030. Năm 2014, các thành viên cũng đã đồng ý hợp tác phát triển 
năng lượng sạch, tăng lượng tiêu thụ này lên gấp đôi vào năm 2030. 

Việc giúp đỡ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho họ tham 
gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu là một trong những mục tiêu quan trọng của khối. Suốt 
nhiều năm, khối APEC đã cho ra đời hàng loạt các dự án mới để thúc đẩy và tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp này phát triển. 

Năm 2005, Trung tâm phát triển SME của khối APEC đã được thành lập tại Hàn Quốc 
để giúp cải thiện tính cạnh tranh của các doanh nghiệp này thông qua việc hỗ trợ tư vấn. 
Hệ thống thúc đẩy start-up APEC được ra mắt vào năm 2013 để giúp các doanh nhân với 
các ý tưởng mới có thể tìm được người dẫn dắt và cơ hội để khởi nghiệp. 

Ngoài ra, APEC còn đảm bảo rằng tất cả các thành viên của khối châu Á - Thái Bình 
Dương đều có thể tham gia vào việc phát triển nền kinh tế. Trung tâm kỹ thuật số APEC 
được thành lập vào năm 2004 để dạy kỹ năng vi tính cho người dân tại các vùng quê và 
những người thiếu điều kiện. Với hơn 100 trung tâm được thành lập tại 10 nền kinh tế, các 
trung tâm giáo dục này đã huấn luyện cho hơn nửa triệu người các kỹ năng số, với gần một 
nửa trong số đó là phụ nữ. 

Những thách thức tồn tại  
Trong khi APEC đã đạt được nhiều thành công trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế 

khu vực, khối vẫn tồn tại nhiều điểm yếu cần được khắc phục: Việc tiếp nhận và triển khai 
các biện pháp phát triển mới còn chậm chạp tại nhiều nước, đặc biệt trong việc thiết lập các 
chính sách cạnh tranh mới hay gỡ bỏ 100% thuế đối với một số mặt hàng; APEC mong 
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muốn làm quá nhiều việc cùng một lúc nên thiếu đi sự sắp xếp cần thiết đối với các hạng 
mục, bị phân tán giữa nhiều mảng. 

Vì là một diễn đàn kinh tế, APEC thiếu đi tính cam kết ràng buộc mà các hiệp ước có 
thể mang lại, đôi khi cam kết chỉ dừng lại ở ngưỡng cam kết mà thôi. APEC cũng thiếu một 
cơ quan kiểm tra giám sát tiến độ sát sao. Do tính chất đặc thù của mình mà việc kiểm tra 
tốc độ triển khai các cam kết gặp nhiều trở ngại, điều này có thể được cải thiện nếu như 
chúng ta có thể đưa các cơ quan kiểm tra độc lập vào. Thiếu tài nguyên cũng là một trong 
những thách thức lớn nhất tồn tại trong khối APEC. Rất nhiều dự án tốt không được tài trợ 
đúng mức, trong khi một số dự án lại dàn trải, khiến cho việc hợp tác trở nên khó khăn hơn. 

 

(trungtamwto.vn - Ngày 03/4/2017) 
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APEC KHÔNG CHỈ CÓ HỢP TÁC KINH TẾ 
 

Brexit và khủng hoảng 
di cư mà EU phải đối mặt 
làm dấy lên không ít lo ngại 
về hội nhập kinh tế toàn 
cầu. Tuy nhiên, những cam 
kết của các thành viên 
APEC có thể sẽ là động lực 
đáng kể cho nền kinh tế thế 
giới. 

Mặc dù ban đầu, Diễn 
đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương chỉ được 
xem là dịp để các nhà lãnh 
đạo khu vực gặp gỡ nhau và 
có những trao đổi mang tính 
ngoại giao, song các thành tựu 
của APEC, dựa trên nền tảng 
hợp tác sâu rộng giữa các 
chính phủ và doanh nghiệp, đã 
cho phép diễn đàn kinh tế này 
mở rộng hơn nữa vai trò của 
mình và thúc đẩy sự ổn định 
của toàn khu vực. 

Chưa đáp ứng kỳ vọng 
ban đầu 

APEC được thành lập 
năm 1989 với hàng loạt cuộc 
gặp giữa bộ trưởng kinh tế và 
ngoại trưởng các nước khu 
vực châu Á - Thái Bình 
Dương. Sau khi thị trường 
chung châu Âu được thành lập 

năm 1992, và vòng đàm phán 
Uruguay (vòng đàm phán thứ 
8) của hiệp định chung về 
thuế quan và thương mại hoàn 
tất năm 1993, Mỹ - với tư 
cách là Chủ tịch APEC 1993 - 
đã tổ chức một cuộc họp giữa 
lãnh đạo các nước để thảo 
luận về việc thành lập một 
khu vực thương mại tự do bao 
trùm châu Á và Thái Bình 
Dương. Tuyên bố Bogor năm 
1994 đã vạch ra lộ trình để 
hướng tới các biện pháp tự do 
hóa thương mại vào năm 
2020. 

Tuy nhiên, khía cạnh 
hội nhập kinh tế của APEC 
chưa thực sự có những tiến 
triển đáng chú ý dù kỳ vọng 
ban đầu là rất cao. Chương 
trình Hành động Osaka 1995, 
trong đó chỉ rõ mối liên hệ 
chặt chẽ giữa tự do hóa 
thương mại với thúc đẩy hợp 
tác kỹ thuật, đã tạo tiền đề 
vững chắc cho Mục tiêu 
Bogor. Tuy nhiên, Kế hoạch 
Hành động Manila năm 1996 
lại chỉ xây dựng được một 
thỏa thuận tự do hóa thương 
mại quy mô nhỏ. Các nỗ lực 

nhằm thúc đẩy tự do hóa trong 
nhiều lĩnh vực tiên phong 
cũng thất bại vào năm 1998. 

Khi cuộc khủng hoảng 
tài chính châu Á nổ ra, những 
kỳ vọng về hội nhập kinh tế 
của APEC nhanh chóng tiêu 
tan. Sự quan tâm người ta 
dành cho APEC càng phai 
nhạt vào những năm 2000, khi 
vòng đàm phán Doha của Tổ 
chức Thương mại Thế giới bắt 
đầu, và các thỏa thuận thương 
mại tự do nở rộ ở châu Á. 

Kể từ đó, APEC đã triển 
khai một chiến lược ở mức độ 
vừa phải, tập trung vào các 
biện pháp thúc đẩy thương 
mại và hợp tác kỹ thuật. Giới 
chuyên gia kinh tế và truyền 
thông khi đó dường như mất 
dần sự quan tâm đối với các 
thông điệp về hội nhập kinh 
tế. Một số nền kinh tế thành 
viên không hài lòng với các 
biện pháp tự do hóa nói trên 
đã quyết định thành lập nhóm 
P4, đặt những nền móng đầu 
tiên dẫn tới việc thúc đẩy Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương. 
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Tuy nhiên, các cam kết 
ràng buộc về tự do hóa thương 
mại không đạt nhiều tiến triển 
trong giai đoạn những năm 
đầu thế kỷ XXI. Vòng đàm 
phán Doha kết thúc vào năm 
2015 song việc thông qua thỏa 
thuận đã bị trì hoãn và hiện 
vẫn chưa rõ số phận của nó sẽ 
thế nào. Trong khi đó tại EU, 
dù mức độ hội nhập kinh tế 
được đánh giá cao song liên 
minh này đang đối mặt với 
nhiều thách thức từ làn sóng 
phản đối rầm rộ đối với các 
quyết sách của chính quyền và 
dòng người lao động di cư từ 
các nước thành viên kém phát 
triển hơn. 

Thành công trong 
nhiều lĩnh vực 

Đối lập với bối cảnh u 
ám ấy, cách tiếp cận thực 
dụng và linh hoạt của APEC 
trong vấn đề tự do hóa thương 
mại đã thành công trong nhiều 
lĩnh vực như thủ tục thuế 
quan, hoạt động kinh doanh 
linh hoạt, cùng nhiều tiêu 
chuẩn hợp lý và có tính thống 
nhất cao. APEC đã đạt nhiều 
thành công đáng chú ý như 
đạt mục tiêu cắt giảm 5% chi 
phí giao dịch thương mại, vốn 
được đề ra tại Hội nghị 
thượng đỉnh APEC Thượng 
Hải năm 2001, và thêm 5% 
khác sau Hội nghị thượng 
đỉnh APEC Busan năm 2005. 

APEC đã xây dựng một 
chương trình hợp tác kinh tế - 
kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự 
phát triển trong các ngành 
công nghiệp vừa và nhỏ, tạo 
nền tảng cho các biện pháp tái 
cơ cấu, giúp đảm bảo an ninh 

lương thực - những điều mà 
các thể chế kinh tế khác chưa 
đạt được. APEC cũng đóng 
góp rất nhiều cho tiến trình 
toàn cầu hóa của châu Á, bắt 
đầu từ những năm 1980, tiền 
đề cho “điều kỳ diệu kinh tế 
Đông Á” trong thập niên 90 
của thế kỷ trước. Sự tăng 
trưởng kinh tế nhanh chóng 
của các quốc gia như Trung 
Quốc và Việt Nam cũng là 
một minh chứng cho sự thành 
công của APEC. 

Không chỉ vậy, APEC 
cũng có vai trò quan trọng 
trong việc đảm bảo sự ổn định 
của khu vực. Thịnh vượng là 
một trong những nền tảng của 
hòa bình. Bởi vậy, trong quá 
trình thúc đẩy hoạt động kinh 
tế ngày càng mạnh mẽ, APEC 
đã góp phần củng cố hòa bình 
và ổn định khu vực thông qua 
thịnh vượng và kết nối kinh 
tế, dù họ không trực tiếp giải 
quyết các vấn đề về an ninh. 

Cơ chế mở về thành 
viên của APEC cho phép diễn 
đàn này đóng vai trò trong 
việc hàn gắn những mâu 
thuẫn về tư tưởng và chính trị 
của nhiều nước tại châu Á - 
Thái Bình Dương sau giai 
đoạn chiến tranh lạnh. Việc 
các nước như Trung Quốc 
(năm 1990), hay Nga và Việt 
Nam (năm 1998) gia nhập 
APEC đã giúp các thị trường 
này phát triển theo hướng tự 
do và mở cánh cửa dẫn họ tới 
WTO. Sự hiện diện của cả 
Trung Quốc và Đài Loan 
trong APEC cho thấy diễn đàn 
này là nơi đề cao mục tiêu và 

lợi ích chung hơn các mâu 
thuẫn và đối đầu chính trị. 

Không chỉ vậy, các 
khuôn khổ đối thoại trên nhiều 
lĩnh vực của APEC cùng sự 
linh hoạt trong vấn đề thị 
trường tự do đã giúp diễn đàn 
này tạo dựng một nền tảng 
chính trị cho hợp tác khu vực 
sâu rộng hơn. Các kinh 
nghiệm của APEC cho thấy 
các bất đồng về kinh tế hoàn 
toàn có thể được giải quyết 
thông qua đối thoại, thay vì 
bác bỏ lẫn nhau, và điều này 
cần được áp dụng với cả 
những vấn đề khác ngoài kinh 
tế. 

Châu Á - Thái Bình 
Dương là khu vực đang đứng 
trước nhiều thách thức về mặt 
an ninh, như nguy cơ chạy đua 
vũ trang và quân sự hóa, 
những xung đột chưa có hồi 
kết trên bán đảo Triều Tiên, 
tranh chấp biển Đông và biển 
Hoa Đông. Có thể nói, cách 
APEC giải quyết những bất 
đồng có thể là nền tảng để tìm 
lời giải cho các mâu thuẫn về 
an ninh và chính trị trong khu 
vực. 

Rõ ràng, dù là một thể 
chế kinh tế song tác động 
APEC có thể có trong các vấn 
đề chính trị - kết quả của lịch 
sử 28 năm hình thành và xây 
dựng - là điều cần được lưu 
tâm và phát huy, với mục tiêu 
phát triển một khu vực cùng 
đồng thuận về việc xây dựng 
hòa bình qua đối thoại. 

 

Hàn Giang 
(baoquocte.vn 

 Ngày 20/11/2016)
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Ý NGHĨA CỦA MỤC TIÊU BÔ-GO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA APEC 
 

Việc đặt ra mục tiêu Bô-go của APEC là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình 
thành và phát triển của tổ chức hợp tác kinh tế đi đầu của khu vực, APEC. 

Trở lại năm 1994, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã nhóm họp tại Bô-go, Indonesia, và 
thể hiện quyết tâm theo đuổi mục tiêu tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2010 đối với các 
thành viên phát triển, và năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển, do tính đến trình độ 
phát triển khác nhau giữa các thành viên. Mục tiêu đó thường được biết đến là “mục tiêu        
Bô-go”, trở thành định hướng cho hợp tác APEC đến năm 2020 và đưa APEC trở thành một 
khu vực tự do hóa thương mại và đầu tư hàng đầu trên thế giới. Mục tiêu Bô-go đã truyền cảm 
hứng cho các thành viên APEC kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế thông qua mở 
cửa thương mại và tạo thuận lợi cho các dòng đầu tư trong khu vực. 

Trong hành trình theo đuổi mục tiêu Bô-go suốt hơn hai thập kỷ qua, APEC đã đạt được 
nhiều thành tựu ấn tượng về tự do hóa thương mại và đầu tư, thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau. 
Theo “Báo cáo đánh giá giữa kỳ về tiến độ thực hiện mục tiêu Bô-go” được APEC công bố năm 
2016, mức độ tự do hóa thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường hiện nay của APEC đã vượt 
xa rất nhiều so với thời điểm mục tiêu Bô-go được đưa ra. 

Thứ nhất, về mở cửa thị trường, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của thương mại 
hàng hóa từ năm 1994 đến năm 2014 là 7,8%, đạt 18,4 nghìn tỷ USD trong năm 2014. Thương 
mại nội khối đã tăng gấp bốn lần trong giai đoạn này. Con số phản ánh sống động bức tranh tự 
do hóa của APEC hơn hết phải kể tới là mức độ hàng rào thuế quan giữa các thành viên. Thuế 
quan MFN trung bình trong khu vực APEC giảm đến một nửa từ 11% vào năm 1996 xuống còn 
5,5% vào năm 2014. Số lượng dòng hàng hưởng thuế suất 0% trong APEC tăng từ 27,3% vào 
năm 1996 lên mức 45,4% năm 2014. 

Ngoài ra, APEC cũng đạt được thành tích nổi bật về thuận lợi hóa thương mại với số ngày 
thông quan hàng hóa đã giảm xuống một cách rõ rệt, lĩnh vực logistics được cải thiện nhờ cơ sở 
hạ tầng được nâng cấp. Mức độ mở cửa cao về thương mại và đầu tư, cũng như chú trọng tạo 
thuận lợi cho thương mại đã đưa APEC trở thành một trong những khu vực năng động nhất thế 
giới, đóng góp quan trọng cho sự thịnh vượng chung của khu vực, góp phần xóa đói giảm 
nghèo, tạo thêm công ăn việc làm cho nhân dân. 

Thứ hai, mức độ tự do hóa sâu rộng của APEC còn thể hiện ở sự gia tăng nhanh chóng 
các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các hiệp định thương mại khu vực (RTA). Nói cách 
khác, APEC chính là chất xúc tác cho ra đời rất nhiều hiệp định thương mại. Trong khoảng thời 
gian giữa năm 1996 và 2015, số lượng các FTA/RTA đi vào thực thi trong APEC tăng từ 22 lên 
152, với 61 hiệp định được ký kết giữa các thành viên APEC. 

Thứ ba, APEC có thể xem là vườn ươm cho những sáng kiến, những ý tưởng về hội nhập 
gắn với phát triển. APEC là nơi để các nền kinh tế thành viên thử nghiệm, thúc đẩy những ý 
tưởng về tự do hóa, thậm chí cả những nội dung gai góc, gặp nhiều trở ngại tại các khuôn khổ 
đa phương. Thêm vào đó, mặc dù là một diễn đàn kinh tế, song trong khuôn khổ APEC, việc 
các lãnh đạo, quan chức trong khu vực đối thoại ở diễn đàn góp phần vào việc đảm bảo ổn định 
an ninh chính trị của khu vực, hướng tới mục tiêu vì sự thịnh vượng chung của khu vực. Có thể 
nói, mục tiêu Bô-go là yếu tố truyền cảm hứng và đưa APEC đến được với vị trí và uy tín hiện 
nay. 

Mặc dù vậy, các thành viên APEC đang đứng trước những thách thức không nhỏ để hoàn 
thành mục tiêu Bô-go đúng hạn trong vòng 3 năm tới, khi bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay đã 
khác xa so với thời điểm mục tiêu Bô-go được đề ra. Kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm chạp 
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sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến thương mại khu vực tăng trưởng chậm lại. 
Những kết quả tích cực về xóa bỏ hàng rào thuế quan nay bị ảnh hưởng bởi làn sóng bảo hộ gia 
tăng và áp dụng các biện pháp phi thuế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Mức độ tự do hóa 
giữa các thành viên cũng như giữa các ngành còn chênh lệch. Tăng trưởng kinh tế của APEC 
đứng đầu thế giới cùng với mức sống tăng lên, tỷ lệ nghèo đói giảm xuống nhưng tỷ lệ thất 
nghiệp đã tăng lên kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, ở mức 4,8% năm 2014 khiến xu 
thế phản đối toàn cầu hóa và hoài nghi những lợi ích của tự do thương mại đang trỗi dậy. 

Với vai trò chủ nhà APEC 2017, Việt Nam tiếp tục đưa việc “đẩy nhanh hoàn thành mục 
tiêu Bô-go” là một trong những ưu tiên quan trọng trong chương trình nghị sự của APEC năm 
nay. Việt Nam đang tích cực cùng các thành viên triển khai những sáng kiến nhằm giải quyết 
những rào cản tồn tại được nêu ra trong “Báo cáo đánh giá giữa kỳ về tiến độ thực hiện mục 
tiêu Bô-go”, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu Bô-go vào năm 2020. Đây sẽ là nền tảng 
quan trọng để APEC xây dựng và định hình tương lai hợp tác sau năm 2020, tập trung vào 
những mục tiêu rộng hơn tự do hóa thương mại và đầu tư, để ứng phó hiệu quả hơn với những 
thách thức mà bối cảnh mới đã và đang đặt ra, như tăng trưởng bền vững, bao trùm, sáng tạo, 
thương mại điện tử, v.v… 

Bên cạnh đó, để APEC có thể kiên định mục tiêu Bô-go cần ý chí chính trị vững vàng của 
các nhà lãnh đạo cấp cao cũng như niềm tin, sự đồng thuận giữa các nhóm trong xã hội như 
doanh nghiệp, người lao động, người dân… về những lợi ích của tự do thương mại, mà quan 
trọng nhất là động lực của tăng trưởng và ổn định đã phần nào được chứng thực trong hơn hai 
thập kỷ qua. 

 

                                                                                                                 Duy Khánh 
                                                                                                Vụ Chính sách thương mại đa biên 

                                                                                              (baomoi.com - Ngày 11/6/2016) 
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DIỄN Đ�N HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 2017  
V� VAI TRÒ CỦA NƯỚC CHỦ NH� VIỆT NAM 

 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào 
ngày 6 - 11/1989, tại Thủ đô Can-bê-ra (Ô-xtrây-li-a). Đến nay, APEC có 21 thành viên 
với sự góp mặt của nhiều nền kinh tế mạnh và năng động, trở thành khu vực có tốc độ 
phát triển kinh tế nhanh nhất, tiềm lực lớn nhất và hợp tác sôi động nhất trên thế giới, 
dẫn dắt sự phục hồi và phát triển kinh tế toàn cầu khi chiếm 59% dân số, 70% nguồn tài 
nguyên thiên nhiên; đóng góp 57% GDP và 47% thương mại thế giới. Hơn thế nữa, sự 
phong phú, đa dạng về kinh tế, văn hóa, chính trị của liên kết này cũng tạo điều kiện cho 
APEC phát triển mạnh hơn. 

Quá trình phát triển của APEC 
Kể từ khi thành lập đến nay, APEC đã trải qua 22 kỳ hội nghị với nhiều thay đổi và tiến 

bộ quan trọng cả về tính chất, nội dung cũng như cơ chế hoạt động. Có thể chia tiến trình phát 
triển của APEC thành bốn giai đoạn:  

Giai đoạn định hình (1989 - 1992) 

Năm 1989, Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ nhất họp ở Can-bê-ra đưa ra ý tưởng về 
“chủ nghĩa khu vực mở”, tiến tới xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương tự do 
thương mại và đầu tư, không phân biệt đối xử giữa các nước thành viên APEC, cũng như với 
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các nước ngoài APEC. Một năm sau (tháng 7/1990), tại Xin-ga-po, Hội nghị Bộ trưởng APEC 
lần thứ hai đưa ra những lĩnh vực hoạt động về tổng hợp các dữ liệu thương mại và đầu tư; thúc 
đẩy thương mại, mở rộng đầu tư và chuyển giao kỹ thuật ở châu Á - Thái Bình Dương, phát 
triển các nguồn nhân lực đa phương; hợp tác khu vực trong lĩnh vực năng lượng, bảo tồn tài 
nguyên biển. Tiếp đó, tháng 11/1991, Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ ba diễn ra tại Thủ đô 
Xơ-un (Hàn Quốc) quyết định tiếp tục phát triển các lĩnh vực mà hội nghị trước đưa ra, đồng 
thời bổ sung ba lĩnh vực: Đánh cá, giao thông và du lịch. Tháng 9/1992, tại Thủ đô Băng-cốc 
(Thái Lan), Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ tư tiếp tục xem xét và triển khai những lĩnh vực 
đã được đề ra từ những hội nghị trước. Đây được coi là giai đoạn định hình, tập trung xây dựng 
khuôn khổ ban đầu cho hợp tác kinh tế, xác định dần các lĩnh vực cần đưa ra hợp tác ở cấp khu 
vực và thành lập các ủy ban, nhóm chuyên gia, nhóm công tác.  

Giai đoạn hợp tác kinh tế (1993 - 2000) 

Từ năm 1993, tiến trình APEC có bước tiến quan trọng khi nguyên thủ và người đứng 
đầu chính phủ của tất cả các quốc gia thành viên (không tính Hồng Công và Đài Loan thuộc 
Trung Quốc) nhất trí tổ chức “Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC” (AELM) hàng năm, theo đó 
nguyên thủ của tất cả các nước thành viên APEC sẽ gặp nhau mỗi năm một lần trong một kỳ 
họp thượng đỉnh, được tổ chức lần lượt tại mỗi nền kinh tế thành viên APEC, nhằm trao đổi về 
những vấn đề quan trọng của tổ chức này.  

Tháng 11/1993, Hội nghị AEML lần thứ nhất được tổ chức tại đảo Blếch thuộc thành 
phố Xi-át-tơn (Mỹ) đề ra viễn cảnh “Tinh thần cộng đồng khu vực châu Á - Thái Bình Dương” 
sẽ tiến đến thịnh vượng thông qua hợp tác và cam kết xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình 
Dương thành khu vực mậu dịch và đầu tư tự do, đồng thời quyết định đặt trụ sở của APEC tại 
Xin-ga-po.  

Hội nghị AELM lần thứ hai (tháng 11/1994) tại thành phố Bô-gô (In-đô-nê-xi-a) đề ra 
“Mục tiêu Bô-gô” với nội dung mở rộng, tự do hóa thương mại và đầu tư bằng cách giảm thiểu 
hàng rào thuế quan trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương chỉ còn 0% - 5% vào năm 2010 
đối với các nền kinh tế phát triển và vào năm 2020 đối với các nền kinh tế đang phát triển. Các 
thành viên APEC cũng thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế trong khu vực, nhằm củng cố hệ 
thống thương mại đa phương mở, thúc đẩy hợp tác phát triển.  

Đánh dấu một bước tiến cụ thể hơn, tại thành phố Ô-xa-ka (Nhật Bản), Hội nghị AELM 
lần thứ ba (tháng 11/1995) thông qua Chương trình Hành động Ô-xa-ka (OAA) với ba nội dung 
chính: Tự do hóa thương mại và đầu tư; thuận lợi hóa thương mại, hợp tác kinh tế kỹ thuật 
(Ecotech) để thực hiện Mục tiêu Bô-gô; thành lập Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC 
(ABAC) với thành phần nhân sự là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở các ngành khác nhau đến 
từ các nền kinh tế thành viên (mỗi nước cử ba người), giữ vai trò tư vấn cho các nhà lãnh đạo 
APEC. 

Tháng 11/1996, Hội nghị AELM lần thứ tư được tổ chức tại Thủ đô Ma-ni-la (Phi-líp-
pin) đã thông qua Kế hoạch Hành động Ma-ni-la (MAPA), đề ra các biện pháp tự do hóa và 
thuận lợi hóa thương mại và đầu tư để thực hiện Mục tiêu Bô-gô, các kế hoạch hành động tập 
thể (CAP) và Kế hoạch Hành động quốc gia (IAP) gồm các biện pháp tự do hóa và thuận lợi 
hóa thương mại và đầu tư sẽ được áp dụng đối với 15 lĩnh vực cụ thể. Đây là bước đi đầu tiên 
trong quá trình tự nguyện thực hiện tự do hóa thương mại và đầu tư của APEC.  

Các hội nghị AELM từ lần thứ năm đến lần thứ tám diễn ra trong bối cảnh phức tạp của 
cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó các nhà lãnh đạo APEC đã 
tiến hành thúc đẩy các vấn đề, như đánh giá về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này 
đối với nền kinh tế khu vực và thế giới; tìm ra biện pháp có hiệu quả, theo nguyên tắc đồng 
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thuận và tự nguyện, tạo đà cho sự phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi nền 
kinh tế; bảo đảm thực hiện thành công việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, mang lại phồn 
vinh cho toàn khu vực... 

Giai đoạn hợp tác kinh tế đi liền với chống khủng bố (2001 - 2007) 

Sự kiện khủng bố tấn công tòa tháp đôi ở Mỹ ngày 11/9/2001 đã gây ra những tổn thất 
lớn đối với Mỹ - siêu cường hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, một yêu cầu khẩn thiết đối với 
chính quyền Mỹ là đồng thời với việc tiến hành những biện pháp siết chặt an ninh trong nước, 
phải tiến hành cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu. Quyết tâm chống khủng bố 
của Mỹ được thể hiện trong chương trình nghị sự của các hội nghị AELM từ lần thứ chín, bởi 
các nước cho rằng, hợp tác kinh tế không thể có hiệu quả nếu an ninh của mỗi nước cũng như 
trên phạm vi toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và trên toàn cầu nói chung 
không được bảo đảm.  

Bởi vậy, bên cạnh việc tập trung bàn thảo và đề ra biện pháp đối phó với những thách 
thức mới trong thế kỷ mới, nhất là với khủng bố và an ninh phi truyền thống, các hội nghị 
AELM (từ năm 2001 đến 2007) còn tập trung vào các vấn đề:  

1- Tìm ra giải pháp để thực hiện Mục tiêu Bô-gô, ủng hộ hệ thống thương mại đa 
phương, ủng hộ việc nối lại và kết thúc vòng đàm phán Đô-ha.  

2- Cam kết phát triển và thực thi những tiêu chuẩn về tính minh bạch của APEC, cắt 
giảm chi phí giao dịch (cả thương mại và đầu tư) trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  

3- Mở rộng sự tham gia của nhân dân, thanh niên và phụ nữ vào tiến trình APEC, đẩy 
mạnh tuyên truyền về lợi ích của toàn cầu hóa. 

4- Đẩy mạnh tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do, 
kể cả hiệp định thương mại tự do song phương và hiệp định thương mại khu vực, trong đó bao 
gồm cả việc nghiên cứu thành lập Khu vực Mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương 
(FTAAP). 

5- Tìm kiếm những nhân tố cơ bản bảo đảm tính năng động, sự tăng trưởng và phát triển 
bền vững trong APEC.  

6- Tăng cường và mở rộng hợp tác nhằm ngăn chặn dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí 
hậu, những biến động về năng lượng và phát triển sạch, những nguy cơ có ảnh hưởng không 
nhỏ đến sinh mạng và cuộc sống của mọi người dân.  

7- Cải cách APEC và kết nạp thành viên mới.  
8- Thúc đẩy phát triển sạch.  
Giai đoạn hợp tác khắc phục và vượt qua khủng hoảng (từ năm 2008 đến nay) 

Sau cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ - “Trung tâm tài 
chính” thế giới vào năm 2008, tất cả các nước đều tích cực đưa ra những biện pháp để khắc 
phục khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, các hội nghị AELM đều đặt trọng tâm vào việc khắc 
phục và vượt qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này.  

Hội nghị AELM lần thứ 16 và các hội nghị sau đó tới nay đều hướng trọng tâm của 
APEC vào các vấn đề khắc phục và vượt qua khủng hoảng để phát triển kinh tế: 

1- Tiếp tục ủng hộ vòng đàm phán Đô-ha của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 
chống chủ nghĩa bảo hộ và hướng tới việc đạt được Mục tiêu Bô-gô và một Khu vực Thương 
mại tự do toàn APEC (FTAAP).  

2- Tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế kỹ thuật và an ninh con người.  
3- Tiếp tục bàn thảo về các vấn đề thiết yếu, như an ninh năng lượng, an ninh lương 

thực, biến đổi khí hậu, ứng phó với tình trạng khẩn cấp (phòng, chống thiên tai).  
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4- Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhất là ở góc độ các tập đoàn xuyên quốc gia 
cũng như việc trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).  

5- Tiếp tục thực hiện các biện pháp cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 
APEC, bảo đảm APEC tiếp tục là diễn đàn liên kết kinh tế, thương mại hàng đầu của khu vực, 
với lộ trình liên kết kinh tế khu vực của APEC sau năm 2010.  

6- Thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, chiến lược tăng trưởng sáng tạo 
mới của APEC, hạn chế nạn tham nhũng.  

7- Thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, nhất là liên kết “thế hệ mới”, nhằm bảo 
đảm tính minh bạch cao trong các hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực 
(FTA/RTA).  

8- Tăng cường kết nối trong khuôn khổ APEC với tầm nhìn dài hạn, nhất là kết nối về 
kết cấu hạ tầng, thể chế và giữa người dân đến năm 2030.  

9- Sáng kiến hợp tác APEC về các vấn đề liên quan đến đại dương và quản lý bền vững 
hệ sinh thái biển.  

10- Xây dựng năng lực thực hiện Danh mục hàng hóa môi trường APEC (EGS) và hình 
thành cơ chế đối tác công tư về EGS. 

Như vậy, có thể thấy, APEC không chỉ là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu mà còn là 
diễn đàn về các vấn đề an ninh của khu vực và trên thế giới, phấn đấu trở thành một cộng đồng 
tự cường, đồng đều, gắn kết, công bằng và bền vững (RICES).  

Bên cạnh những thành công trên, APEC cũng có một số hạn chế:  
Một là, chương trình nghị sự quá rộng và dàn trải, nên khó tập trung được nguồn lực 

nhằm thúc đẩy hợp tác sâu hơn và cụ thể hơn với các nội dung, nhất là nội dung kinh tế.  
Hai là, tính kết nối, sự kế thừa của các nước chủ nhà APEC giữa các năm còn lỏng lẻo, 

nếu như không muốn nói là rất hạn chế (chương trình nghị sự mỗi năm chủ yếu phụ thuộc vào ý 
tưởng và đề xuất của nước chủ nhà năm đăng cai). 

Ba là, cơ chế hợp tác còn cồng kềnh, nhiều nhóm công tác (WG) hoạt động không hiệu 
quả, không gắn với tiến trình chung của APEC.  

Bốn là, định hướng chung cho hợp tác APEC vẫn phụ thuộc và chịu sự ảnh hưởng của 
các quốc gia thành viên lớn, như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a,... trong khi những 
thành viên khác, nhất là các nước thành viên đang phát triển, ít có tiếng nói. 

Quá trình Việt Nam tham gia, thực hiện các cam kết và đóng góp vào APEC 
Với những nỗ lực cao độ, Việt Nam đã chính thức được kết nạp vào APEC tại AELM lần 

thứ 6 được tổ chức tại Cu-a-la Lăm-pơ (Ma-lai-xi-a) vào tháng 11/1998. Trong suốt chặng 
đường gần 20 năm qua, Việt Nam luôn là một thành viên năng động và có trách nhiệm, đóng 
góp tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của APEC trên mọi lĩnh vực. Sự thành công của 
“Năm APEC 2006” với Hội nghị AELM lần thứ 14 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã để lại dấu 
ấn tốt đẹp đối với các thành viên (đặc biệt là việc xác định triển vọng dài hạn của liên kết kinh 
tế khu vực hướng tới hình thành FTAAP, Chương trình Hành động Hà Nội về thực hiện Mục 
tiêu Bô-gô và các biện pháp cải cách tổng thể, góp phần tạo nên những động lực mới cho hợp 
tác APEC), đánh dấu đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với diễn đàn này.  

Việt Nam đã tích cực thực hiện Chương trình Hành động tập thể (CAP), các kế hoạch 
hợp tác về thuận lợi hóa thương mại, đầu tư; triển khai kế hoạch hành động (Individual Action 
Plan, IAP) nhằm thực hiện thỏa thuận của AELM tại Bô-gô (In-đô-nê-xi-a, tháng 11/1994).  

Những đóng góp của Việt Nam đối với APEC được thể hiện trên các lĩnh vực:  
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Thứ nhất, xây dựng các nội dung hợp tác, chiến lược và kế hoạch hành động của APEC 
trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt các chương trình hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng 
lực.  

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc các cam kết của APEC, nhất là cam kết về thúc đẩy tăng 
trưởng sáng tạo.  

Thứ ba, xây dựng các văn kiện nhằm thúc đẩy đồng thuận chung về những nội dung hợp 
tác lớn, tăng cường liên kết và mở rộng thương mại, thực hiện các Mục tiêu Bô-gô, tầm nhìn tới 
FTAAP.  

Thứ tư, chủ động đề xuất nhiều sáng kiến và triển khai chiến lược mới của APEC về cơ 
cấu lại nền kinh tế, ứng phó với tình trạng khẩn cấp, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, 
an ninh lương thực.  

Thứ năm, đảm nhận vị trí chủ tịch và điều hành nhiều nhóm công tác, nhất là nhóm công 
tác về y tế, nhóm công tác về đối phó với tình trạng khẩn cấp, về thương mại điện tử.  

Thứ sáu, đăng cai tổ chức nhiều hội nghị khác nhau của APEC.  
Thứ bảy, triển khai thành công khoảng hơn 80 sáng kiến trên hầu hết các lĩnh vực thương 

mại, đầu tư, hợp tác kỹ thuật, y tế, đối phó với khủng bố.  
Thứ tám, đóng góp nhiều ý kiến vào việc cải cách APEC theo hướng phối hợp hiệu quả 

hơn nữa hoạt động của APEC với các tổ chức và thể chế kinh tế quốc tế, cũng như các cơ chế 
liên kết khu vực và tiểu khu vực hiện có, phát huy các chương trình kết nối của ASEAN.  

Thứ chín, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với tác động khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn 
cầu và thúc đẩy tăng cường phối hợp chính sách và hành động giữa các nền kinh tế thành viên, 
nhất là đề cao nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định để phục hồi kinh tế, hợp tác và phát triển... 

Việt Nam cố gắng xác định đúng các ưu tiên tham gia APEC cho từng giai đoạn, từng 
lĩnh vực, như nội dung liên kết kinh tế khu vực, ứng phó với thiên tai, phát triển nguồn nhân 
lực,... nhất là hợp tác chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, tăng cường sự tham gia của 
doanh nghiệp vào các hoạt động của APEC. Đồng thời, có đánh giá toàn diện, tổng thể về 
những tác động có thể có của các cam kết thương mại, đầu tư của APEC, Mục tiêu Bô-gô và 
các nội dung thương mại, đầu tư thuộc thế hệ mới mà APEC đang thảo luận, nắm bắt kịp thời 
thông tin các chương trình thuận lợi hóa thương mại đầu tư của APEC... Với tinh thần đó và 
được sự ủng hộ của các thành viên APEC, Việt Nam quyết định đăng cai AELM lần thứ 25 và 
các hoạt động của APEC năm 2017. Đây được xem là đóng góp thiết thực của Việt Nam góp 
phần duy trì vai trò và vị thế của APEC, xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương của 
thế kỷ XXI tự cường, năng động và thịnh vượng - động lực của tăng trưởng toàn cầu. Đây cũng 
là cơ hội để Việt Nam chia sẻ với bè bạn quốc tế về “Tầm nhìn dài hạn của Việt Nam về châu Á 
- Thái Bình Dương”. 

Tiến tới Năm APEC 2017 và AELM lần thứ 25 tại Việt Nam 
Kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, môi trường an ninh, phát triển 

trong khu vực và trên thế giới có những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp với các thách thức 
toàn cầu gay gắt. Nền tảng kinh tế nói chung và cấu trúc thương mại, đầu tư nói riêng sẽ tiếp tục 
thay đổi mạnh mẽ. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là động lực của tăng trưởng và liên kết 
toàn cầu, tạo nhiều cơ hội cũng như thách thức mới đối với APEC và các nền kinh tế thành 
viên.  

Trong những thập niên tới, vai trò APEC càng không thể thiếu trong cấu trúc khu vực 
đang định hình. APEC đang chuyển mình căn bản với nội hàm liên kết sâu rộng, thiết thực, và 
là cơ chế điều phối, gắn kết các liên kết khu vực, đi liền với phát triển bền vững, cơ cấu lại, các 
vấn đề toàn cầu và các vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới. Ý thức về một cộng đồng APEC 
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ngày càng được tăng cường bởi lợi ích chung về duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển 
bền vững và thịnh vượng, các nền kinh tế thành viên tiếp tục coi trọng vai trò của diễn đàn trong 
phát triển và chính sách đối ngoại. 

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam lần thứ hai đăng cai Hội nghị AELM vào năm 2017 sẽ 
góp phần nâng cao vị thế quốc tế, thể hiện việc tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế 
khu vực, đồng thời tạo điều kiện cho việc ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Việc 
đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, thể 
hiện quyết tâm của Việt Nam đối với hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa 
phương. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam cùng các thành viên cộng đồng ASEAN vun đắp tình 
hữu nghị, hợp tác và gắn kết với các đối tác, các doanh nghiệp, bè bạn khu vực. Các hoạt động 
trong khuôn khổ Năm APEC 2017 có ý nghĩa thiết thực tranh thủ nguồn lực quốc tế, phục vụ 
thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, tạo thêm nhiều cơ hội 
cho các vùng, miền, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nước ta phát triển, giao lưu, quảng 
bá về một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, nhiều tiềm năng, đang trên con đường hội 
nhập toàn diện với tâm thế mới. 

Tuy nhiên, việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 khác nhiều so với Năm APEC 2006. 
Nếu như năm 2006, APEC mới tồn tại và phát triển được 16 năm, còn là một cơ chế hợp tác 
lỏng lẻo, nên Việt Nam hoàn toàn chủ động xây dựng nội dung các sáng kiến, các thành viên 
chỉ đóng góp về hình thức, thì năm 2017 chương trình nghị sự của APEC đã mở rộng hơn 
nhiều, về cả bề rộng (phạm vi) lẫn chiều sâu (cụ thể) do cơ chế hợp tác ngày càng được củng 
cố. Bên cạnh đó, nếu như Năm APEC 2006, Việt Nam chỉ có “Hà Nội Action Plan” là sáng 
kiến chủ đạo trong đó đã được Ô-xtrây-li-a hỗ trợ rất nhiều trong quá trình xây dựng nội dung 
và khuyến nghị; hơn nữa, APEC ít có các nội dung nhạy cảm, bản thân các sáng kiến không 
phức tạp, không có tính liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau như hiện nay, thì các sáng kiến đề xuất 
của Năm APEC 2017 cần bám sát nội dung chương trình nghị sự hiện tại của APEC nhằm duy 
trì tính kết nối và bảo đảm sự gia tăng về giá trị; hơn nữa Năm APEC 2017 phải có tính kế thừa 
các kết quả của Năm APEC 2016 và các năm APEC trước đó, không dàn trải, không đưa ra quá 
nhiều sáng kiến mà không có điểm nhấn dễ gây mất tập trung. Bởi vậy, những sáng kiến trong 
AELM lần thứ 25 cần tính đến tính liên tục giữa các năm APEC (và thực tế cho thấy nhiều sáng 
kiến cần sự làm việc quyết liệt trong nhiều năm), Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong 
vấn đề này. Do vậy, chủ đề Năm APEC 2017 tạm thời được dự kiến là “Năm APEC 2017 - 
Viễn cảnh về một cộng đồng gắn kết, năng động và bền vững hơn”. Chủ đề này mang tính xác 
định tương lai với khía cạnh dài hạn cho APEC, đồng thời đặt dấu ấn của Việt Nam trong năm 
đăng cai. Trên cơ sở đó, những sáng kiến của Năm APEC 2017 có thể xoay quanh ba trụ cột 
chính trong hợp tác APEC là tự do hóa, thuận lợi hóa và xây dựng năng lực cho các thành viên 
đang phát triển lấy đích hướng tới là việc hoàn thành Mục tiêu Bô-gô, những lựa chọn khác chỉ 
là mục tiêu và viễn cảnh dài hạn. 

Để chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch APEC 2017, Việt Nam đang tích cực tập trung bàn thảo 
một số vấn đề, như:  

1- Giúp đỡ các SME tận dụng cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hoặc các giai 
đoạn khác nhau của quá trình sản xuất và thương mại quốc tế. Điều này đang được hy vọng sẽ 
thảo luận tại APEC Hà Nội 2017 để bảo đảm rằng các lợi ích có được từ hội nhập kinh tế quốc 
tế sẽ được mở ra và phân chia đồng đều cho tất cả các nước trong APEC và mọi thành phần 
trong cùng một nền kinh tế.  
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2- Các nước thành viên APEC đang và sẽ phối hợp để tìm ra biện pháp nhằm cải thiện 
kết nối khu vực, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai. Việc thực hiện “Kế hoạch tổng 
thể và kết nối APEC”, trong đó có cả biện pháp để giải quyết vấn đề phát triển kết cấu hạ tầng 
và những khoảng cách kết nối khác là lĩnh vực mà các nước thành viên APEC sẽ được thúc đẩy 
tại Hội nghị AELM 25 tại Việt Nam. 

3- APEC đang nghiên cứu chiến lược thực thi FTAAP. Đây cũng là chương trình được 
các thành viên APEC kỳ vọng sẽ được đưa ra tại APEC 2017.  

Theo dự kiến, ba ưu tiên mang tính khái quát cao cần được cân nhắc tại APEC 2017 là 
tăng cường hội nhập kinh tế khu vực, tăng cường tính kết nối (bao gồm cả kết nối cứng, kết nối 
mềm và kết nối con người) và tăng cường an ninh con người, an ninh lương thực. Ba ưu tiên 
này với nội hàm của nó không chỉ phù hợp với tiến trình APEC, mà còn gắn kết với lợi ích phát 
triển của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó cũng có một số ưu tiên khác có thể sẽ 
được đưa ra thảo luận tại APEC 2017, như công nghệ kỹ thuật số, kết cấu hạ tầng, an ninh 
lương thực, an ninh năng lượng, năng lượng hạt nhân, tăng trưởng bền vững/các thành phố 
xanh, y tế cộng đồng,...  

Trên cơ sở đó, mục tiêu tham gia của Việt Nam trong thời gian tới là: Thứ nhất, tận dụng 
Hội nghị AELM, thông qua các cuộc tiếp xúc thúc đẩy quan hệ song phương với các thành viên 
APEC, nhất là với các nước lớn. Thứ hai, tiếp xúc và kêu gọi các doanh nghiệp hàng đầu của 
thế giới quan tâm đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt 
Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực. Thứ ba, tận dụng cơ hội các hội nghị 
AELM và các hội nghị bộ trưởng để thông tin về tình hình phát triển, chính sách kinh tế - xã hội 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thứ tư, tận dụng cơ hội và khai thác tốt tiến trình hợp tác của 
APEC để phục vụ lợi ích của Việt Nam trong quá trình cải cách kinh tế và chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng. 

Để đạt được các mục tiêu trên, phương châm tham gia của Việt Nam trong thời gian tới 
là chủ động trong các vấn đề Việt Nam có lợi ích, xử lý khôn khéo những vấn đề nhạy cảm, 
tránh ảnh hưởng tiêu cực tới các quan hệ song phương và tổ chức đoàn tham dự các hội nghị 
AELM gọn nhẹ, tiết kiệm và trang trọng. 

 

                                                                                                 Nguyễn Anh Tuấn 
                                                                     PGS, TS. Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu quốc tế 
                                                                                   Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao 
                                                                              (bienphongvietnam.vn - Ngày 16/02/2017)  
 

 
 
 
 
 

 

APEC NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ 
 

Việc gia nhập Diễn 
đàn Hợp tác Kinh tế châu 
Á - Thái Bình Dương thể 
hiện sinh động hình ảnh 
Việt Nam đổi mới, mở cửa, 
hội nhập quốc tế và đóng 

góp tích cực và xu thế hòa 
bình, hợp tác và phát triển 
của khu vực và thế giới. 

Ngày 15/6/1996, Việt 
Nam đã gửi đơn bày tỏ 
nguyện vọng gia nhập Diễn 

đàn APEC. Tháng 11/1996, 
Bộ Chính trị đã ra Nghị 
quyết về mở rộng và nâng 
cao hiệu quả công tác kinh tế 
đối ngoại 5 năm 1996 - 2000, 
trong đó nhấn mạnh nhiệm 

APEC NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM 
TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ 
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vụ “Tiến hành khẩn trương, 
vững chắc việc đàm phán hiệp 
định thương mại với Hoa Kỳ, 
gia nhập APEC và WTO”. 

Ngày 14/11/1998, Hội 
nghị liên Bộ trưởng Ngoại 
giao - Kinh tế APEC lần thứ 
10 đã kết nạp Việt Nam, cùng 
Nga và Pê ru, trở thành các 
nền kinh tế thành viên chính 
thức của diễn đàn. 

Việc gia nhập APEC là 
một bước đi lô gích, làm cơ sở 
quan trọng cho việc triển khai 
đường lối đối ngoại rộng mở, 
đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ và hội nhập vào nền 
kinh tế khu vực và thế giới. 

Cùng với việc gia nhập 
Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) năm 1995, 
tham gia sáng lập Diễn đàn 
hợp tác Á - Âu (ASEM) năm 
1996 và khởi động đàm phán 
gia nhập WTO, việc gia nhập 
APEC thể hiện sinh động hình 
ảnh Việt Nam đổi mới, mở 
cửa, hội nhập quốc tế và đóng 
góp tích cực và xu thế hòa 
bình, hợp tác và phát triển của 
khu vực và thế giới. 

Nhìn lại toàn bộ quá 
trình tham gia APEC của Việt 
Nam, có thể thấy APEC là 
một trong số các diễn đàn đa 
phương đã đem lại những lợi 
ích thiết thực và nâng cao vị 
thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Tham gia APEC góp 
phần quan trọng vào nỗ lực đa 
phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ quốc tế của nước ta 
và làm sâu sắc các mối quan 
hệ song phương cũng như duy 
trì môi trường hòa bình, ổn 

định, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền lãnh thổ. 

Tại các hội nghị do 
APEC tổ chức hàng năm là 
dịp để nước ta thúc đẩy các 
cuộc tiếp xúc song phương ở 
các cấp, đặc biệt là ở cấp cao, 
với các đối tác then chốt. Đến 
nay, trong tổng số 25 đối tác 
chiến lược và toàn diện của 
Việt Nam, có 13 đối tác là 
thành viên APEC, gồm: Trung 
Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa 
Kỳ, Hàn Quốc, Inđônêxia, 
Xingapo, Malaixia, Philíppin, 
Thái Lan, Ôxtrâylia, Niu Di 
lân và Chilê. Nước ta đang 
hình thành mạng lưới FTA 
song phương và nhiều bên với 
18 trong tổng số 20 thành viên 
APEC trừ Papua Niu Ghi nê 
và Đài Bắc - (Trung Quốc). 

Thông qua đóng góp, 
tham gia giải quyết các vấn đề 
chung, Việt Nam tranh thủ sự 
ủng hộ rộng rãi của các thành 
viên APEC đối với các quan 
tâm của ta, đồng thời góp 
phần nâng cao uy tín của Việt 
Nam. 

Việc tham gia APEC đã 
góp phần nâng cao nội lực của 
đất nước. APEC là diễn đàn 
quy tụ nhiều đối tác kinh tế 
hàng đầu của Việt Nam, 
chiếm 75% thương mại, 78% 
vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, 38% viện trợ phát triển 
chính thức (ODA) và 79% 
khách du lịch nước ngoài đến 
Việt Nam. Việc thực hiện các 
cam kết hợp tác trong APEC 
đã thúc đẩy trao đổi thương 
mại, đầu tư và du lịch của Việt 
Nam với các đối tác APEC. 
Bảy nền kinh tế thành viên 

APEC hiện nằm trong tốp 10 
thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam là: Hoa Kỳ 
(đứng đầu), Trung Quốc (thứ 
2), Nhật Bản (thứ 3), Hàn 
Quốc (thứ 4), Hồng Công - 
Trung Quốc (thứ 5), Malaixia 
(thứ 9) và Xingapo (thứ 10). 
Hầu hết các đối tác này cũng 
là các đối tác đầu tư hàng đầu 
ở Việt Nam. 

Việc tham gia hợp tác 
APEC đã tạo điều kiện cho 
Việt Nam tiếp cận tốt hơn 
khoa học công nghệ, trình độ 
quản lý tiên tiến, tranh thủ 
nguồn lực và hỗ trợ của 
APEC, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, tham gia các 
chuỗi giá trị toàn cầu... thiết 
thực góp phần vào quá trình 
tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng để thực 
hiện mục tiêu phát triển nhanh 
và bền vững. 

Việc triển khai các cam 
kết, đồng bộ hóa chính sách, 
cùng các dự án hỗ trợ của 
APEC góp phần nâng cao 
năng lực hội nhập quốc tế của 
các bộ, ngành, địa phương và 
doanh nghiệp, tăng cường 
kiến thức và kinh nghiệm của 
đội ngũ cán bộ làm công tác 
hội nhập. 

Việc tham gia APEC và 
tăng cường hợp tác với các 
nền kinh tế thành viên cũng 
như cộng đồng doanh nghiệp 
ở khu vực mang lại nhiều lợi 
ích thiết thực cho doanh 
nghiệp và người dân Việt 
Nam. 

Trước hết, chất lượng 
cuộc sống vật chất và tinh 
thần của người dân có điều 



“Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 6/2017 20 

kiện được cải thiện, nâng 
cao. Sự gắn kết kinh tế 
thương mại sâu rộng giữa 
các nền kinh tế thành viên 
tạo điều kiện cho người dân 
có thêm nhiều lựa chọn về 
việc làm, hàng hóa, dịch vụ, 
y tế và chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng, du lịch... với chất 
lượng và giá cả tốt hơn. 
APEC đang triển khai các 
chương trình giao lưu nhân 
dân, giao lưu văn hóa, giao 
lưu sinh viên,... với mục tiêu 
cụ thể là trao đổi sinh viên 
giữa các trường đại học 
APEC đạt 1 triệu người vào 
năm 2020 và số lượt khách 

du lịch của APEC đạt 800 
triệu người vào năm 2025. 

Cùng với đó, hợp  tác 
APEC mở ra nhiều cơ hội to 
lớn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam, nhất là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, trong tiếp 
cận thị trường rộng lớn của 
các nền kinh tế thành viên, 
được hưởng môi trường đầu 
tư, kinh doanh và điều kiện 
đi lại thuận lợi hơn, tìm kiếm 
các nhà đầu tư chiến lược, 
tiếp cận công nghệ và trình 
độ quản lý tiên tiến của các 
tập đoàn hàng đầu thế giới... 
Thông qua tham gia hợp tác, 
đối thoại của APEC, các 
doanh nghiệp Việt Nam còn 

có cơ hội thúc đẩy những 
vấn đề quan tâm. 

Người dân, đặc biệt là 
thế hệ trẻ Việt Nam, có điều 
kiện thuận lợi hơn để học 
tập, nghiên cứu trong môi 
trường giáo dục, đào tạo chất 
lượng cao. Hiện có khoảng 
80% số du học sinh Việt 
Nam ở nước ngoài đang học 
tập tại nhiều nền kinh tế 
thành viên APEC, tập trung 
tại Ôxtrâylia, Hoa Kỳ, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Xingapo, 
Đài Bắc (Trung Quốc), Nga 
và Canađa. 

 

Mạnh Hùng 
(dangcongsan.vn 

Ngày 07/3/2017) 
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Tham gia APEC là bước đi chiến lược trong hội nhập của đất nước. Cùng với 
việc triển khai mạnh mẽ các mối quan hệ trong “sân chơi” APEC, Việt Nam dần tạo 
dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trên bản đồ thế giới. 

Tháng 11/1998, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương, nhìn lại chặng đường phát triển của diễn đàn, cũng như tiến trình 
tham gia của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp Ban Thư ký APEC Việt 
Nam 2017 tin tưởng, APEC sẽ tiếp tục đóng vai trò đi đầu thúc đẩy xu thế liên kết kinh tế sâu 
rộng và Việt Nam sẽ lĩnh hội được những cơ hội và thu về nhiều lợi ích mới. 

PV: Thưa Đại sứ, gần 20 năm hội nhập mạnh mẽ khu vực châu Á - Thái Bình Dương,  
Diễn đàn APEC đã đem lại cho chúng ta những lợi ích thiết thực nào? 

Đ�i s� Nguy�n Nguy�t Nga: Chặng đường tham gia APEC gần hai thập kỷ qua là một 
giai đoạn mang tầm chiến lược của ta, luôn gắn với những bước đột phá trong công cuộc đổi 
mới và triển khai đường lối đối ngoại của đất nước, đồng thời mang lại những lợi ích cụ thể, 
rất thiết thực đối với các địa phương, doanh nghiệp và người dân. 

Trước hết, việc tham gia hợp tác APEC và tăng cường quan hệ song phương với các 
thành viên diễn đàn góp phần rất quan trọng vào nỗ lực triển khai chính sách đối ngoại độc 
lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của nước ta. Sự tích cực tham gia, 
đóng góp giải quyết các quan tâm chung của khu vực đã góp phần nâng cao vị thế của Việt 
Nam, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi, thúc đẩy các vấn đề, lợi ích của ta và ASEAN. 
Đến nay, 13 trong 25 đối tác chiến lược, toàn diện của nước ta là các thành viên APEC, trong 
đó có nhiều trung tâm chính trị - kinh tế hàng đầu thế giới, như Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, Australia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Singapore... Toàn bộ thế đan xen lợi 
ích dài hạn, bền vững chưa từng có đó đã và đang góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc 
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gia, duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác thuận lợi cho công cuộc phát triển đất 
nước. 

APEC còn quy tụ hầu hết các đối tác kinh tế, đầu tư, công nghệ, đào tạo nhân lực… 
hàng đầu của Việt Nam, chiếm khoảng 75% tổng giá trị thương mại quốc tế, 78% vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài, 38% viện trợ phát triển chính thức (ODA) của nước ta cũng như khoảng 
80% du khách nước ngoài đến Việt Nam. Các địa phương, doanh nghiệp nước ta có nhiều 
điều kiện thuận lợi tiếp cận khoa học, công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến, tìm kiếm đối tác 
chiến lược, tranh thủ nguồn lực, dự án và hỗ trợ của APEC, tham gia các chuỗi cung ứng…, 
thiết thực góp phần nâng cao nội lực của đất nước và phát triển kinh tế - xã hội quan trọng 
trong 30 năm đổi mới.  

Việc triển khai các cam kết, thỏa thuận hợp tác, đồng bộ hóa chính sách… của APEC 
đã góp phần tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới trong nước, nhất là hoàn thiện thể chế 
pháp lý, tăng cường năng lực hội nhập quốc tế của các bộ, ngành, địa phương và doanh 
nghiệp, nâng cao kiến thức và trải nghiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập, doanh 
nghiệp có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm... Người dân có nhiều lựa chọn nâng cao 
đời sống, việc làm, hàng hóa, dịch vụ... Thế hệ trẻ có điều kiện học tập, nghiên cứu trong môi 
trường giáo dục, đào tạo chất lượng cao. Hiện khoảng 80% du học sinh nước ta đang học 
tập ở các nền kinh tế thành viên APEC, nhất là Australia, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và 
Singapore. 

Tuy nhiên, để nâng cao sự tham gia, đóng góp của nước ta trong các hoạt động đa 
phương nói chung và hợp tác APEC nói riêng, chúng ta cũng cần nhận thức đầy đủ những 
hạn chế, bất cập. Hiệu quả tận dụng các cơ hội mà hợp tác APEC mang lại vẫn còn thấp; 
đóng góp của ta vào quan tâm chung còn hạn chế, nhất là trong đề xuất ý tưởng, chính sách; 
sự tham gia của địa phương, doanh nghiệp còn thiếu chủ động; phối hợp giữa các bộ, ngành 
chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ còn thiếu, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới… 

PV: Cục diện thế giới tiếp tục định hình và một đặc trưng là xu thế hội nhập, liên kết 
kinh tế đa tầng nấc. Theo Đại sứ, đặc trưng này tác động thế nào đến hợp tác và vai trò của 
Diễn đàn APEC? 

Đ�i s� Nguy�n Nguy�t Nga: Bước vào thế kỷ 21, đặc biệt kể từ sau cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu 2008 - 2009, tình hình thế giới nói chung và đặc biệt là ở châu Á - 
Thái Bình Dương chuyển biến hết sức nhanh chóng, có nhiều phát triển mang tính bước 
ngoặt. Nổi bật là sự phát triển chưa từng có của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và 
đang gia tăng mạnh mẽ quá trình toàn cầu hóa, tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, 
thúc đẩy sự hình thành cục diện hợp tác, liên kết kinh tế đa tầng nấc, với tư duy, cách tiếp 
cận hoàn toàn mới, nội hàm hợp tác, quy mô liên kết ngày càng sâu rộng... Các cơ chế hiện 
có tăng cường liên kết, đồng thời hình thành nhiều cơ chế mới. Đây là một nhân tố rất then 
chốt góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Có thể nói, trong sự phát triển sôi động đó, APEC tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong 
trong thích ứng với những xu thế mới, thúc đẩy cải cách và chuyển đổi. Trong các giai đoạn 
trước, APEC tập trung hợp tác trên ba trụ cột là tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi 
hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật. Hiện nay, nội hàm hợp tác của diễn đàn đang 
chuyển mạnh sang tăng trưởng chất lượng, các vấn đề thương mại - đầu tư thế hệ mới, kinh 
tế số, kinh tế mạng, thương mại điện tử, kết nối, kết nối các chuỗi cung ứng, hỗ trợ các 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đào tạo nhân lực… Cách tiếp cận hợp tác ngày càng 
mang tính liên ngành, nâng lên tầm toàn cầu gắn với nỗ lực ứng phó với các thách thức 
chung của nhân loại. Nỗ lực cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp tục được đẩy mạnh. 

Vì vậy, vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu khu vực thể hiện không chỉ 
trong việc tiếp tục đi đầu khởi xướng ý tưởng, sáng kiến liên kết, mà còn nâng lên là cơ chế 
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điều phối hợp tác, thỏa thuận thương mại tự do (FTA), nhất là việc thúc đẩy hình thành khu 
vực thương mại tự do toàn châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Xây dựng tầm nhìn của 
APEC sau năm 2020, các thành viên còn xác định cần nâng cao vai trò diễn đàn lên thành 
một cơ chế lãnh đạo tầm toàn cầu trong xử lý các thách thức chung, tìm giải pháp cho các 
quan tâm của người dân và doanh nghiệp.    

PV: Thế giới tiếp tục đổi thay rất phức tạp và chỉ còn vài năm nữa APEC sẽ bước 
sang thập kỷ phát triển thứ tư. Như vậy, với vai trò chủ nhà của APEC 2017, chúng ta cần 
thể hiện như thế nào để vừa hài hòa lợi ích chung, vừa tận dụng được cơ hội phát triển đất 
nước, thưa Đại sứ? 

Đ�i s� Nguy�n Nguy�t Nga: 2017 được dự báo là một năm khó khăn với rất nhiều 
ẩn số. Môi trường an ninh, phát triển rất phức tạp, khó đoán định hơn trước. Chưa tìm 
được giải pháp cho các vấn đề khủng hoảng kinh tế, khủng bố, di cư, thiên tai, trong khi bất 
bình đẳng xã hội, xu hướng dân túy, chủ nghĩa bảo hộ... gia tăng. Có thể nói rằng, khác với 
25 năm qua kể từ sau chiến tranh lạnh, tư duy chính sách, quan hệ quốc tế, tương quan lực 
lượng kinh tế và chính trị... tất cả đều đang biến đổi, có xu hướng sắp xếp lại. Tuy nhiên, 
thách thức càng nhiều, nhu cầu hợp tác, liên kết càng lớn. 

Diễn đàn APEC cũng đang ở một trong những thời điểm chuyển đổi mạnh mẽ nhất kể 
từ khi hình thành, đang định hình mục tiêu và hướng đi cho giai đoạn phát triển tiếp theo 
sau năm 2020. Nhiều nền kinh tế thành viên cũng đang chuyển đổi ở các mức độ khác 
nhau cả về kinh tế, chính trị, xã hội, 2017 sẽ diễn ra bầu cử ở nhiều nền kinh tế thành viên 
then chốt. Tình hình đó đòi hỏi nước chủ nhà cần có năng lực quan tâm chung, năng lực 
sáng tạo, dự báo xu thế, vận động tranh thủ các nền kinh tế khác. 

Bài học lớn về hợp tác đa phương của Việt Nam trong suốt chặng đường vừa qua là 
giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đề cao chủ trương đa dạng hóa, đa phương 
hóa quan hệ đối ngoại; nắm bắt xu thế, quan tâm chung, tiếp cận và xử lý mọi vấn đề trên 
cơ sở “mẫu số chung”. Là chủ nhà của diễn đàn kinh tế lớn, đòi hỏi ta phải xử lý khéo léo, 
hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích khu vực và quốc tế, những khác biệt lợi ích giữa các 
thành viên đang phát triển và các thành viên phát triển, các vấn đề kinh tế truyền thống với 
các vấn đề kinh tế - thương mại mới, các vấn đề xã hội, tác động của diễn biến chính trị, an 
ninh... 

Để tận dụng được cơ hội mà APEC 2017 mang lại, cần tiếp tục phát huy bài học về 
kết hợp chặt chẽ đối ngoại đa phương với đối ngoại song phương, nâng cao tính chủ động 
của các bộ, ngành trong đóng góp, đề xuất sáng kiến, khởi xướng ý tưởng đối với quan tâm 
chung... Những năm tới cũng là giai đoạn nước rút khi nước ta nỗ lực hoàn thành các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, do đó bài toán đặt ra là phải tạo được chuyển 
biến quan trọng trong việc tham gia hội nhập của địa phương, doanh nghiệp. 

Có thể nói, Năm APEC 2017 còn là cơ hội lớn để chúng ta hình thành văn hóa hội 
nhập bền vững. Từ các hoạt động dày đặc của Năm APEC, các cơ quan, doanh nghiệp, 
các nhà nghiên cứu, mọi tầng lớp nhân dân đều có cơ hội để nâng cao cách thức ứng xử, 
tham gia hoạt động, đề xuất sáng kiến, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người 
Việt Nam..., trong đó có vai trò rất quan trọng của các cơ quan truyền thông trong thời đại 
công nghệ thông tin hiện nay. 

Việc nâng tầm đóng góp vào hợp tác APEC thời gian tới và đăng cai tổ chức Năm 
APEC 2017 là sự kết tinh, hội tụ đường lối hội nhập quốc tế toàn diện, đối ngoại đa phương 
năng động và hội nhập kinh tế sâu rộng của nước ta, mà trong đó châu Á - Thái Bình 
Dương là một trọng tâm chiến lược. 

PV: Xin cảm ơn Đại sứ! 
 

                                                                                                          (baoquocte.vn - Ngày 27/01/2017) 
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NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRONG HỢP TÁC APEC 
 

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương tháng 11/1998 đã đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình triển 
khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc 
tế của Đảng và Nhà nước ta. Với 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có nhiều nền kinh tế 
lớn trên thế giới, đồng thời là thị trường có rất nhiều tiềm năng đối với Việt Nam, APEC 
là diễn đàn quan trọng giúp Việt Nam hội nhập với khu vực. 

Nhìn lại chặng đường gần 20 năm qua, đánh giá về những đóng góp của Việt Nam trên tất 
cả các lĩnh vực và đâu là đóng góp mang tính nổi bật và thiết thực nhất. Bên cạnh lợi ích mà 
APEC mang lại cho Việt Nam thì chúng ta cũng đã có những đóng góp nhất định cho tiến trình 
APEC. 

Các hoạt động hợp tác trong APEC đã góp phần nâng cao nội lực của đất nước. Thực hiện 
các cam kết hợp tác trong APEC góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư của Việt 
Nam với các nền kinh tế trong khu vực. Ngoài ra, các dự án hợp tác của quỹ APEC, tuy không 
lớn nhưng cũng góp phần thúc đẩy quá trình cải cách trong nước và nâng cao năng lực của đội 
ngũ cán bộ làm công tác hội nhập của ta trên nhiều lĩnh vực.  

Việc Việt Nam tham gia chủ động và tích cực vào diễn đàn này đã góp phần củng cố hình 
ảnh và vị thế mới của nước ta trong khu vực. Thời gian qua, Việt Nam đã tạo dựng được vai trò 
và hình ảnh tốt trong khu vực APEC nói riêng và trên thế giới nói chung. Có thể thấy rõ điều 
này qua việc nhiều thành viên APEC, trong đó có nhiều nền kinh tế như Mỹ, Trung Quốc, Nga, 
Nhật Bản, Canada, Australia… mong muốn hợp tác với Việt Nam. 

Đặc biệt, việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức APEC vào năm 2006, tổ chức 
thành công Tuần lễ cấp cao APEC 14 và hơn 100 hoạt động liên quan cũng như đảm nhận vai 
trò Giám đốc điều hành Ban thư ký APEC quốc tế nhiệm kỳ 2005 - 2006 khẳng định vị thế 
quốc tế ngày càng cao của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế đa phương cũng như thể hiện sự 
tin tưởng và đánh giá tích cực của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. 

Bên cạnh đó, APEC là một kênh quan trọng để chúng ta thúc đẩy hợp tác song phương 
với các nền kinh tế trong khu vực, đặc biệt là các đối tác hàng đầu thông qua các hội nghị 
APEC và các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao. Các lợi ích kể trên đối với Việt Nam góp 
phần quan trọng trong việc tăng cường nội lực phát triển của đất nước, thúc đẩy quan hệ song 
phương với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và nâng cao vị thế của Việt Nam trong 
khu vực và trên thế giới. 

Với tư cách là thành viên, chúng ta tham gia đầy đủ và có trách nhiệm vào nhiều chương 
trình hợp tác của APEC. Nổi bật là chúng ta đã tham gia đầy đủ và tích cực vào một số Chương 
trình hành động tập thể (CAPs) trong các lĩnh vực Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC), Thủ tục 
Hải quan, Kinh tế kỹ thuật (ECOTECH), Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC 
(ABTC) và Chương trình Hành động quốc gia của APEC (IAPs). Đây là những chương trình 
hữu hiệu trong việc thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực.  

Trong những năm gần đây, các lĩnh vực hợp tác trong APEC ngày càng mở rộng. Ngoài 
những nội dung kinh tế thương mại truyền thống, Việt Nam còn tham gia vào các lĩnh vực hợp 
tác mới của APEC như an ninh con người, y tế, giáo dục, du lịch, nổi bật là vai trò đồng Chủ 
tịch và Phó chủ tịch của Nhóm công tác y tế (2009 - 2010), Nhóm công tác về đối phó tình 
trạng khẩn cấp (2012 - 2013)... 

Đồng thời, với tư cách là một nền kinh tế đang phát triển có một số kinh nghiệm phát triển 
nhất định, Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào một số lĩnh vực như thủy sản, nông nghiệp, 
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phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh... thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và thông tin 
với các nền kinh tế khác, nhất là với các nền kinh tế đang phát triển của APEC. Bên cạnh đó, 
chúng ta cũng học được nhiều kinh nghiệm hay của các nền kinh tế phát triển hơn trong APEC.  

Ngoài lĩnh vực hợp tác cụ thể, Việt Nam cũng tham gia vào một số công tác điều hành 
chung của APEC như tích cực tham gia vào các ủy ban chủ chốt như: Ủy ban Thương mại và 
Đầu tư, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban chỉ đạo của các quan chức cao cấp về hợp tác kinh tế kỹ thuật; 
các tiểu ban quan trọng về tiêu chuẩn hợp chuẩn, thủ tục hải quan và các nhóm công tác quan 
trọng như đi lại của doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, y tế và đối phó với tình trạng khẩn 
cấp... 

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một thành viên APEC, Việt Nam cũng 
chú trọng hơn đến việc tham gia công tác điều hành một số mặt hoạt động của APEC như tích 
cực hoạt động trong nhóm bạn của chủ tịch, thực chất là hỗ trợ chủ tịch APEC đề ra các sáng 
kiến và định hướng chính sách chung trong APEC.  

Ngoài ra, Việt Nam cũng chủ động tham gia nhiều sáng kiến hợp tác mới trong APEC như 
việc là một trong 3 thành viên thử nghiệm quy tắc ứng xử doanh nghiệp với khối doanh nghiệp 
vừa và nhỏ trong khuôn khổ hợp tác chống tham nhũng, tham gia diễn tập thử nghiệm chương 
trình phục hồi thương mại APEC.  

Trong năm 2008, ta đã chủ động đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác mới trong APEC chủ 
yếu dưới hình thức hỗ trợ xây dựng năng lực, như dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng APEC”, dự án 
“Mô hình về trách nhiệm xã hội của giới kinh doanh du lịch trong APEC” và đăng cai tổ chức 
các Hội thảo như “Đối thoại giữa các nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác khu 
vực và quốc tế quan trọng của APEC về đối phó với tình trạng khẩn cấp”; Hội thảo về “Chính 
sách quản lý xã hội đối với người di cư nhằm hạn chế sự lây nhiễm của HIV/AIDS”; Hội thảo 
Đối tác công - tư... Việt Nam cũng đã đề xuất đăng cai tổ chức Hội thảo APEC về “An ninh 
hàng không” và đã được các nền kinh tế thành viên APEC tán thành. 

Kể từ năm 2006 đến nay, chúng ta đã thực hiện được 26 dự án về hỗ trợ xây dựng năng 
lực trong hợp tác APEC với tổng giá trị hơn 1,5 triệu USD. Tại hội nghị bộ trưởng APEC lần 
thứ 6 về phát triển nguồn nhân lực do Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tháng 9/2014, đã thông qua 
kế hoạch hành động APEC giai đoạn 2015 - 2018 nhằm đẩy mạnh hợp tác về tạo việc làm chất 
lượng và tăng cường kết nối con người thông qua việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng. 

Có thể khẳng định, những sáng kiến này có ý nghĩa rất quan trọng góp phần tăng cường 
hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền kinh tế thành viên và những đối tác có lợi ích liên 
quan trong APEC. Đồng thời, do việc Việt Nam đề xuất các sáng kiến được chấp nhận, các 
thành viên ngày càng tin tưởng và đánh giá cao vai trò và sự tham gia tích cực, chủ động và 
hiệu quả của Việt Nam tại APEC nói riêng và tại các diễn đàn đa phương khác nói chung. 

 

                                                                                                Thu Việt 
                                                                  (apec2017.botaichinh.gov.vn - Ngày 12/01/2017) 
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QUAN HỆ VIỆT NAM - APEC 
 

Tuy là thành viên mới, một trong 3 thành viên gia nhập sau cùng trong 21 nền kinh 
tế thành viên, nhưng Việt Nam đã tích cực và chủ động đề xuất nhiều sáng kiến tại các hội 
nghị và diễn đàn khác nhau của APEC; bước đầu Việt Nam đã tạo được uy tín và hình 
ảnh tốt đẹp với các thành viên về một đất nước năng động, cởi mở và hội nhập. 

Tham gia của Việt Nam trong APEC 
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Nhận thấy tầm quan trọng của APEC đối với sự phát triển kinh tế của các nước trong khu 
vực nói chung và của Việt Nam nói riêng, phù hợp với đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của 
Đảng và Nhà nước ta, ngày 15/6/1996, Chính phủ Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập APEC. 
Tiếp đó, theo yêu cầu của APEC, tháng 8/1996 ta đã gửi cho APEC “Bản ghi nhớ hệ thống 
chính sách kinh tế thương mại của Việt Nam” (Aide Memoire). Trong thời gian chờ quyết định 
chính thức kết nạp Việt Nam, ta cũng đã xin tham gia 3 nhóm công tác để làm quen và nắm bắt 
tình hình hoạt động của tổ chức. Ngày 25/4/1997, Việt Nam gửi đơn xin tham gia với tư cách 
khách mời vào Nhóm công tác về xúc tiến thương mại; Nhóm công tác về khoa học và công 
nghệ công nghiệp; và Nhóm chuyên gia về hợp tác kỹ thuật nông nghiệp của APEC. Đây là 
những nhóm mà ta có khả năng đóng góp, đồng thời có thể đem lại những lợi ích cụ thể cho ta. 

Ngày 14/11/1998, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế, APEC đã tuyên bố kết nạp 
Việt Nam, Nga và Pê-ru. Việc trở thành thành viên chính thức của APEC là một bước đi sâu 
hơn vào con đường hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, góp phần mở rộng kinh tế đối ngoại, 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. 
Trong APEC, Việt Nam có nhiều đối tác quan trọng như các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung 
Quốc, Mỹ, Úc và Niu Di-lân. Một số thành viên APEC đang dần trở thành đối tác chiến lược 
trong kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư của Việt Nam. Thống kê gần 
đây cho thấy các nền kinh tế APEC chiếm khoảng 67% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
khoảng 75% vốn ODA và 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 

Quán triệt chủ trương “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát 
huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và định hướng xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ 
môi trường”, ngay sau khi gia nhập APEC, Việt Nam đã tích cực tham gia vào nhiều chương 
trình, dự án hợp tác của APEC, tranh thủ được sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn về vốn, khoa học kỹ 
thuật, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói 
giảm nghèo, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Thực tế cho thấy, tuy là thành viên mới nhưng Việt Nam cũng đã tích cực và chủ động đề 
xuất nhiều sáng kiến tại các hội nghị và diễn đàn khác nhau của APEC. Kết quả tham gia APEC 
trong 10 năm qua là rất đáng khích lệ, chúng ta đã bước đầu tạo được uy tín và hình ảnh tốt đẹp 
với các thành viên về một Việt Nam năng động, cởi mở và hội nhập qua gần 20 sáng kiến đưa 
ra tại các lĩnh vực khác nhau của APEC. 

Việt Nam và Năm APEC 2006 
Một sự kiện và đồng thời là đóng góp hết sức quan trọng của Việt Nam đối với tiến trình 

hợp tác APEC là việc Việt Nam chủ động đăng cai tổ chức năm APEC 2006. Điều này thể hiện 
tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy tiến trình hợp tác 
APEC. 

Kết quả 
- Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về APEC 2006, sự phối hợp chặt chẽ của 5 Tiểu 

ban: Nội dung, Lễ tân, Vật chất - Hậu cần, An ninh, Tuyên truyền - văn hóa, các tỉnh, thành phố 
đăng cai các sự kiện (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam…) và sự ủng hộ 
của nhân dân trong cả nước, chúng ta đã tổ chức thành công hơn 100 sự kiện của năm, trong đó 
đáng chú ý là: 

+ Tuần lễ Cấp cao (12 - 19/11/2006 tại Hà Nội) gồm Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế 
APEC lần thứ 14 (18 - 19/11), Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 18 (15 - 
16/11) và Hội nghị Thượng đỉnh các tổng giám đốc doanh nghiệp (CEO Summit, 17 - 19), 
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phiên họp thứ tư của ABAC; diễn đàn đầu tư APEC, diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư với 
Việt Nam... 

+ 05 Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành (Hội nghị Bộ trưởng Thương mại, Hội nghị Bộ 
trưởng Tài chính, Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch, 
Hội nghị Bộ trưởng về cúm gia cầm và dịch bệnh truyền nhiễm). 

+ 04 Hội nghị các quan chức cao cấp (SOM I, II, III và CSOM)... 
Riêng trong tuần lễ cấp cao đã có hơn 10.000 đại biểu tham dự bao gồm các nhà lãnh đạo 

của 21 nền kinh tế thành viên, quan chức, doanh nghiệp, báo chí... 
- Dưới chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh 

vượng”; Năm APEC 2006 đạt kết quả thực chất về nội dung, tạo dấu ấn của Việt Nam trong 
tiến trình APEC: 

1/ Thông qua Tuyên bố Hà Nội của các nhà lãnh đạo, Tuyên bố của Hội nghị liên Bộ 
trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 18, trong đó khẳng định các kết quả hợp tác phong phú của 
năm APEC đồng thời đề ra phương hướng hợp tác APEC trên tất cả các lĩnh vực, cho tất cả các 
diễn đàn của APEC cho năm 2007 và các năm tiếp theo. 

2/ Phê chuẩn Kế hoạch hành động Hà Nội nhằm thực hiện Lộ trình Busan, hướng đến 
mục tiêu Bogor là thực hiện tự do hóa thương mại và đầu tư năm 2010 đối với các nền kinh tế 
phát triển và năm 2020 đối với các nền kinh tế đang phát triển. Đây là sáng kiến quan trọng của 
Việt Nam, để lại dấu ấn của Việt Nam trong tiến trình hợp tác của APEC và cơ sở mang tính 
định hướng cho các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại của APEC trong nhiều năm tới. 

3/ Ra Tuyên bố riêng của các nhà lãnh đạo APEC về Vòng đàm phán Đô-ha, khẳng định 
quyết tâm chính trị mạnh mẽ, đặc biệt nhấn mạnh mỗi thành viên APEC sẽ chủ động đưa ra các 
cam kết cao hơn nhằm thúc đẩy việc sớm khởi động lại Vòng đàm phán. 

4/ Thông qua Báo cáo cả gói các biện pháp cải cách APEC nhằm làm cho APEC ngày 
càng có sức sống mạnh mẽ, năng động, hiệu quả hơn. 

5/ Đạt được nhiều kết quả cụ thể nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư, hợp tác kinh tế - kỹ 
thuật như: Thông qua 6 biện pháp mẫu của các hiệp định thương mại tự do song phương và khu 
vực chất lượng cao; hai hướng dẫn mẫu về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đánh giá Kế hoạch hành 
động thuận lợi hóa thương mại về giảm 5% chi phí giao dịch thương mại (TFAP) giai đoạn 1 
(2001 - 2006) và khung Kế hoạch TFAP giai đoạn 2 nhằm giảm tiếp 5% giao dịch thương mại 
(2006 - 2010). 

6/ Khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh con người, chống khủng 
bố, an ninh năng lượng, cùng nhau ứng phó với những thách thức chung như thiên tai, dịch 
bệch, HIV/AIDS, nạn tham nhũng… 

7/ Thông qua kết quả năm Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành được tổ chức trong năm 
2006 với nhiều sáng kiến của Việt Nam như Tuyên bố Hà Nội về nâng cao năng lực cạnh tranh 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thương mại và đầu tư; Tuyên bố Hội An về thúc đẩy du 
lịch; Kế hoạch hành động phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm... 

8/ Trong Tuần lễ Cấp cao, chúng ta đã đón năm chuyến thăm song phương chính thức của 
lãnh đạo của Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Nhật Bản, Chi-lê. Nhiều thỏa thuận hợp tác 
quan trọng về kinh tế, chính trị đã đạt được trong các chuyến thăm song phương. 

9/ Tại Hội nghị Thượng đỉnh các tổng giám đốc doanh nghiệp APEC, đã có hơn 1.500 đại 
biểu tham dự (125 đến từ các tập đoàn được xếp hạng Top 500 trên thế giới) để bàn về cơ hội 
và thách thức, cũng như các định hướng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại khu vực. Đặc 
biệt, Diễn đàn thúc đẩy thương mại và đầu tư với Việt Nam với chủ đề “Những cơ hội kinh 
doanh khi Việt Nam trở thành thành viên WTO” được tổ chức bên lề hội nghị đã thu hút hơn 
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1.000 đại biểu tham dự. Trong dịp này, 06 hợp đồng trị giá 2 tỷ đôla giữa các doanh nghiệp Việt 
Nam và nước ngoài đã được ký kết. 

Ý nghĩa 
Nhìn chung lại, năm APEC nói chung và Tuần lễ Cấp cao APEC nói riêng đã thành công 

rực rỡ trên cả 3 mặt: Nội dung, tổ chức và lễ tân, và trên 2 phương diện đa phương và song 
phương. Tổ chức thành công năm APEC 2006 chúng ta đạt các mục tiêu sau: 

- Khẳng định đường lối đối ngoại tích cực hội nhập quốc tế, củng cố hòa bình, tăng cường 
hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; 

- Tạo dấu ấn Việt Nam cả về nội dung và cách tổ chức; nâng cao hình ảnh sâu đậm về một 
nước Việt Nam năng động, cởi mở, mến khách và an ninh; 

- Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương với các nền kinh tế thành viên, đặc 
biệt là với các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản; góp phần nâng cao vị thế 
của Việt Nam trong quan hệ với các trung tâm chính trị - kinh tế lớn trên thế giới; 

- Thông qua hợp tác APEC, mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du 
lịch, khoa học công nghệ; tranh thủ sự hỗ trợ của các thành viên APEC trên những vấn đề ta 
quan tâm (gia nhập WTO, ngăn chặn dịch cúm gia cầm, thu hẹp khoảng cách phát triển, kể cả 
về công nghệ thông tin); 

- Thông qua APEC, đưa ra một thông điệp mạnh mẽ đối với cộng đồng doanh nghiệp về 
chính sách thông thoáng của ta về thương mại, đầu tư phù hợp với chuẩn mực quốc tế, góp phần 
đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp APEC, tăng thêm lòng tin và 
khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp APEC kinh doanh, đầu tư vào Việt Nam. 

Sự tham gia của Việt Nam sau năm APEC 2006 
Sau thành công của năm APEC 2006, chúng ta tiếp tục phát huy những kết đã đạt được, 

tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của APEC, qua đó khẳng định vai trò của 
Việt Nam trong APEC, cụ thể là: 

1/ Thực hiện nghiêm túc các cam kết hợp tác thường niên của APEC như cập nhật 
Chương trình Hành động quốc gia và Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình Hành động tập 
thể về thuận lợi hóa thương mại; cập nhật Kế hoạch Hành động Chống khủng bố; cung cấp các 
thông tin về chính sách trong một số lĩnh vực khác theo yêu cầu của APEC. 

2/ Tại các diễn đàn, ta tham gia tích cực, có tiếng nói độc lập và thuyết phục, góp phần 
giải tỏa mâu thuẫn giữa các nền kinh tế trên nhiều lĩnh vực nhạy cảm. Qua đó, ta giành được 
thiện cảm và củng cố quan hệ với các nền kinh tế hàng đầu khu vực. Ngoài ra, ta cũng chủ động 
tham gia nhiều sáng kiến hợp tác mới trong APEC, ngay cả trong những lĩnh vực nhạy cảm như 
việc ta là một trong 3 thành viên tham gia thử nghiệm quy tắc ứng xử doanh nghiệp với khối 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khuôn khổ hợp tác chống tham nhũng, tham gia thử nghiệm kế 
hoạch phục hồi thương mại trong trường hợp khủng bố tấn công. Điều này đã góp phần nâng 
cao hình ảnh của Việt Nam trong APEC. 

3/ Ta đã chủ động đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác mới, chủ yếu dưới hình thức hỗ trợ xây 
dựng năng lực, trong hàng loạt lĩnh vực như thuận lợi hóa thương mại, sở hữu trí tuệ, chống 
tham nhũng, phòng chống dịch bệnh và đối phó với tình trạng khẩn cấp. Những hình thức hợp 
tác này đã thu hút hàng trăm nghìn đô la tài trợ từ các dự án hỗ trợ năng lực của APEC. Các dự 
án tuy không nhiều nhưng góp phần nâng cao trình độ cán bộ và ý thức của các doanh nghiệp về 
hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

 

                                                                                                                 TG  
                                                                                         (tuyengiao.vn - Ngày 25/3/2016) 
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                VIỆT NAM L� MỘT TRONG NHỮNG TH�NH VIÊN 
                                                   TÍCH CỰC CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA APEC 

 

Sau gần 20 năm trở thành thành viên 
của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương kể từ năm 1998, Việt Nam lần 
thứ hai đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức 
các hoạt động của Diễn đàn APEC trong 
năm 2017 (lần đầu tiên vào năm 2006). 

Đây là trọng tâm của đối ngoại Việt Nam 
đến năm 2020 nhằm triển khai chủ trương của 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về hội 
nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối ngoại 
đa phương. 

Trong một thế giới đầy biến động và 
châu Á - Thái Bình Dương đang chuyển mình 
mạnh mẽ với những thời cơ và thách thức chưa 
từng có, việc một lần nữa đăng cai tổ chức năm 
APEC thể hiện tầm nhìn chiến lược và mong 
muốn của Việt Nam đóng góp vào nỗ lực 
chung nhằm mở rộng, làm sâu sắc hơn hợp tác 
APEC và duy trì vai trò của châu Á - Thái 
Bình Dương và động lực của tăng trưởng và 
liên kết toàn cầu. Trong cả năm 2017, dự kiến 
Việt Nam sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo của 20 
nền kinh tế thành viên cùng hàng chục nghìn 
lượt đại biểu, đại diện các tập đoàn và các cơ 
quan truyền thông lớn của khu vực và quốc tế 
đến tham dự khoảng 200 hoạt động của diễn 
đàn được tổ chức trên khắp cả nước. 

Việc nước ta đảm nhận vai trò chủ nhà 
Năm APEC 2017 thể hiện sự tín nhiệm cao của 
cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định tầm 
nhìn chiến lược của Việt Nam về tương lai 
châu Á - Thái Bình Dương. Đây là vinh dự 
nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với 
nước ta trong việc cùng các nền kinh tế thành 
viên nỗ lực làm cho Năm APEC 2017 ghi đậm 
dấu ấn của tiến trình phát triển không ngừng 
của Diễn đàn APEC, thúc đẩy xu thế hòa bình, 
ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên 
thế giới. 

Trong gần 20 năm qua, Việt Nam luôn 
tham gia tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác 
APEC, với nhiều đóng góp trên cả ba trụ cột 
hợp tác. Nổi bật là: Nước ta đã đảm nhận vai 

trò chủ nhà APEC lần đầu tiên vào năm 2006, 
tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC lần 
thứ 14 và hơn 100 hoạt động liên quan cũng 
như đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Ban 
Thư ký APEC quốc tế nhiệm kỳ 2005 - 2006. 

Những kết quả đạt được trong năm 2006 
về liên kết khu vực, cải cách hoạt động 
APEC,... có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng 
cường hợp tác năng động của APEC. Hội nghị 
Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về phát triển nguồn 
nhân lực, do Việt Nam tổ chức tại Hà Nội 
tháng 9/2014, đã thông qua Kế hoạch hành 
động APEC giai đoạn 2015 - 2018 nhằm đẩy 
mạnh hợp tác về tạo việc làm chất lượng và 
tăng cường kết nối con người thông qua phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng. 

Các bộ, ngành của Việt Nam đã chủ trì 
và đồng chủ trì triển khai hơn 100 dự án, hoạt 
động trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy hợp 
tác trong những vấn đề mới, thiết thực, như: 
Tự chứng nhận xuất xứ (năm 2012), an ninh 
vận tải hàng không (năm 2012), chia sẻ kinh 
nghiệm phát triển và thực hiện mô hình tăng 
trưởng mới (năm 2014), quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng (năm 2015), tạo thuận lợi 
chuỗi giá trị toàn cầu về dệt may (năm 2015), 
thúc đẩy đầu tư hạ tầng cơ sở nhằm bảo đảm 
an ninh lương thực (năm 2016),... 

Việt Nam cũng đảm nhận vai trò điều 
phối hợp tác, hoạt động của các nhóm công tác 
quan trọng. Nổi bật là vai trò đồng Chủ tịch và 
Phó chủ tịch của Nhóm công tác y tế (2009 - 
2013), Nhóm công tác đối phó tình trạng khẩn 
cấp (2012 - 2013),... 

Việt Nam là một trong những thành viên 
tích cực đưa ra các đề xuất, sáng kiến đóng góp 
vào quan tâm chung. Năm 2005, Việt Nam 
cùng các chủ nhà hội nghị cấp cao APEC như 
Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Nhật Bản và Trung 
Quốc đã đề xuất sáng kiến thành lập Nhóm chỉ 
đạo SOM để tiến hành kiểm điểm giữa kỳ việc 
thực hiện các Mục tiêu Bogor. Cũng trong năm 
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2005, Việt Nam đã đề xuất và triển khai sáng 
kiến tổ chức Hội nghị Bộ trưởng APEC về 
dịch cúm gia cầm, thông qua Kế hoạch hành 
động APEC về phòng chống và ứng phó với 
dịch cúm gia cầm và các đại dịch cúm. 

Việt Nam tích cực đề xuất các sáng kiến 
ứng phó rủi ro thiên tai là một trong những ưu 
tiên của hợp tác APEC. Các bộ, ngành của Việt 
Nam đã chủ trì tổ chức Hội thảo APEC đầu 
tiên về ứng phó với thiên tai lũ lụt bất thường 
(năm 2011), Hội thảo về quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng nhằm triển khai khuôn khổ 
Sendai của Liên hợp quốc về giảm thiểu rủi ro 
thiên tai năm 2015),... 

Ý tưởng và việc nước ta tổ chức Hội thảo 
APEC về tạo thuận lợi chuỗi giá trị toàn cầu về 

dệt may (năm 2016) được các thành viên đánh 
giá cao. 

Năm 2016, Việt Nam đề xuất sáng kiến 
thúc đẩy đầu tư hạ tầng cơ sở nhằm bảo đảm 
an ninh lương thực, với việc tổ chức đối thoại 
công tư về lĩnh vực này. Cũng trong năm 2016, 
Việt Nam phối hợp với các nền kinh tế thành 
viên APEC tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong cộng đồng APEC - Mô hình 
kinh doanh online - offline (O2O)” với sự tham 
gia của hơn 100 doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo, bao gồm các doanh nghiệp lớn, các tổ 
chức của diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á -  
Thái Bình Dương. 

  
Mạnh Hùng 

(dangcongsan.vn - Ngày 06/3/2017)
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Chủ tịch nước thiết tha kêu gọi sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, 
các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các 
tầng lớp nhân dân cả nước để các thành viên APEC và bạn bè quốc tế cảm nhận sâu 
sắc về một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển đầy năng động, con người Việt 
Nam giàu tình nghĩa, nhân văn và mến khách. 

Tại phiên bế mạc Hội nghị APEC 2016, khi phát biểu nhân việc Việt Nam đảm nhận vai 
trò là nước chủ nhà Năm APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, đăng cai tổ 
chức hội nghị chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” là trọng tâm đối 
ngoại của Việt Nam, thể hiện mong muốn của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực vào tiến 
trình APEC, góp phần đưa châu Á - Thái Bình Dương ngày càng phát triển, thịnh vượng. 

Chủ tịch nước cho biết, Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 24 tại Peru đã kết thúc tốt đẹp, 
trong đó Việt Nam đã có nhiều đóng góp xứng đáng với vai trò là nước chủ nhà Năm APEC 
2017. Các thành viên APEC đều khẳng định tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt 
Nam để Năm APEC 2017 thành công. 

Việc đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2017 thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng 
đồng quốc tế, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về tương lai châu Á - 
Thái Bình Dương. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của Việt Nam trong việc 
cùng các nền kinh tế thành viên nỗ lực làm cho Năm APEC 2017 ghi đậm dấu ấn của tiến 
trình phát triển không ngừng của Diễn đàn APEC, thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác, 
phát triển của khu vực và trên thế giới. 

Chủ tịch nước khẳng định, trong một thế giới toàn cầu hóa đầy biến động, châu Á - Thái 
Bình Dương tiếp tục là một khu vực phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế, chính trị ngày 
càng quan trọng trên thế giới. Là một nước nằm trên bờ Tây Thái Bình Dương, sự phát triển 
của Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai gắn bó mật thiết với khu vực rộng lớn, đầy 
tiềm năng này. 

Cũng chính vì lẽ đó, mà 18 năm trước đây, năm 1998, Việt Nam đã gia nhập APEC - 
Diễn đàn ngày nay đại diện cho 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 49% thương 
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mại toàn cầu. Đây là nơi hội tụ của hầu hết các đối tác quan trọng của Việt Nam về hợp tác 
phát triển, thương mại, đầu tư cũng như trên nhiều lĩnh vực khác. Năm 2006, Việt Nam đã 
đảm nhận rất thành công vai trò nước chủ nhà của APEC, được các thành viên và bạn bè 
quốc tế đánh giá cao. 

Năm APEC 2017, với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, chúng 
ta sẽ làm hết sức mình để cùng các thành viên thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành các Mục 
tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020; chung tay xây dựng tầm nhìn 
liên kết khu vực trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nền tảng quan trọng để cùng tạo dựng 
quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ 21. 

Cùng với đó, Năm APEC 2017 cần chuyển thành cơ hội thiết thực, góp phần thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, tiếp tục đẩy 
mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; nâng cao vị 
thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 

Với các hoạt động phong phú, đa dạng của APEC được tổ chức trên phạm vi cả nước, 
chúng ta sẽ có thêm cơ hội quý báu để nâng cao năng lực hội nhập của các địa phương và 
doanh nghiệp, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng miền, Chủ 
tịch nước Trần Đại Quang phát biểu. 

Chủ tịch nước thiết tha kêu gọi sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, 
các ngành, cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân 
dân cả nước để các thành viên APEC và bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc về một nước Việt 
Nam hòa bình, ổn định, phát triển đầy năng động, con người Việt Nam giàu tình nghĩa, nhân 
văn và mến khách. 

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 24 đã thành công tốt đẹp, thông qua tuyên bố của các 
nhà lãnh đạo APEC với 2 văn kiện kèm theo gồm “Tuyên bố Lima về khu vực thương mại tự 
do châu Á - Thái Bình Dương” và “Lộ trình về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ”.  

 

                                                                                                    Minh Tâm 
                                                                                            (vietnamnet.vn - Ngày 21/11/2016) 

 

 
 
 
 
 

 

NĂM APEC 2017: TẦM NHÌN V VỊ THẾ MỚI CỦA VIỆT NAM 
 

Đăng cai APEC là thể hiện vai trò năng động, dẫn dắt và trách nhiệm của diễn đàn hợp tác 
kinh tế quan trọng hàng đầu này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm APEC Việt Nam 
2017 đến nay mới đi được gần một nửa chặng đường. Tuy nhiên, nhìn vào những gì đã đạt 
được, bạn bè và đối tác trong cũng như ngoài diễn đàn đều trân trọng, đánh giá cao từ công tác 
tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, đến những đề xuất, sáng kiến chủ động, tích cực của Việt Nam 
thúc đẩy hợp tác, liên kết APEC. 

Việt Nam lần thứ hai tổ chức Năm APEC vào thời điểm tình hình thế giới và khu vực nổi 
lên nhiều diễn biến phức tạp. Đúng vào lúc APEC đang bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành 
các Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020, lại nổi lên không ít lực 
cản đối với tiến trình toàn cầu hóa và liên kết kinh tế. Song, gần 10 năm sau cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu 2008 - 2009, chúng ta cũng đang chứng kiến những diễn biến tích cực hơn, 

 

APEC 2017 V� KỲ VỌNG CỦA VIỆT NAM 
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trong đó có các dấu hiệu khởi sắc mới trong tăng trưởng kinh tế và thương mại khu vực và toàn 
cầu. Thực tế đó đặt những người chèo lái con thuyền APEC trước trọng trách phải chung tay 
hành động nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn cho diễn đàn, từ đó mang lại lợi ích thiết 
thực cho người dân và doanh nghiệp. Vì lẽ đó, bạn bè quốc tế nhìn nhận Năm APEC Việt Nam 
2017 vừa là thử thách, vừa là cơ hội lớn để thúc đẩy tăng trưởng và liên kết ở châu Á - Thái 
Bình Dương và trên thế giới, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong một thế giới 
đầy biến động. 

APEC 2017 - Tầm nhìn chiến lược của đối ngoại Việt Nam  
Năm APEC 2017 là cơ hội quan trọng để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của đối ngoại Việt 

Nam, đặc biệt là công tác đối ngoại đa phương trong giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế sâu 
rộng. Thành công của Năm APEC 2006 và uy tín quốc tế ngày càng cao qua việc đảm nhận tốt 
các trọng trách ở nhiều tổ chức, diễn đàn những năm qua đã giúp Việt Nam bước vào Năm 
APEC 2017 với một tâm thế mới.  

Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” của 
Năm APEC 2017 được bạn bè, đối tác đánh giá cao và đồng lòng hưởng ứng. Trên cơ sở tiếp 
nối các thành quả của hợp tác APEC thời gian qua, Việt Nam đề ra bốn ưu tiên lớn về thúc đẩy 
tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng; nâng cao năng 
lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; và 
tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là 
những nội dung đáp ứng được quan tâm và lợi ích của các nền kinh tế thành viên, phù hợp với 
xu thế chung trong hợp tác quốc tế, đồng thời cũng phản ánh rõ yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của nước ta trong giai đoạn mới.  

Việc xác định đúng chủ đề, ưu tiên và các hướng hợp tác của APEC 2017 thể hiện rõ tầm 
nhìn chiến lược của đối ngoại Việt Nam. Trước hết, đó là tầm nhìn về một châu Á - Thái Bình 
Dương hòa bình, ổn định và phát triển năng động, tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết 
kinh tế khu vực và toàn cầu. Trong đó, Diễn đàn APEC, Cộng đồng ASEAN, các cơ chế hợp tác 
tiểu vùng Mê Công, các hiệp định thương mại tự do (FTA) nhiều bên và song phương… cùng 
phát triển và bổ trợ lẫn nhau, hình thành một cấu trúc khu vực bền vững, toàn diện. Tầm nhìn 
chiến lược đó xuất phát từ niềm tin mạnh mẽ là thế kỷ XXI cần được định hình bởi tư duy bình 
đẳng, cùng có lợi và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, chứ không phải lối nhìn theo 
kiểu “kẻ được, người mất”, nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Tất cả các nước 
khu vực, dù có hay không là thành viên APEC, đều chia sẻ lợi ích chung trong việc xây dựng 
quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ XXI. 

Thứ hai, các hoạt động của APEC năm nay phải tạo ra những động lực mới để thúc đẩy 
tăng trưởng và nâng liên kết kinh tế khu vực lên một tầm cao mới, khẳng định là diễn đàn vì 
người dân và doanh nghiệp. APEC cần có thêm xung lực cho tăng trưởng chất lượng, cải cách 
cơ cấu, phát triển bao trùm về kinh tế - tài chính - xã hội, tăng cường kết nối, phát triển các 
chuỗi giá trị toàn cầu, hợp tác trong các vấn đề kinh tế - thương mại thế hệ mới… Đồng thời, 
nhu cầu cấp bách nữa là đẩy nhanh nỗ lực hoàn tất các Mục tiêu Bô-go, duy trì đà liên kết khu 
vực trong các khuôn khổ như Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Đối tác kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP)…, hướng tới hình thành Khu vực thương mại tự do toàn châu Á - 
Thái Bình Dương (FTAAP).  

Thứ ba, năm 2017 còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của APEC là diễn đàn 
khởi xướng ý tưởng, định hướng và điều phối liên kết kinh tế, qua đó thúc đẩy xây dựng một 
cấu trúc khu vực bền vững, minh bạch, có khả năng thích ứng cao, bảo đảm tính bổ trợ, hài hòa 
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của các cơ chế đa tầng nấc. Đại diện 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 49% thương 
mại toàn cầu, APEC cũng cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong các nỗ lực toàn cầu về 
phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương, 
xử lý các thách thức chung như tác động trái chiều của toàn cầu hóa và công nghệ số, bất bình 
đẳng gia tăng…  

Thứ tư, sau 28 năm hình thành và phát triển, đây còn là thời điểm quan trọng để  định hình 
tầm nhìn của APEC sau năm 2020. Tầm nhìn đó cần xác định rõ các mục tiêu, hướng đi dài hạn 
và các trụ cột hợp tác cho diễn đàn trong 10 - 15 năm tới. Việc phát huy tinh thần hợp tác bình 
đẳng, cùng có lợi, tự nguyện và không ràng buộc là cần thiết để bảo đảm sự năng động, tính hấp 
dẫn của diễn đàn trong một khu vực rất đa dạng về lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển. Cùng 
với đó, vai trò dẫn dắt của APEC trong tiến trình định hình cấu trúc cũng như quản trị khu vực 
và toàn cầu cần được định rõ.  

Với ý nghĩa đó, Năm APEC 2017 hứa hẹn sẽ tạo động lực mới cho diễn đàn. Đây cũng là 
cơ hội lớn để Việt Nam góp phần định hình tương lai không chỉ của APEC mà cả cấu trúc kinh 
tế khu vực. APEC 2017 một lần nữa khẳng định đối ngoại đa phương là chỗ dựa quan trọng của 
các quốc gia, lớn cũng như nhỏ, để thúc đẩy lợi ích và đề cao vị thế trong một thế giới toàn cầu 
hóa sâu rộng. 

Vị thế gia tăng, lợi ích thiết thực  
Đối với Việt Nam, APEC là một trong những diễn đàn đa phương quan trọng và mang lại 

nhiều lợi ích thực chất nhất. Diễn đàn hội tụ 13 trong số 25 đối tác chiến lược và đối tác toàn 
diện, và nhiều đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam. 18 thành viên APEC là các 
đối tác quan trọng trong các FTA song phương và nhiều bên của nước ta. Các thành viên APEC 
chiếm tới 78% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 75% thương mại hàng hóa, 38% viện trợ phát 
triển chính thức và 79% lượng khách du lịch quốc tế của Việt Nam. Khoảng 80% du học sinh 
Việt Nam ở nước ngoài đang học tập tại các nền kinh tế thành viên APEC. 

Do đó, Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam và là đóng góp quan 
trọng nhất của nước ta đối với hợp tác APEC trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng. Cùng 
với việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 cũng như các nỗ lực hoàn tất các cam kết gia nhập WTO vào năm 
2018, việc tổ chức thành công Năm APEC 2017 sẽ góp phần hiện thực hóa một chủ trương rất 
quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các cơ chế đa 
phương”.  

Sự ủng hộ và tham gia tích cực của các nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức khu vực 
và quốc tế đối với các nỗ lực của APEC 2017 sẽ là một đòn bẩy giúp Việt Nam phát huy “sức 
mạnh mềm”. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam trở thành nước chủ nhà APEC đầu tiên được 
mời tham dự các cuộc họp của Nhóm G-20 trong năm nay. Điều đó thể hiện sự tin cậy, đánh giá 
cao của bạn bè quốc tế đối với những sáng kiến, ý tưởng hợp tác vượt lên trên tầm khu vực mà 
Việt Nam đã đề xuất cho APEC. Rõ ràng, các hoạt động Năm APEC 2017 đã và sẽ góp phần 
khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của diễn đàn cũng như vị thế xứng đáng của Việt Nam 
trong quản trị khu vực và toàn cầu.  

Các hoạt động trong năm 2017 còn là cơ hội để nước ta đưa các khuôn khổ quan hệ đối 
tác đã được xác lập đi vào chiều sâu ổn định, bền vững, đặc biệt là tăng cường đan xen lợi ích 
dài hạn với các thành viên APEC chủ chốt. Trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11 tới, 
dự kiến sẽ diễn ra nhiều cuộc gặp, chuyến thăm chính thức của các nhà lãnh đạo cấp cao APEC 
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tới Việt Nam, nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và sự phối hợp trong các vấn đề 
khu vực và quốc tế.  

Từ góc độ kinh tế - xã hội, việc thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu Bô-go và triển khai các 
chiến lược, kế hoạch hành động của APEC cùng nỗ lực của nước ta nhằm hoàn tất các cam kết 
trong các hiệp định FTA của ASEAN sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy cải cách, tái cơ cấu 
kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư ở nước ta. 
Đó là tiền đề để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, 
hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đối với các địa phương và doanh nghiệp, khoảng 200 hoạt động của APEC trong năm 
2017 đã và sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh, đầu tư, du lịch... Riêng Tuần lễ Cấp 
cao APEC tại Đà Nẵng dự kiến có khoảng 10.000 đại biểu, doanh nghiệp hàng đầu khu vực và 
quốc tế cùng các tập đoàn truyền thông lớn tham dự. Đó là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh 
một Việt Nam đổi mới, năng động cũng như lợi thế so sánh của các địa phương, vùng miền trên 
cả nước. Đây cũng là dịp để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp mài dũa năng lực hội 
nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh văn hóa hội nhập của đất nước.  

Đến nay, có thể nói các hoạt động của APEC đã diễn ra suôn sẻ, đạt mục tiêu đề ra. Đó là 
nhờ có sự chung sức đồng lòng, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa 
phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, học giả và người dân. Với thế và 
lực mới của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới, với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè và 
đối tác, chắc chắn Năm APEC Việt Nam 2017 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần phục vụ thiết 
thực các lợi ích phát triển và an ninh của chúng ta, đồng thời khẳng định tầm nhìn và vị thế mới 
của đất nước. 

 

                                                                                 Phạm Bình Minh 
                                                                                  Ủy viên Bộ Chính trị 
                                                           Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
                                                                       Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 
                                                                        (mofahcm.gov.vn - Ngày 08/5/2017) 
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NĂM APEC 2017 
 MỘT TRỌNG TÂM ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM ĐẾN 2020 

 

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội thảo “Năm APEC Việt Nam 2017: Hướng tới 
Cộng đồng APEC năng động, tự cường và gắn kết”, diễn ra sáng 24/6 tại Hà Nội. 

Thưa các quý vị đại biểu, 
Thưa các vị khách quý, 
Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các quý vị tham dự Hội thảo về “Năm APEC Việt Nam 

2017: Hướng tới cộng đồng APEC năng động, tự cường và gắn kết”. 
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao cùng Ban 

Thư ký APEC và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo. 
Tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu và các diễn giả quốc tế đến tham dự. Đây là lần 

đầu tiên chúng ta tổ chức hội thảo quốc tế với quy mô lớn để trao đổi và thống nhất nhận thức về 
tầm quan trọng của Năm APEC Việt Nam 2017 cũng như công tác chuẩn bị cho việc đăng cai tổ 
chức. 
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Sự hội tụ đông đảo của các chuyên gia hàng đầu quốc tế và trong nước cùng đại diện các 
bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông thể hiện quyết tâm 
chung đối với việc xây dựng một cộng đồng APEC năng động, tự cường và gắn kết. 

Thưa các quý vị, 
Hơn 25 năm qua, Diễn đàn APEC khẳng định là một cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu 

vực và trên thế giới, dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy xu thế hợp tác, 
liên kết đa tầng nấc vì hòa bình và phát triển. APEC hội tụ hầu hết các nền kinh tế năng động nhất 
của khu vực, đại diện khoảng 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 47% thương mại toàn 
cầu. Những thỏa thuận của APEC đã góp phần giảm gần 3 lần mức thuế quan trung bình ở khu 
vực và tăng 7 lần thương mại hàng hóa nội khối. 

Trong những thập kỷ tới, vai trò của APEC càng không thể thiếu trong cấu trúc khu vực 
đang định hình, điều phối, gắn kết các cơ chế liên kết khu vực. APEC tiếp tục là diễn đàn then 
chốt để nâng cao vị thế của châu Á - Thái Bình Dương, là động lực của tăng trưởng và liên kết 
toàn cầu. 

Trong một thế giới phẳng và gắn kết hơn, APEC đang chuyển mình căn bản với nội hàm 
liên kết sâu rộng, thiết thực. Ý thức về một cộng đồng APEC ngày càng được tăng cường bởi mẫu 
số chung về lợi ích giữa các thành viên không ngừng mở rộng. Đó là lợi ích duy trì hòa bình, ổn 
định, hợp tác vì phát triển bền vững và thịnh vượng. 

Đối với Việt Nam, Diễn đàn APEC luôn có tầm quan trọng chiến lược trong công cuộc đổi 
mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Đây chính là nơi hội tụ hầu hết các đối tác chiến lược, đối tác 
kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam, đem lại 78% đầu tư trực tiếp nước ngoài, 79% tổng 
giá trị thương mại quốc tế và 70% lượng khách du lịch đến Việt Nam. 13 trong 15 hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán là với các đối tác APEC. 

Thưa các quý vị, 
Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020. Với  thế và lực 

của đất nước không ngừng nâng cao và kinh nghiệm tổ chức thành công năm 2006, việc lần thứ 
hai đăng cai Năm APEC là đóng góp quan trọng nhất của Việt Nam đối với diễn đàn trong bối 
cảnh mới, nhằm thúc đẩy quan tâm chung. Năm APEC 2017 còn có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 20 
năm Việt Nam trở thành thành viên của diễn đàn (1998 - 2018). 

Cùng với việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ứng cử vào Hội đồng Bảo 
an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 cũng như nỗ lực hoàn tất các cam kết gia nhập WTO vào 
2018, Năm APEC 2017 khẳng định quyết tâm của Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng 
tầm đối ngoại đa phương. 

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam cùng các thành viên Cộng đồng ASEAN vun đắp tình hữu 
nghị, hợp tác và gắn kết với các đối tác, các doanh nghiệp, bè bạn khu vực, triển khai Tầm nhìn 
ASEAN sau 2015 và hoàn tất các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 
của đất nước. 

Các hoạt động APEC 2017 còn mang lại những cơ hội thiết thực về phát triển, quảng bá, 
giao lưu cho các vùng miền, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân Việt Nam. 

Thưa các Quý vị, 
Hội thảo của chúng ta diễn ra đúng vào thời điểm các bộ, ngành, địa phương và doanh 

nghiệp Việt Nam đang tích cực khởi động công tác chuẩn bị mọi mặt cho Năm APEC 2017. Ủy 
ban Quốc gia APEC 2017 sẽ được thành lập trong vài tuần tới. 
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Quá trình chuẩn bị và đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 diễn ra trong bối cảnh tình hình 
khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều đổi thay sâu sắc, mang tính bước ngoặt, đặt ra những vấn đề 
mới mẻ đối với APEC nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Trước hết, cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu 2008 - 2009 thúc đẩy nền tảng 
kinh tế thế giới chuyển dịch căn bản, với nhiều hình thái kinh tế mới. Xu thế đổi mới tư duy, 
chính sách, cách làm… theo hướng bền vững, tiêu chuẩn cao, xanh. APEC cũng đang đẩy mạnh 
cải cách, mở rộng nhanh nội hàm hợp tác sang các vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới và các 
vấn đề toàn cầu. 

Tình hình đó đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam phải đổi mới 
cách nghĩ, cách làm, cách thức phối hợp liên ngành, chuyển từ “tham gia” sang tư duy “chủ động 
đóng góp và tích cực đề xuất ý tưởng, sáng kiến”. Với thế và lực mới sau 30 năm đổi mới, Việt 
Nam hoàn toàn có đủ khả năng để đóng góp hiệu quả hơn cho APEC. 

Thứ hai, bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21, sự phát triển chưa từng có của toàn cầu 
hóa, công nghệ thông tin và chuỗi giá trị toàn cầu đã gia tăng mạnh mẽ tính tùy thuộc lẫn nhau 
giữa các quốc gia, thúc đẩy liên kết ở mọi cấp độ. Môi trường an ninh, phát triển đang chuyển 
biến nhanh và các thách thức toàn cầu gay gắt hơn. Tất cả các nền kinh tế đều đứng trước nhu cầu 
tăng cường hợp tác, liên kết nhằm tái cơ cấu kinh tế, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm 
thế trong cục diện mới. 

Châu Á - Thái Bình Dương đang đi đầu xu hướng liên kết đó, dẫn dắt hình thành các FTA 
thế hệ mới với những tiềm năng hợp tác rất to lớn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để gia 
tăng các điểm đồng, mẫu số chung, tư duy cộng đồng APEC. 

Hơn bao giờ hết, Việt Nam cần cùng các nền kinh tế thành viên, Ban Thư ký APEC, các tổ 
chức và doanh nghiệp khu vực thúc đẩy các quan tâm chung, ưu tiên chung, gia tăng điểm đồng, 
hài hòa khác biệt.  

Thứ ba, 5 - 10 năm tới có ý nghĩa then chốt đối với APEC. Chúng ta sẽ phải tập trung hoàn 
tất các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại - đầu tư vào năm 2020, triển khai nhiều chiến 
lược then chốt, đẩy mạnh cải cách APEC và nâng cao vị thế của diễn đàn trong bối cảnh nhiều cơ 
chế khu vực đang được tăng cường. Đồng thời, chúng ta phải tích cực đóng góp triển khai chương 
trình nghị sự phát triển bền vững sau năm 2015 (SDGs) và thúc đẩy hệ thống thương mại đa 
phương, thực hiện chương trình hành động sau Bali. 

Đây cũng là giai đoạn then chốt của Việt Nam để hoàn tất Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 2011 - 2020 và triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng, mà trọng tâm là xây dựng Cộng đồng 
ASEAN và triển khai các FTA cùng các quan hệ đối tác. Đến 2020, dự kiến Việt Nam lần đầu 
tiên trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới các FTA gắn kết với tất cả các trung tâm 
kinh tế - thương mại toàn cầu, trong đó có 18 trong 20 nền kinh tế thành viên APEC. 

Vì vậy, các cơ quan, các viện nghiên cứu, Trung tâm APEC Việt Nam… cần nắm bắt xu 
thế chung trên toàn cầu và khu vực, khẩn trương nghiên cứu sâu hơn các nội dung hợp tác APEC, 
đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cụ thể cho APEC 2017. Đặc biệt cần chú trọng thúc đẩy các mục 
tiêu dài hạn mà APEC đã đồng thuận, như các chiến lược về tăng trưởng bền vững - đồng đều - 
sáng tạo, cải cách cơ cấu, liên kết khu vực - kết nối - chuỗi giá trị toàn cầu, các vấn đề thương mại 
- đầu tư thế hệ mới, cộng đồng tự cường, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện thực hóa khu vực 
thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP)… Đồng thời, cần đề xuất ý tưởng, sáng 
kiến thúc đẩy đóng góp của APEC trong các vấn đề toàn cầu, nhất là bảo đảm an ninh lương thực 
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- nguồn nước - năng lượng, nông nghiệp bền vững, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh đối tác 
công - tư… 

Thứ tư, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng vai trò then chốt trong việc hình thành Diễn đàn 
APEC và là động lực thúc đẩy liên kết khu vực trong hơn 25 năm qua. Trước những chuyển biến 
căn bản trong nền tảng kinh tế thế giới hiện nay, các doanh nghiệp càng có vai trò đặc biệt quan 
trọng, nhất là trong khởi xướng và thúc đẩy các ý tưởng mới, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công 
nghệ, kinh nghiệm quản lý, tiên phong đẩy mạnh các chuỗi giá trị toàn cầu, kết nối…, góp phần 
làm cho hợp tác APEC đi vào cuộc sống, thực tế, hiệu quả. 

Các doanh nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần chủ động 
đồng hành cùng các doanh nghiệp APEC đề xuất ý tưởng, sáng kiến, đóng góp nguồn lực, thể 
hiện vai trò trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của APEC 2017, nhất là Hội nghị  
Thượng đỉnh doanh nghiệp. 

Thứ năm, với tư cách chủ nhà APEC 2017, mọi cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, cơ 
quan truyền thông, người dân… có cơ hội và trách nhiệm để giới thiệu với bạn bè khu vực về một 
đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, có nhiều tiềm năng phát triển, đang trên con đường hội 
nhập toàn diện với tâm thế mới. Đây cũng là cơ hội để các thành viên APEC hiểu rõ thêm truyền 
thống lịch sử hào hùng, nền văn hóa đậm đà bản sắc, truyền thống nhân văn “hiếu khách, nhã 
nhặn, thuận hòa, tình nghĩa” của người dân cũng như “vẻ đẹp bất tận” của đất nước Việt  Nam. 

Xét cho cùng, nhân tố quyết định thành công là con người. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị hết 
sức chu đáo về cơ sở vật chất, nội dung, lễ tân, hậu cần, báo chí, an ninh, y tế…, để phục vụ hơn 
100 hội nghị, cuộc họp các cấp tổ chức ở nhiều vùng miền trên cả nước. Chúng ta sẽ đón khoảng 
10.000 đại biểu, doanh nghiệp, báo chí trong Tuần lễ cấp cao. Các cơ quan liên quan sẽ chủ trì 
hoạt động của nhiều ủy ban, nhóm công tác từ năm 2016 đến năm 2018. 

Vì vậy, chúng ta cần có đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp, báo chí, tình nguyện viên, đội ngũ 
phục vụ… có đủ năng lực, kỹ năng và tâm huyết. Chúng ta cần khẩn trương xây dựng lộ trình 
triển khai các mảng việc, hình thành và đào tạo đội ngũ, phối hợp liên ngành đồng bộ, tổng thể. 

Thưa các Quý vị, 
Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của các nền kinh tế thành 

viên và Ban Thư ký APEC cùng các tổ chức khu vực. Tại Hội thảo quan trọng hôm nay, tôi đề 
nghị các chuyên gia trong và ngoài nước cùng các đại biểu thảo luận để làm rõ thêm một số vấn 
đề sau: 

Thứ nhất, là đánh giá vai trò và xu hướng liên kết của APEC thời gian tới, đặc biệt là những 
chuyển biến trong nội hàm hợp tác. 

Thứ hai, là xác định những lĩnh vực, ưu tiên cần thúc đẩy trong năm 2017. 
Thứ ba, là đề xuất các biện pháp Việt Nam cần triển khai để chuẩn bị và tổ chức Năm 

APEC 2017, đóng góp thiết thực vào hợp tác APEC. 
Với trí tuệ và kinh nghiệm phong phú của các quý vị, tôi tin tưởng rằng hội thảo của chúng 

ta sẽ thành công, gợi mở nhiều ý tưởng, biện pháp để Việt Nam chuẩn bị và tổ chức thành công 
Năm APEC 2017, góp phần thiết thực xây dựng một Cộng đồng APEC năng động, tự cường và 
gắn kết. 

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị. 
  

                                                                                        (mofahcm.gov.vn - Ngày 14/11/2016) 
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NĂM APEC 2017: TRỌNG TÂM CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM 
 

Trong phiên thảo luận đặc biệt tại hội nghị hàng năm của ban lãnh đạo Diễn đàn 
Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Washington (Hoa Kỳ) tháng 
10/2016, phát biểu với tư cách đại diện cho nước chủ trì APEC 2017, Đại sứ Việt Nam 
tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh khẳng định, việc tổ chức thành công APEC trong năm 
2017 sẽ là trọng tâm chính sách đối ngoại của Việt Nam. 

Đóng góp tích cực 
Hơn 25 năm qua, Diễn đàn APEC khẳng định là một cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu 

ở khu vực và trên thế giới, dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy xu 
thế hợp tác, liên kết đa tầng nấc vì hòa bình và phát triển. Trải qua 4 lần mở rộng thành 
viên, hiện nay, APEC hội tụ hầu hết các nền kinh tế năng động nhất của khu vực, đại diện 
khoảng 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu. Những 
thỏa thuận của APEC đã góp phần giảm gần 3 lần mức thuế quan trung bình ở khu vực và 
tăng 7 lần thương mại hàng hóa nội khối. Trong một thế giới phẳng và gắn kết hơn, APEC 
đang chuyển mình căn bản với nội hàm liên kết sâu rộng, thiết thực. Ý thức về một cộng 
đồng APEC ngày càng được tăng cường bởi mẫu số chung về lợi ích giữa các thành viên 
không ngừng mở rộng. Đó là lợi ích duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển bền vững 
và thịnh vượng.  

Kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, môi trường an ninh, phát 
triển đang chuyển biến nhanh, phức tạp hơn và các thách thức toàn cầu gay gắt hơn. Nền 
tảng kinh tế nói chung và cấu trúc thương mại, đầu tư nói riêng tiếp tục thay đổi mạnh mẽ 
trên toàn cầu và ở khu vực. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là động lực của tăng trưởng 
và liên kết toàn cầu, tạo nhiều cơ hội cũng như thách thức mới đối với APEC và các nền 
kinh tế thành viên. Đứng trước nhu cầu đổi mới, cải cách và để duy trì vị thế, APEC hướng 
tới liên kết sâu rộng hơn, gắn với phát triển bền vững. Các nền kinh tế thành viên tiếp tục 
coi trọng vai trò của diễn đàn trong phát triển và chính sách đối ngoại. Trong những thập 
niên tới, vai trò của APEC được đánh giá là không thể thiếu trong cấu trúc khu vực đang 
định hình, điều phối, gắn kết các cơ chế liên kết khu vực. APEC tiếp tục là diễn đàn then 
chốt để nâng cao vị thế của châu Á - Thái Bình Dương, là động lực của tăng trưởng và liên 
kết toàn cầu. Đối với Việt Nam, Diễn đàn APEC luôn có tầm quan trọng chiến lược trong 
công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Đây chính là nơi hội tụ hầu hết các đối 
tác chiến lược, đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam, đem lại 78% đầu tư trực 
tiếp nước ngoài, 79% tổng giá trị thương mại quốc tế và 70% lượng khách du lịch đến Việt 
Nam. 13 trong 15 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm 
phán là với các đối tác APEC. 

Ngày 15/11/1998, tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 6 tại Malaysia, Việt Nam đã trở 
thành thành viên chính thức của APEC; đánh dấu bước triển khai quan trọng chính sách đối 
ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Kể 
từ khi gia nhập, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp thúc đẩy hợp tác APEC, nổi bật 
là:  

Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC năm 2006, tổ chức Hội 
nghị Cấp cao APEC 14, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 18 và hơn 100 sự 
kiện. Hội nghị Cấp cao APEC 14 lần đầu tiên xác định triển vọng dài hạn của APEC về 
hướng tới mục tiêu hình thành Khu vực thương mại tự do của toàn khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương (FTAAP), thông qua Chương trình Hành động Hà Nội về thực hiện các Mục 
tiêu Bogor và các biện pháp cải cách tổng thể, tạo nên những động lực mới cho hợp tác 
APEC.  
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Chủ động đề xuất và tham gia nhiều sáng kiến mới, với hơn 70 sáng kiến ở hầu hết 
mọi lĩnh vực (thương mại, đầu tư, đối phó với tình trạng khẩn cấp, y tế, chống chủ nghĩa 
khủng bố…); đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong APEC, gồm: Phó chủ tịch Ủy ban 
Thương mại và đầu tư năm 2006, Chủ tịch Nhóm công tác doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 
2006, Chủ tịch Ủy ban quản lý ngân sách năm 2007, Phó chủ tịch Nhóm công tác Y tế 
nhiệm kỳ 2009 - 2010, Chủ tịch Nhóm công tác về đối phó với tình trạng khẩn cấp nhiệm kỳ 
2012 - 2013...  

Hàng năm, Việt Nam đăng cai các cuộc họp các nhóm công tác của APEC. Năm 
2014, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Phát triển Nguồn nhân lực APEC lần thứ 
6 (tháng 9/2014). Đáng chú ý, năm 2017, Việt Nam đăng cai lần thứ hai Hội nghị Cấp cao 
APEC lần thứ 25, góp phần nâng cao vị thế quốc tế, thể hiện việc tham gia tích cực vào quá 
trình hội nhập kinh tế khu vực.  

Xác định trọng tâm  
Trong nỗ lực triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XI về chủ động, tích cực 

hội nhập quốc tế, coi trọng và phát huy vai trò tại các cơ chế hợp tác ở châu Á - Thái Bình 
Dương, Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020. Với thế 
và lực của đất nước không ngừng nâng cao và kinh nghiệm tổ chức thành công năm 2006, 
việc lần thứ hai đăng cai Năm APEC là đóng góp quan trọng nhất của Việt Nam đối với diễn 
đàn trong bối cảnh mới. Năm APEC 2017 còn có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 20 năm Việt 
Nam trở thành thành viên của diễn đàn (1998 - 2018). Cùng với việc đảm nhận vai trò Chủ 
tịch ASEAN năm 2020 và ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 
2021 cũng như nỗ lực hoàn tất các cam kết gia nhập WTO vào năm 2018, Năm APEC 
2017 khẳng định quyết tâm của Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối ngoại 
đa phương. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam cùng các thành viên Cộng đồng ASEAN vun 
đắp tình hữu nghị, hợp tác và gắn kết với các đối tác, các doanh nghiệp, triển khai Tầm 
nhìn ASEAN sau năm 2015 và hoàn tất các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 2011 - 2020 của đất nước.  

Nhằm phát huy những lợi thế từ tăng cường hợp tác, đóng góp vì sự phát triển của 
APEC với vai trò nước chủ nhà APEC 2017, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, 
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Phạm Bình Minh, Việt Nam hướng tới những trọng 
tâm sau: 

Một là, cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu 2008 - 2009 thúc đẩy nền tảng 
kinh tế thế giới chuyển dịch căn bản, với nhiều hình thái kinh tế mới; xu thế đổi mới tư duy, 
chính sách, cách làm… theo hướng bền vững, tiêu chuẩn cao, xanh; nhất là, APEC đang 
đẩy mạnh cải cách, mở rộng nhanh nội hàm hợp tác sang các vấn đề thương mại, đầu tư 
thế hệ mới và các vấn đề toàn cầu. Trước tình hình trên, các bộ, ngành, địa phương và 
doanh nghiệp Việt Nam đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách thức phối hợp liên ngành, 
chuyển từ “tham gia” sang tư duy “chủ động đóng góp và tích cực đề xuất ý tưởng, sáng 
kiến”.  

Hai là, bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, sự phát triển chưa từng có của 
toàn cầu hóa, công nghệ thông tin và chuỗi giá trị toàn cầu đã gia tăng mạnh mẽ tính tùy 
thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, thúc đẩy liên kết ở mọi cấp độ. Môi trường an ninh, phát 
triển đang chuyển biến nhanh và các thách thức toàn cầu gay gắt hơn. Tất cả các nền kinh 
tế đều đứng trước nhu cầu tăng cường hợp tác, liên kết nhằm tái cơ cấu kinh tế, mở rộng 
không gian phát triển và tạo thêm thế trong cục diện mới. Châu Á - Thái Bình Dương đang 
đi đầu xu hướng liên kết đó, dẫn dắt hình thành các FTA thế hệ mới với những tiềm năng 
hợp tác rất to lớn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để gia tăng các điểm đồng, mẫu 
số chung, tư duy Cộng đồng APEC. Hơn bao giờ hết, Việt Nam chủ trương cùng các nền 
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kinh tế thành viên, Ban Thư ký APEC, các tổ chức và doanh nghiệp khu vực thúc đẩy các 
quan tâm chung, ưu tiên chung, gia tăng điểm đồng, hài hòa khác biệt.  

Ba là, 5 - 10 năm tới có ý nghĩa then chốt đối với APEC. Việt Nam sẽ phải tập trung 
hoàn tất các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại - đầu tư vào năm 2020, triển khai 
nhiều chiến lược then chốt, đẩy mạnh cải cách APEC và nâng cao vị thế của diễn đàn trong 
bối cảnh nhiều cơ chế khu vực đang được tăng cường. Đồng thời, Việt Nam tích cực đóng 
góp triển khai Chương trình nghị sự phát triển bền vững sau năm 2015 (SDGs), thúc đẩy hệ 
thống thương mại đa phương, thực hiện Chương trình hành động sau Bali. Đây cũng là giai 
đoạn then chốt của Việt Nam để hoàn tất Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 
và triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng, mà trọng tâm là xây dựng Cộng đồng ASEAN và 
triển khai các FTA cùng các quan hệ đối tác.  

Đến năm 2020, dự kiến Việt Nam lần đầu tiên trở thành một mắt xích quan trọng trong 
mạng lưới các FTA gắn kết với tất cả các trung tâm kinh tế - thương mại toàn cầu, trong đó 
có 18 trong 20 nền kinh tế thành viên APEC. Vì vậy, các cơ quan, các viện nghiên cứu, 
Trung tâm APEC Việt Nam… cần nắm bắt xu thế chung trên toàn cầu và khu vực, khẩn 
trương nghiên cứu sâu hơn các nội dung hợp tác APEC, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cụ 
thể cho APEC 2017. Đặc biệt cần chú trọng thúc đẩy các mục tiêu dài hạn mà APEC đã 
đồng thuận, như các chiến lược về tăng trưởng bền vững - đồng đều - sáng tạo, cải cách 
cơ cấu, liên kết khu vực - kết nối - chuỗi giá trị toàn cầu, các vấn đề thương mại - đầu tư thế 
hệ mới, cộng đồng tự cường, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện thực hóa Khu vực 
thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP)… Đồng thời, cần đề xuất ý tưởng, 
sáng kiến thúc đẩy đóng góp của APEC trong các vấn đề toàn cầu, nhất là bảo đảm an ninh 
lương thực - nguồn nước - năng lượng, nông nghiệp bền vững, phát triển nguồn nhân lực, 
đẩy mạnh đối tác công - tư… 

Bốn là, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng vai trò then chốt trong việc hình thành Diễn 
đàn APEC và là động lực thúc đẩy liên kết khu vực trong hơn 25 năm qua. Trước những 
chuyển biến căn bản trong nền tảng kinh tế thế giới hiện nay, các doanh nghiệp càng có vai 
trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong khởi xướng và thúc đẩy các ý tưởng mới, đổi mới 
sáng tạo, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tiên phong đẩy mạnh các chuỗi giá 
trị toàn cầu, kết nối…, góp phần làm cho hợp tác APEC đi vào cuộc sống, thực tế, hiệu quả. 
Các doanh nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ động 
đồng hành cùng các doanh nghiệp APEC đề xuất ý tưởng, sáng kiến, đóng góp nguồn lực, 
thể hiện vai trò trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của APEC 2017, nhất là 
Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp. 

Năm là, với tư cách chủ nhà APEC 2017, mọi cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, cơ 
quan truyền thông, người dân… có cơ hội và trách nhiệm để giới thiệu với bạn bè khu vực 
về một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, có nhiều tiềm năng phát triển, đang trên con 
đường hội nhập toàn diện với tâm thế mới. Đây cũng là cơ hội để các thành viên APEC 
hiểu rõ thêm truyền thống lịch sử hào hùng, nền văn hóa đậm đà bản sắc, truyền thống 
nhân văn “hiếu khách, nhã nhặn, thuận hòa, tình nghĩa” của người dân cũng như “vẻ đẹp 
bất tận” của đất nước Việt Nam. 

Hoàn tất giai đoạn quyết định  
Tại hội nghị hàng năm của ban lãnh đạo APEC lần này, trên cơ sở tham khảo ý kiến 

với các nền kinh tế thành viên và các doanh nghiệp, Việt Nam xây dựng chủ đề APEC 2017 
xoay quanh việc tạo động lực mới cho kinh tế APEC, có tính tới bối cảnh kinh tế toàn cầu 
tăng trưởng chậm lại. Trên tinh thần đó, Việt Nam trao đổi với các thành viên APEC về các 
trọng tâm: Tăng cường liên kết kinh tế khu vực và kết nối; bảo đảm tăng trưởng bền vững, 
sáng tạo và bao trùm, trong đó bao gồm thúc đẩy các vấn đề “sau biên giới” như cải cách 
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cơ cấu, thuận lợi hóa kinh doanh; thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, giúp các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường năng 
lực cạnh tranh, sáng tạo trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông 
nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Cùng với kết quả hội nghị, các diễn giả và đại biểu tin tưởng rằng, với 30 năm đổi mới 
và kinh nghiệm tổ chức thành công Năm APEC 2006, Việt Nam sẽ đảm nhận xuất sắc vai 
trò chủ nhà APEC 2017. Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC, Tiến sĩ Alan Bollard đánh 
giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với hợp tác APEC trong hơn 
15 năm qua, cũng như ý nghĩa của Năm APEC 2017. Ông Alan Bollard khẳng định, các 
thành viên APEC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chuẩn bị và tổ chức Năm 
APEC 2017.  

Được thành lập theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg, ngày 16/7/2015, của Thủ tướng 
Chính phủ, Ủy ban quốc gia về APEC 2017 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuẩn bị 
cho Năm APEC 2017, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam 
đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Diễn đàn APEC. Ủy ban gồm 25 ủy viên là 
lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành và thành phố tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị cho 
Năm APEC 2017.  

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã tổ chức 5 phiên họp toàn thể dưới sự chủ trì của Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhằm xác định các trọng tâm lớn, kế 
hoạch công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017 trong các năm 2015, 2016. Đến nay, công 
tác chuẩn bị tổ chức đăng cai Năm APEC 2017 đang được đẩy nhanh khi chỉ còn chưa đầy 
ba tháng nữa, Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận vai trò nước chủ nhà APEC từ Peru. Phó 
Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương gấp rút 
hoàn tất kế hoạch tổ chức cụ thể các hoạt động lớn của Năm APEC 2017 theo lộ trình đề 
ra. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ban, ngành 
giữa Trung ương và các địa phương là then chốt để bảo đảm quá trình chuẩn bị cho năm 
2017 trên cả 5 mảng công tác về nội dung, vật chất và hậu cần, lễ tân, an ninh và y tế, 
tuyên truyền và văn hóa diễn ra đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng.  

Với gần 200 hoạt động lớn nhỏ, trải rộng trên khắp các vùng, miền của đất nước, Năm 
APEC 2017 sẽ là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất mà Việt Nam đăng cai tổ 
chức kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII, khẳng định chủ trương chủ động, tích cực hội 
nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương của 
Đảng và Nhà nước ta, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của đất nước trong cục diện mới. 

 

                                                                                                                    Đan Thu                                                                
                                                                                (tapchicongsan.org.vn - Ngày 14/10/2017) 
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NĂM APEC 2017: VIỆT NAM HỘI NHẬP TÍCH CỰC V SÁNG TẠO 
 

Ngày 1/1/2017, Việt 
Nam chính thức trở thành 
nước chủ nhà của Diễn đàn 
Hợp tác Kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương (APEC), 
một diễn đàn hợp tác kinh 
tế quan trọng bậc nhất 

giữa hai châu lục Á - Âu. 
11 năm kể từ lần đầu tiên 
Việt Nam đăng cai APEC 
năm 2006, với phương 
châm chủ động, tích cực 
và sáng tạo, APEC 2017 sẽ 
là dấu mốc mới của Việt 

Nam trên con đường hội 
nhập. 

Hơn 25 năm hình thành 
và phát triển, Diễn dàn 
APEC ngày càng khẳng định 
là một cơ chế hợp tác kinh tế  
hàng đầu ở khu vực và trên 
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thế giới, dẫn dắt tiến trình tự 
do hóa thương mại và đầu tư, 
thúc đẩy xu thế hợp tác. 
Trước những chuyển biến 
sâu sắc trên thế giới và xu 
thế liên kết ở khu vực, vai trò 
APEC càng không thể thiếu. 
APEC càng phải được tăng 
cường bởi lợi ích chung, duy 
trì hòa bình, ổn định, hợp tác 
vì phát triển bền vững và 
thịnh vượng. 

Trong bối cảnh đó, tổ 
chức Năm APEC 2017, 
nhiệm vụ của Việt Nam là 
phải làm sao thể hiện được 
tầm nhìn chiến lược của 
mình về châu Á - Thái Bình 
Dương đang chuyển biến 
mạnh mẽ này. 

Ý thức về một cộng 
đồng đang chuyển biến 

Chủ đề APEC 2017 
“Tạo động lực mới, cùng vun 
đắp tương lai chung” đã thể 
hiện được định hướng ưu 
tiên của APEC trong giai 
đoạn mới. Điều này phản ánh 
kỳ vọng chung của các thành 
viên cùng nỗ lực để Năm 
2017 sẽ tạo động lực mới 
giúp APEC lấy lại đà tăng 
trưởng kinh tế và thương 
mại, mở rộng hợp tác sang 
những lĩnh vực mới và làm 
sâu rộng hơn liên kết khu 
vực. Cùng với đó là xây 
dựng tầm nhìn cho APEC 
sau năm 2020, nâng cao vị 
thế của diễn đàn, qua đó góp 
phần “vun đắp tương lai 
chung” là xây dựng cộng 
đồng châu Á - Thái Bình 
Dương hòa bình, ổn định, 

phát triển và thịnh vượng. 
Trong bối cảnh trên thế giới, 
xu hướng chống toàn cầu 
hóa, bảo hộ mậu dịch đang 
nổi lên, ông Alain Bollard, 
giám đốc điều hành Ban Thư 
ký APEC, cho rằng: “Đây là 
năm khá thách thức cho Việt 
Nam. Hội nghị thượng đỉnh 
ở Peru đã đưa ra thông điệp 
tiếp tục hội nhập kinh tế và 
chống lại xu thế bảo hộ. Việt 
Nam sẽ thể hiện khả năng 
lãnh đạo của mình như thế 
nào. Chúng tôi mong chờ 
Việt Nam tại APEC 2017 
tiếp tục lãnh đạo để tạo ra 
được sự đồng thuận, tiếp tục 
chương trình thúc đẩy 
thương mại khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương, mong chờ 
sáng kiến toàn cầu hóa kiểu 
mới. Tôi tin tưởng rằng Việt 
Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò 
Chủ tịch APEC 2017”. 

Niềm tin của bạn bè 
quốc tế đó có được là nhờ 
thế và lực mới của Việt Nam 
sau 30 năm đổi mới cũng 
như những đóng góp tích cực 
của Việt Nam trong APEC 
cũng như các cơ chế hợp tác 
đa phương khác thời gian 
qua. Chính vì thế, đăng cai 
APEC 2017, Việt Nam chú 
trọng đưa ra nhiều sáng kiến 
với tinh thần mới là chủ 
động, tích cực khởi xướng và 
tham gia định hình trong 
APEC, đáp ứng yêu cầu mới 
của APEC. Đại sứ, cố vấn 
cao cấp Ban thư ký APEC 
Việt Nam 2017 khẳng định: 
“Trong các sáng kiến hiện 
nay đều tập trung vào các ưu 
tiên lớn của APEC và phù 

hợp với yêu cầu mới của 
tăng trưởng và liên kết. 
Trong đó, điều quan trọng 
nhất là tăng trưởng chất 
lượng. Do vậy, Việt Nam 
phải có sáng kiến về tăng 
trưởng chất lượng, về kết 
nối, về tái cơ cấu kinh tế. 
Điều này rất phù hợp với nhu 
cầu của Việt Nam và rất phù 
hợp với yêu cầu mới của 
APEC hiện nay. Chúng ta 
cũng sẽ có những sáng kiến 
đặc biệt coi trọng về tăng 
cường và hỗ trợ đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
các sáng kiến về đào tạo 
nguồn nhân lực đặc biệt là 
trong kỷ nguyên số”. 

Vun đắp tình hữu 
nghị, hợp tác và gắn kết với 
các đối tác 

Đăng cai tổ chức Năm 
APEC 2017 là một trọng tâm 
đối ngoại của Việt Nam đến 
năm 2020, thể hiện quyết 
tâm của Việt Nam hội nhập 
quốc tế sâu rộng và nâng tầm 
đối ngoại đa phương. Với  
thế và lực của đất nước 
không ngừng nâng cao và 
kinh nghiệm tổ chức thành 
công năm 2006, việc lần thứ 
hai đăng cai Năm APEC là 
đóng góp quan trọng nhất 
của Việt Nam đối với diễn 
đàn trong bối cảnh mới, 
hướng tới kỷ niệm 20 năm 
Việt Nam trở thành thành 
viên của APEC (1998 - 
2018). Đây cũng là cơ hội để 
Việt Nam cùng các thành 
viên Cộng đồng ASEAN vun 
đắp tình hữu nghị, hợp tác và 
gắn kết với các đối tác, các 
doanh nghiệp, bè bạn khu 
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vực. Thứ trưởng ngoại giao 
Việt Nam Bùi Thanh Sơn 
khẳng định: “Năm APEC 
2017 sẽ là dịp để chúng ta 
thể hiện, một hình ảnh của 
nền kinh tế Việt Nam đổi 
mới, năng động, giàu tiềm 
năng và tích cực hội nhập 
quốc tế. Hình ảnh con người 
Việt Nam yêu hòa bình, hòa 
hiếu, tình nghĩa, văn minh, 
thân thiện. Năm APEC 2017 
cũng là cơ hội để doanh 

nghiệp, địa phương, người 
dân Việt Nam đóng góp vào 
hợp tác của APEC, hiểu đầy 
đủ hơn về những lợi ích thiết 
thực và APEC mang lại”. 

Trong bối cảnh Việt 
Nam đang tranh thủ nguồn 
lực quốc tế phục vụ thực 
hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 
APEC 2017 tạo thêm nhiều 
cơ hội cho các vùng miền, 
địa phương và cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam phát 
triển, giao lưu, quảng bá về 
một đất nước Việt Nam đổi 
mới, năng động, nhiều tiềm 
năng, đang trên con đường 
hội nhập toàn diện với tâm 
thế mới. 

 

Hà Nam 
(vovworld.vn 

 Ngày 29/01/2017) 
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APEC 2017 V� KỲ VỌNG CỦA VIỆT NAM 
 

Năm 2017, Việt Nam đăng cai và làm Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương. Đây là hội nghị quan trọng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, có 
ý nghĩa lớn đối với nước ta và các nước trong khu vực. Nhận thức rõ vai trò của mình, 
Việt Nam đã chủ động chuẩn bị mọi mặt từ rất sớm, nhằm đảm bảo tổ chức thành công sự 
kiện này. 

Bối cảnh 
Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 25 

(APEC 2017), diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động và thách thức lớn. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang thay đổi thế giới một cách nhanh chóng, hậu quả 
của khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 vẫn chưa được khắc phục, tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu năm 2016 chỉ đạt 2,2%, thấp nhất kể từ khi lâm vào tình trạng khủng hoảng. Xu thế 
toàn cầu hóa đang bị chững lại bởi các “dòng xoáy ngược”, thậm chí “đảo chiều của xu thế toàn 
cầu hóa trong thế kỷ XXI”. Do thành quả của quá trình toàn cầu hóa bị tác động bởi một số 
nước lớn, khiến sự phân chia lợi ích kinh tế không đồng đều giữa các quốc gia, khu vực và thế 
giới, làm nảy sinh tư tưởng phản đối tự do hóa thương mại ngày càng gia tăng, nhất là hai trong 
ba trung tâm kinh tế thế giới là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Xu hướng “tái bảo hộ mậu 
dịch” đang tăng lên một cách đáng lo ngại. Đặc biệt là sự yếu thế của nền kinh tế đầu tàu có khả 
năng dẫn dắt, lãnh đạo thế giới. 

Theo giới quan sát, các mô hình toàn cầu hóa hiện có, như: EU, Liên minh Kinh tế Á - Âu 
(EAEU),… thì APEC đang có vị thế vượt trội, trong khi EU đứng trước nguy cơ tan rã sau sự 
kiện nước Anh quyết định rời khỏi EU (Brexit); Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP) được Mỹ dẫn dắt dưới thời 
Tổng thống B. Ô-ba-ma đứng trước nguy cơ bị vô hiệu hóa hoặc suy giảm vị thế do quan điểm 
của tân Tổng thống Mỹ D. Trump. Còn mô hình Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) do Trung Quốc dẫn dắt, đang trong quá trình đàm phán xây dựng, chưa định hình rõ 
nét. Vì thế, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ngày càng được các quốc gia, 
khu vực và thế giới đặc biệt quan tâm. 

Mặc dù, thời cơ và thách thức đan xen, song với tinh thần, trách nhiệm đối với khu vực, 
Việt Nam đề xuất nguyện vọng đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC 25 vào năm 2017. 
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Sự tin tưởng của bạn bè 
Sau hơn 30 năm đổi mới và 19 năm là thành viên APEC, Việt Nam đã đóng góp nhiều 

sáng kiến quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân trong khu vực. 
Quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các thành viên APEC được tăng cường. Với mạng 
lưới hiệp định thương mại tự do của 21 thành viên là minh chứng sinh động cho cam kết mạnh 
mẽ của Việt Nam đối với cộng đồng kinh tế khu vực nói riêng và khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương nói chung. Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 21 tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a ra tuyên bố chung 
khẳng định, Việt Nam đăng cai Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
lần thứ 25 vào năm 2017. Như vậy, đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch và 
chủ nhà tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2017, tạo cơ hội để nâng tầm của chính sách “đa 
phương hóa, đa dạng hóa” quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong năm khuôn khổ APEC 2017 
với 20 hội nghị lớn cùng gần 200 hoạt động bên lề hội nghị, thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng 
đồng quốc tế, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về tương lai châu Á - 
Thái Bình Dương và mong muốn thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu 
vực và thế giới. 

Tích cực, chủ động chuẩn bị 
Để đăng cai, tổ chức thành công các hội nghị, hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 

châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam năm 2017, Đảng, Nhà nước ta đã có những bước đi 
tích cực, chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ sớm. Ngay từ cuối năm 2013 đầu năm 2014, 
Việt Nam đã thành lập Nhóm công tác liên ngành, tiếp đó ngày 16/7/2015, Thủ tướng Chính 
phủ đã có Quyết định số 1082/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017 do Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Chủ tịch. Ủy ban gồm đầy đủ ủy viên của các bộ, ban, 
ngành Trung ương và một số địa phương (Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng 
Nam và Quảng Ninh) với 5 tiểu ban: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Vật chất và Hậu cần, Tiểu 
ban An ninh và Y tế, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, Tiểu ban Lễ tân. Cùng với đó, thành 
lập bộ phận thường trực (Ban thư ký) giúp việc cho Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Các tiểu ban, 
địa phương tích cực chuẩn bị mọi mặt theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Về nội dung, Việt Nam chủ động tham vấn các ủy ban quốc tế và các thành viên của 
APEC về các trọng tâm: Tăng cường liên kết kinh tế khu vực và kết nối; bảo đảm tăng trưởng 
bền vững, sáng tạo và bao trùm; thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, giúp các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường năng lực cạnh 
tranh, sáng tạo trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững 
thích ứng với biến đổi khí hậu. Được sự hậu thuẫn của các ủy ban APEC và các nước thành 
viên, Việt Nam đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ đề, mục tiêu và những nội dung ưu 
tiên, sáng kiến cho Năm APEC 2017 trên nguyên tắc thúc đẩy hợp tác, nâng cao vai trò của diễn 
đàn, gắn với lợi ích của các nền kinh tế thành viên, nhất là lợi ích của nước chủ nhà. 

Về vật chất, hậu cần với quan điểm của Việt Nam là, tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật 
chất hiện có, nhưng “phải rất chu đáo”, “đàng hoàng”, đặc biệt là vệ sinh, an ninh, trật tự, an 
toàn. Riêng với thành phố Đà Nẵng, địa phương được chọn là nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao 
APEC 2017 thì tập trung cải tạo Trung tâm Hội chợ - Triển lãm đáp ứng yêu cầu phục vụ các 
Hội nghị Trong tuần lễ Cấp cao APEC 2017; chuẩn bị các địa điểm tổ chức Ga-la-đi-nơ cấp 
cao; cải tạo trung tâm hành chính thành phố, v.v… Đồng thời, phối hợp với Tiểu ban An ninh 
bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao; giao thông trong lộ trình hoạt động của 
các đại biểu; tuyển chọn nhân sự, đào tạo, tập huấn tình nguyện viên, v.v… 

Về thông tin, tuyên truyền, Việt Nam có nhiều ý tưởng sáng tạo, góp phần quảng bá rộng 
rãi hình ảnh đất nước, con người cũng như các tiềm năng về kinh tế, du lịch… tới bạn bè quốc 
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tế và khu vực, thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới truyền thông; lồng ghép các hoạt động 
truyền thông về Năm APEC với việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng, lợi thế 
phát triển kinh tế, du lịch. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng 
làm báo và giới thiệu cung cấp thông tin, nội dung về các sự kiện lớn của Năm APEC 2017; 
đồng thời, chỉ đạo thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ APEC 2017. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, đến cuối năm 2016, mọi công tác chuẩn bị cho APEC 2017 đã hoàn thành. Đánh giá 
về công tác chuẩn bị này, tiến sỹ Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế 
cho biết, “công tác chuẩn bị Năm APEC 2017 của Việt Nam là chu đáo, hoàn chỉnh với thời 
gian chuẩn bị kéo dài hai năm”. Thứ trưởng Ngoại giao Pê-ru, Chủ tịch SOM APEC 2016, ông 
Luis Quesada “đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam, nhấn mạnh năm 2017 và những 
năm tới có ý nghĩa then chốt đối với định hướng phát triển của Diễn đàn APEC; bày tỏ tin 
tưởng Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực, thúc đẩy hợp tác và liên kết APEC trong những năm 
tới”. Còn ông Va-le-ry Sô-rô-kin, thành viên của Đoàn đại biểu Nga dự ISOM cho rằng, “công 
tác chuẩn bị của Việt Nam dành cho Năm APEC 2017 rất tuyệt vời”, v.v… Thực tế, Hội nghị 
SOM 1 diễn ra từ ngày 18/02 đến ngày 03/3/2017 ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã khẳng 
định điều đó. 

Mục tiêu và kỳ vọng của Việt Nam 
Mục tiêu của APEC 2017 được xác định:  
1. Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao 

trùm.  
2. Đẩy mạnh kết nối kinh tế khu vực sâu, rộng hơn.  
3. Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 

trong kỷ nguyên số, chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.  
4. Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. 
 Vì thế, Việt Nam rất kỳ vọng ở kết quả của hội nghị, trong đó có sự đóng góp tích cực 

của mình. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại Hội nghị Cấp cao APEC 18 do Việt Nam 
đăng cai (2006), với việc ra đời một số hiệp định ngay sau đó, như: TPP, Mỹ là nước đầu tiên 
tuyên bố tham gia đàm phán (9/2008); tiếp đến là Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) cũng chính thức được khởi động đàm phán (ngày 20/11/2012). Tham gia Hiệp định 
RCEP có 16 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nòng cốt là 10 quốc gia 
ASEAN cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu-di-lân và Ô-xtrây-li-a 
(ASEAN + 6). Trong đó, có 6 quốc gia tham gia cả hai cơ chế đối tác kinh tế RCEP và TPP là 
Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, Sin-ga-po, Niu-di-lân và Ô-xtrây-li-a. RCEP đại diện cho 
50% dân số thế giới và chiếm 30% GDP toàn cầu. 

Ngay sau khi tân Tổng thống Mỹ D. Trump, ký sắc lệnh rút khỏi TPP (21/01/2017), các 
nước tham gia RCEP đã đề nghị thúc đẩy nhanh đàm phán và nâng cao tiêu chuẩn của hiệp định 
này gần giống TPP. Trong bối cảnh đó, các nước Nhật Bản, Sin-ga-po đề nghị 11 nước TPP còn 
lại tiếp tục hoàn tất thủ tục pháp lý để thực hiện TPP không có Mỹ hoặc là sẵn sàng tiếp nhận 
khi Mỹ quay trở lại. Vì thế, nhiều chuyên gia kỳ vọng rằng, năm nay, Hội nghị Cấp cao APEC 
được tổ chức ở Việt Nam, rất có thể hiệu ứng của nó diễn ra như năm 2006. APEC 2017 sẽ là 
động lực để ra đời một Hiệp định Thương mại tự do lớn hơn hoặc là sự khởi đầu để hình thành 
một khu vực mậu dịch tự do như tham vọng của nhiều nhà lãnh đạo trong APEC đã thể hiện. Vì 
trong số 21 thành viên APEC đã có 12 thành viên đàm phán xong TPP, còn Hàn Quốc, Trung 
Quốc cũng đã ngỏ ý tham gia vào hiệp định này, gần đây In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Phi-líp-pin 
cũng đã có ý định gia nhập TPP. Đó là những kỳ vọng, nhưng là những kỳ vọng rất có cơ sở. 
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Về phần mình, đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này Việt Nam còn có những kỳ 
vọng thiết thực và cụ thể, đó là: 

Một là, đóng góp thiết thực vào tiến trình của APEC, làm cho hợp tác APEC thực chất, 
hiệu quả hơn. Then chốt là hoàn tất các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại, đầu tư vào 
năm 2020, trong bối cảnh “tái bảo hộ mậu dịch” đang gia tăng. 

Hai là, nâng cao vị thế APEC là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế hàng đầu, tiên phong khởi 
xướng, hình thành liên kết khu vực sâu hơn, rộng hơn, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và 
phát triển, trong khi hình ảnh của EU, TPP, TTIP có thể bị mờ dần.  

Ba là, tăng cường tình hữu nghị, quan hệ đối tác với các thành viên APEC. Doanh nghiệp 
Việt Nam có thêm điều kiện thiết lập quan hệ kinh doanh với các đối tác hàng đầu thế giới.  

Bốn là, quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, năng động, giàu tiềm năng và tích cực hội 
nhập; mang lại cơ hội phát triển, giao lưu cho các vùng miền, địa phương, doanh nghiệp và 
người dân. Thông qua APEC 2017, Việt Nam có thêm điều kiện học hỏi kinh nghiệm, nâng cao 
nhận thức về diễn đàn hợp tác. 

Như vậy, sự liên kết kinh tế sâu, rộng mang tính bước ngoặt của khu vực đã và đang hình 
thành mạnh mẽ, nổi bật là hàng loạt các mô hình đang hứa hẹn những không gian phát triển 
rộng lớn với những tiềm năng hợp tác mới. Trong đó, APEC được kiến tạo với mục tiêu “Vì 
người dân, vì doanh nghiệp, góp phần duy trì châu Á - Thái Bình Dương là động lực của tăng 
trưởng và liên kết toàn cầu” trong thế kỷ XXI. 

 

                                                                                            Đại tá Nguyễn Văn Sinh 
                                                                                Phó viện trưởng Viện B70 - Tổng cục II 
                                                                                      (tapchiqptd.vn - Ngày 20/3/2017)            

������������������ 
 

APEC VIỆT NAM 2017 
NGUỒN ĐỘNG LỰC TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC V KHU VỰC TRONG THỜI ĐẠI MỚI 

 

Năm 2017, Việt Nam lần thứ 2 vinh dự đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các 
hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 

Điều này thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam sau gần 
20 năm gia nhập diễn đàn này. Sự kiện hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội giúp nâng cao vị thế của 
Việt Nam trên trường quốc tế, đẩy mạnh quan hệ của ta với các đối tác song phương và 
cũng là cơ hội tốt cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt, đem lại những lợi ích 
gắn liền tích cực và thiết thực. 

Xây dựng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế 
Việc tổ chức thành công Hội nghị APEC 2017 kỳ vọng rằng sẽ không chỉ mang lại 

đánh giá cao cho Việt Nam trong công tác tổ chức mà còn cho thấy đóng góp của ta, với 
tư cách là người dẫn đường khi đưa APEC trong một thời điểm còn rất nhiều khó khăn, 
phức tạp của nền chính trị và kinh tế thế giới tới con đường thúc đẩy tự do hóa thương 
mại vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho khu vực này. 

Trước tình hình thế giới nhiều biến động, thách thức và rủi ro ngày một gia tăng gây 
tác động nặng nề tới các nền kinh tế. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu theo đó giảm 
xuống mức thấp nhất sau khủng hoảng kinh tế hồi năm 2008 - 2009, chỉ đạt 2,2%. Thêm 
vào đó, lợi ích từ toàn cầu hóa chưa được phân bố đồng đều khiến xu thế bảo hộ thương 
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mại và các tư tưởng chống toàn cầu hóa tăng lên, đặc biệt tại Mỹ và các quốc gia châu 
Âu. 

Ứng phó với tình hình mới hiện nay, Việt Nam trong vai trò chủ nhà đã đề xuất chủ 
đề hoạt động cho năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, 
với mục đích thúc đẩy tăng trưởng thông qua hợp tác kinh tế sâu rộng hơn và tăng cường 
hội nhập trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, Việt Nam đã xây dựng và 
được các nền kinh tế ủng hộ, thống nhất 4 ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2017 bao gồm: 
Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực 
sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 
và vừa; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi 
khí hậu. 

Với chủ đề và những ưu tiên như đã định, APEC 2017 với sự chủ trì và dẫn dắt của 
Việt Nam dự kiến sẽ đưa ra những sáng kiến, biện pháp và chính sách cụ thể, thiết thực 
nhằm tạo ra những lợi ích gắn liền với người dân và doanh nghiệp trong khu vực.  

Nâng tầm quan hệ song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả 
APEC là diễn đàn khu vực hội tụ các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới và là diễn 

đàn liên kết kinh tế quy mô lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương với 39% dân số thế giới, 
59% GDP toàn cầu, 48% thương mại quốc tế và chiếm khoảng 53% tổng nguồn vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của thế giới. Hiện nay, 13/15 các hiệp định thương mại tự do 
của Việt Nam là với 18 nền kinh tế thành viên APEC. Bảy nền kinh tế thành viên APEC 
hiện nằm trong top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm: Hoa Kỳ, 
Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công - Trung Hoa, Ma-lai-xi-a và Xinh-ga-po. 

Vì vậy, ngoài việc đóng góp vào thành công chung của hợp tác đa phương APEC 
2017, Việt Nam sẽ có cơ hội đưa mối quan hệ song phương với các nền kinh tế thành 
viên APEC lên một tầm cao mới với chiều sâu và hiệu quả hơn nữa. Đây là cơ hội tiếp 
xúc song phương với các thành viên nhằm trao đổi các phương hướng về chiến lược, 
biện pháp cụ thể làm sâu sắc hơn các quan hệ, hợp tác để bắt kịp với những chuyển biến 
nhanh chóng hiện nay của nền chính trị - kinh tế thế giới đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp, 
đồng thuận, nâng tầm ảnh hưởng của nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc 
tế, trong đó có APEC, ASEAN, ASEM, WTO, v.v… 

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 
Với quy mô và tầm quan trọng của mình, APEC khuyến khích và thúc đẩy các doanh 

nghiệp uy tín hàng đầu thế giới sang làm ăn, kinh doanh và đầu tư vào Việt Nam, tạo ra 
cơ hội “vàng” cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác và phát triển. 

Thứ nhất, APEC 2017 sẽ mang lại cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam để tác 
động tích cực vào việc thay đổi thể chế, chính sách. Với hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, 8 Hội 
nghị Bộ trưởng, cấp Bộ trưởng, tương đương Bộ trưởng và đặc biệt là sự kiên được 
mong chờ nhất với phía doanh nghiệp là Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC tại 
Đà Nẵng, APEC 2017 sẽ luôn có các hoạt động tương tác gần gũi, thiết thực giữa doanh 
nghiệp với các quan chức cao cấp, các nhà hoạch định chính sách. Chính sự tương tác 
này và cùng với sự quan tâm, lắng nghe của các nhà hoạch định chính sách sẽ chuyển 
hóa thành những chính sách, những cam kết của APEC đem lại tác động thuận lợi cho 
quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Thứ hai, sự hội tụ của các nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và thế giới như 
Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc v.v..., cùng hơn 1.000 doanh nghiệp quốc tế thuộc các thành 
viên APEC đến Việt Nam trong dịp diễn ra sự kiện APEC 2017 sẽ mang lại nhiều cơ hội 
để kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và tìm 
kiếm cơ hội hợp tác làm ăn. 
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Chính vì vậy, Năm APEC 2017 được coi là thời điểm “vàng” ảnh hưởng tích cực tới 
các doanh nghiệp Việt nhằm tương tác với cơ quan chức năng, tác động vào các thể chế, 
chính sách cũng như để học tập kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh và tạo dựng quan hệ 
hợp tác kinh doanh với các đối tác phát triển hơn trong khu vực. 

Năm APEC 2017 được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của APEC là diễn đàn kinh tế hàng 
đầu khu vực, đi đầu thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập và liên kết của khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. Đăng cai tổ chức diễn đàn lần này, Việt Nam với những kỳ vọng thiết thực 
và cụ thể, hứa hẹn sẽ đem lại những không gian phát triển rộng lớn với những tiềm năng 
hợp tác mới cho Việt Nam nói riêng cũng như khu vực nói chung. 

 

                                                                               Vụ Chính sách thương mại đa biên 
                                                                                    (moit.gov.vn - Ngày 22/4/2017) 
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THÚC ĐẨY HỢP TÁC, LIÊN KẾT KINH TẾ, THƯƠNG MẠI,  
TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG, BAO TRÙM V SÁNG TẠO TRONG APEC 

 

Ngày 03/3, tại Nha 
Trang, Khánh Hòa, Hội 
nghị lần thứ nhất các quan 
chức cao cấp APEC (SOM 
1) và các cuộc họp liên quan 
(từ 18/02 - 03/3) đã hoàn 
thành chương trình làm 
việc đề ra. Với tổng cộng 60 
cuộc họp, hội thảo, đối thoại 
và sự tham dự của hơn 
1.900 đại biểu đại diện 21 
nền kinh tế thành viên, các 
tổ chức quốc tế, khu vực, 
cũng như nhiều học giả, 
doanh nghiệp và báo chí, 
Hội nghị SOM 1 và các 
cuộc họp liên quan là sự 
kiện lớn đầu tiên của Năm 
APEC Việt Nam 2017.  

4 định hướng lớn 
trong hợp tác APEC và 4 
ưu tiên hợp tác của Năm 
APEC 2017 

Hội nghị lần thứ nhất 
các quan chức cao cấp APEC 
và các cuộc họp liên quan đã 
thành công, với nhiều kết 
quả tích cực, tạo nền tảng 
cho các hội nghị tiếp theo và 

cấp cao hơn từ nay đến cuối 
năm. Đây là các hoạt động 
hội nghị chính thức đầu tiên 
của APEC, đặt ra định hướng 
hợp tác của khu vực trong cả 
năm 2017, có ý nghĩa hết sức 
quan trọng để APEC thể hiện 
quyết tâm, tăng cường hợp 
tác, phối hợp để giải quyết 
các vấn đề và thách thức 
chung. Thành quả lớn nhất là 
hội nghị đã thể hiện đồng 
thuận về tinh thần thúc đẩy 
hợp tác, liên kết kinh tế, 
thương mại, tăng trưởng bền 
vững, bao trùm và sáng tạo.  

Trong vai trò chủ nhà, 
Việt Nam đã đề xuất và được 
các nền kinh tế ủng hộ, thống 
nhất bốn định hướng lớn:  

Thứ nhất, tiếp tục triển 
khai những định hướng hợp 
tác lớn, dài hạn của APEC, 
đặc biệt là các bước cụ thể để 
đạt được các mục tiêu Bogor 
về tự do hóa thương mại và 
đầu tư vào năm 2020 trong 
khu vực. 

Thứ hai, nhất trí hình 
thành cơ chế để tiến hành 
thảo luận về tầm nhìn APEC 
sau năm 2020. Chủ tịch 
SOM APEC 2017, Thứ 
trưởng Thường trực Bộ 
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
cho biết: “Chúng ta dự kiến 
sẽ tổ chức đối thoại nhiều 
bên về APEC hướng tới năm 
2020 và tầm nhìn sau năm 
2020, đạt nhất trí với các 
thành viên về thành phần của 
cơ chế không chỉ là chính 
phủ, mà toàn bộ các bên liên 
quan, như các học giả, doanh 
nghiệp, các tổ chức quốc tế 
và xã hội”.  

Thứ ba, Việt Nam đã 
cùng với các thành viên tái 
định hướng hợp tác của 
APEC không chỉ tập trung 
vào tự do hóa thương mại và 
đầu tư, mà quan trọng nữa là 
bảo đảm tính bao trùm của 
thương mại và tăng trưởng. 
Bao trùm là nội hàm nhiều cơ 
chế hợp tác APEC hiện đang 
thúc đẩy. Trong năm 2017, 
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Việt Nam sẽ xâu chuỗi, hài 
hòa các sáng kiến ở từng ủy 
ban, nhóm công tác, đưa bao 
trùm thành nội dung xuyên 
suốt của hợp tác APEC, cả về 
kinh tế, xã hội và tài chính. 
Tính chất bao trùm trên các 
lĩnh vực hợp tác về kinh tế, xã 
hội và tài chính nhằm bảo 
đảm các thành quả của tăng 
trưởng được phân bổ đồng 
đều cho các thành phần trong 
xã hội.  

Thứ tư, APEC cần tiếp 
tục là cơ chế đi đầu về hợp 
tác, giải quyết các nhu cầu 
thiết thực của người dân. 
Trong số này có thể kể đến 
việc phát triển nguồn nhân lực 
trong kỷ nguyên số, thương 
mại điện tử xuyên biên giới, 
công nghiệp hỗ trợ, phát triển 
thành thị - nông thôn để củng 
cố an ninh lương thực và tăng 
trưởng chất lượng… Đồng 
thời, APEC sẽ tiếp tục đóng 
vai trò dẫn dắt, đóng góp thúc 
đẩy nhiều nội dung hợp tác 
lớn, như hỗ trợ hệ thống 
thương mại đa phương, từng 
bước hiện thực hóa Khu vực 
thương mại tự do châu Á - 
Thái Bình Dương (FTAAP), 
kết nối, doanh nghiệp siêu 
nhỏ, nhỏ và vừa…  

Theo Chủ tịch SOM 
APEC 2017, Hội nghị SOM 
1 và các cuộc họp liên quan 
đã thể hiện sự đồng thuận cao 
đối với 4 ưu tiên hợp tác của 
Năm APEC 2017. Đó là: 
Thúc đẩy tăng trưởng bền 
vững, sáng tạo và bao trùm; 
thúc đẩy liên kết kinh tế khu 
vực sâu rộng; nâng cao năng 
lực cạnh tranh và sáng tạo của 

các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa; tăng cường an 
ninh lương thực và nông 
nghiệp bền vững, ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Các nền kinh 
tế cũng đã thảo luận, cụ thể 
hóa nội hàm của 4 ưu tiên, với 
những đề xuất, sáng kiến mới 
và thiết thực, gắn với quan 
tâm của người dân và doanh 
nghiệp của khu vực. 

Trong dịp này, cả 4 ủy 
ban và 34 trong tổng số 53 
nhóm công tác của diễn đàn 
đã nhóm họp, thảo luận và 
thông qua các trọng tâm hợp 
tác của từng ủy ban, nhóm 
công tác trong năm 2017. Các 
nhóm công tác còn lại sẽ bắt 
đầu nhóm họp trong các tháng 
tới. Nhiều dự án nâng cao 
năng lực cũng được đề xuất 
nhằm hỗ trợ các thành viên 
tận dụng tốt hơn các cơ hội 
thương mại, đầu tư, kinh 
doanh... mà tiến trình hợp tác 
APEC mang lại. Các đại biểu 
đã thống nhất và thông qua 
chương trình hoạt động của cả 
năm 2017, bao gồm các Hội 
nghị SOM, các Hội nghị Bộ 
trưởng và tương đương và 
Tuần lễ Cấp cao vào tháng 11 
tại thành phố Đà Nẵng.  

Tại hội nghị này, 7 bộ, 
ngành của Việt Nam cũng chủ 
trì, đồng chủ trì các cơ chế 
APEC. Dưới sự chủ trì của 
Việt Nam, các cơ chế APEC 
đều khởi động tốt hoạt động 
đầu tiên, thống nhất được kế 
hoạch công tác cho cả năm 
2017. Các bộ, ngành cũng 
phối hợp chặt chẽ, thể hiện 
tinh thần “khởi xướng, chủ 
động tham gia xây dựng, định 

hình” hợp tác APEC, với 
nhiều sáng kiến thiết thực.  

Sự chủ động, tích cực 
và những sáng kiến của chủ 
nhà Việt Nam  

Trong vai trò chủ nhà, 
Việt Nam đã đề xuất nhiều 
sáng kiến lớn cho năm 2017, 
trong đó có nhiều đề xuất 
mang tính dài hạn, xuyên suốt 
các nội hàm hợp tác APEC. 
Nổi bật là đề xuất nghiên cứu, 
tiến tới hình thành cơ chế trao 
đổi về hợp tác APEC trong 
tương lai, trong đó có hình 
thành tầm nhìn của diễn đàn 
sau năm 2020, bên cạnh việc 
đẩy nhanh hoàn tất các Mục 
tiêu Bogor vào năm 2020. 
Tiếp đó là đề xuất về thúc đẩy 
bao trùm trong phát triển của 
châu Á - Thái Bình Dương, cả 
về kinh tế, xã hội và tài chính, 
giúp mọi tầng lớp xã hội được 
tham gia, hưởng thụ thành quả 
của phát triển và tự do hóa 
thương mại, đầu tư. Qua đó, 
APEC có thể tranh thủ sự ủng 
hộ đối với toàn cầu hóa và hội 
nhập, liên kết khu vực.  

Nhóm công tác Việt 
Nam cũng đã đề xuất nhiều 
sáng kiến mới ở các ủy ban, 
góp phần triển khai các ưu 
tiên của APEC 2017. Đó là 
các sáng kiến về hợp tác phát 
triển nguồn nhân lực và việc 
làm tương lai trong kỷ 
nguyên số; định hướng chính 
sách thúc đẩy công nghiệp 
hỗ trợ; thúc đẩy thương mại 
điện tử xuyên biên giới; phát 
triển du lịch bền vững trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu; tổ 
chức đối thoại về chống 
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tham nhũng và gian lận 
thương mại…  

Việt Nam cũng đưa ra 
nhiều sáng kiến trong xây 
dựng chương trình hội nghị, 
được các nền kinh tế đánh 
giá cao. Ngoài các cuộc họp 
chính thức, Việt Nam cũng 
tận dụng thời gian của các 
quan chức cao cấp để tổ chức 
các buổi thảo luận về nhiều 
vấn đề thiết thực, trong đó có 
cải cách bộ máy để tăng 
cường hiệu quả hoạt động 
của APEC. Chính quyền địa 
phương tỉnh Khánh Hòa 
cũng tổ chức nhiều buổi gặp 
gỡ, trao đổi với các đoàn của 
các nền kinh tế về tiềm năng 
hợp tác, thu hút đầu tư của 
tỉnh. Nhìn chung, Khánh Hòa 
đã tận dụng rất tốt SOM 1 để 
quảng bá tiềm năng kinh tế, 
du lịch, văn hóa.  

Trong dịp này, Việt 
Nam cũng đã tổ chức hội 
thảo về hiện thực hóa khu 
vực thương mại tự do châu Á 
- Thái Bình Dương, đối thoại 
công tư về Kế hoạch hành 
động khuôn khổ kết nối 
chuỗi cung ứng giai đoạn II 
từ 2017 - 2020 (SCFAP II), 
và đối thoại công tư APEC 
về dịch vụ, góp phần đưa ra 
định hướng rõ ràng hơn đối 
với hợp tác APEC trên các 
vấn đề này.  

Việt Nam cũng đã 
đồng bảo trợ với Thái Lan và 
Peru đề xuất chiến lược về 
các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa, xanh và bền 
vững, đồng thời đưa ra sáng 
kiến nâng cao năng lực của 

các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa vì phát triển bao 
trùm thông tin qua ứng dụng 
thương mại điện tử xuyên 
biên giới.  

Việt Nam tạo dấu ấn tại 
Hội nghị SOM 1 trong việc 
thúc đẩy mục tiêu liên quan 
đến phát triển nông thôn bền 
vững và an ninh lương thực. 
Đây là vấn đề quan trọng với 
Việt Nam khi hơn 70% dân 
số sống phụ thuộc vào nông 
nghiệp. Đây cũng là lĩnh vực 
Việt Nam có thế mạnh, kinh 
nghiệm, có thể đóng góp cho 
hợp tác APEC.  

Việt Nam cũng đã đề 
xuất xây dựng kế hoạch hành 
động triển khai khuôn khổ 
nhiều năm về an ninh lương 
thực và biến đổi khí hậu, 
cũng như kế hoạch hành 
động về phát triển nông thôn 
- đô thị, củng cố an ninh 
lương thực và tăng trưởng 
chất lượng. 

Chủ nhà Việt Nam 
cũng đã đề xuất các sáng 
kiến về khuôn khổ nhằm tạo 
thuận lợi cho thương mại 
điện tử xuyên biên giới, hình 
thành bộ thông lệ tốt của 
APEC về công nghiệp hỗ trợ; 
tài liệu đề xuất ý tưởng về 
việc xây dựng lộ trình cho 
các vấn đề thương mại và 
đầu tư thế hệ mới (NGeTI). 
Những đề xuất này sẽ tiếp 
tục được thảo luận tại các ủy 
ban, nhóm công tác để trình 
các Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao - Kinh tế (AMM) 
thông qua và báo cáo lên Hội 
nghị Cấp cao APEC vào 
tháng 11/2017.  

Các đại biểu APEC rất 
ấn tượng với chủ trì nội dung 
và công tác tổ chức của Việt 
Nam. Các cơ quan thành viên 
ủy ban quốc gia, đặc biệt là 
các cơ quan chủ trì 5 tiểu ban 
đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức 
chu đáo, thể hiện sự mến 
khách, chuyên nghiệp, tạo 
những điều kiện tốt nhất để 
các nền kinh tế tới Nha Trang, 
họp mặt và trao đổi, góp phần 
vào thành công của hội nghị.  

Bước đầu, các nền kinh 
tế đánh giá cao nhiều đề xuất 
của nền kinh tế Việt Nam. 
Nhiều nền kinh tế đồng ý hỗ 
trợ, đồng bảo trợ các sáng 
kiến. Từ nay đến Hội nghị 
SOM 2 tháng 5/2017 tại Hà 
Nội, các nền kinh tế thành 
viên APEC sẽ cụ thể hóa các 
đề xuất.  

Hội nghị lần này đã đạt 
được những kết quả cụ thể về 
việc thúc đẩy thương mại tự 
do mở là mục tiêu của Diễn 
đàn APEC kể từ khi thành lập 
năm 1989. Chủ tịch SOM 
APEC 2017 Bùi Thanh Sơn 
cho biết, thương mại tự do và 
mở tiếp tục là dòng chảy 
chính của hợp tác APEC và 
châu Á - Thái Bình Dương. 
Nhiều sáng kiến, ý tưởng hợp 
tác đã được đưa ra trong 
khuôn khổ các ủy ban, nhóm 
công tác của APEC về thúc 
đẩy hoàn tất triển khai Mục 
tiêu Bogor về tự do hóa 
thương mại và đầu tư vào năm 
2020 theo lộ trình đã đề ra, 
hướng tới hình thành khu vực 
thương mại tự do châu Á - 
Thái Bình Dương (FTAAP), 
tăng cường kết nối, các vấn 
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đề thương mại - đầu tư thế hệ 
mới, nhằm góp phần xác 
định các định hướng hợp tác 
của diễn đàn trong cả năm 
2017.  

Trong bối cảnh một 
trong những quan tâm lớn 
của các thành viên liên quan 

là bảo đảm các thành tựu của 
toàn cầu hóa, tự do hóa được 
phân bổ công bằng cho mọi 
người dân và doanh nghiệp, 
hội nghị cũng đã đề cao tính 
“bao trùm” của tăng trưởng 
và toàn cầu hóa; đưa “bao 
trùm” trở thành một nội hàm 

xuyên suốt các kênh hợp tác 
của APEC. 

 

NĐ 
(tapchicongsan.org.vn  

Ngày 05/3/2017) 
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HỢP TÁC APEC - CƠ HỘI V� THÁCH THỨC ĐAN XEN 
 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) qua quá trình 25 năm 
hình thành, phát triển đã khẳng định được vị thế và vai trò đầu tàu của khu vực trong 
tiến trình tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, đóng góp tích cực vào quá trình xây 
dựng một cấu trúc hợp tác khu vực sâu rộng, toàn diện theo tinh thần của Mục tiêu Bô-go, 
hướng tới tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực vào năm 2020. 

Một thị trường rộng lớn 
Với 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 59% dân số, 50% lãnh thổ, hơn 50% GDP và 57% 

thương mại toàn cầu, APEC là một thị trường đặc biệt rộng lớn và tiềm năng để các doanh 
nghiệp Việt Nam tiếp cận và khai thác. Xu hướng thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương 
mại trong APEC đã mở ra nhiều cơ hội to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm hợp tác, đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường trong và 
ngoài khu vực. Quy tụ nhiều đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, APEC hiện là khu vực đầu 
tư trực tiếp lớn nhất, chiếm khoảng 78% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 60% giá trị 
xuất khẩu, 80% giá trị nhập khẩu và 79% lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tận dụng tương đối hiệu quả cơ hội tiếp cận và khai 
thác thị trường châu Á - Thái Bình Dương mang lại từ hợp tác APEC, thể hiện qua kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang các nền kinh tế thành viên không ngừng tăng lên theo từng năm. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu năm 2014 ước đạt khoảng 
98,37 tỷ USD; năm 2015 đã tăng lên khoảng 8% (tương đương 106,12 tỷ USD) và đến năm 
2016 đạt khoảng trên 119,69 tỷ USD. 07 nền kinh tế thành viên APEC hiện nằm trong top 10 
thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là: Hoa Kỳ (đứng đầu), Trung Quốc (thứ 2), Nhật 
Bản (thứ 3), Hàn Quốc (thứ 4), Hồng Kông - Trung Quốc (thứ 5), Malaisia (thứ 9) và Xingapo 
(thứ 10). 

Các thành viên APEC còn là những đối tác quan trọng của các doanh nghiệp nhập khẩu 
Việt Nam, đáp ứng nhu cầu về nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng và máy móc thiết bị, phương 
tiện vận tải, phụ tùng phục vụ sản xuất trong nước. Các cam kết về tự do hóa, thuận lợi hóa 
thương mại trong khuôn khổ APEC có tác động tích cực lên các hoạt động nhập khẩu của các 
doanh nghiệp với các đối tác chủ yếu là thành viên APEC. Các doanh nghiệp nhập khẩu Việt 
Nam sẽ được hưởng những ưu đãi đáng kể từ cắt giảm thuế quan, các rào cản thương mại, thủ 
tục hải quan và tiết kiệm đến 5% chi phí giao dịch thương mại, từ đó hạ giá thành và từng bước 
cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 

Nhiều thách thức 
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Các doanh nghiệp Việt Nam hiện phải đối mặt với một số khó khăn và thách thức không 
nhỏ. Các thành viên trong khu vực có sự cạnh tranh khá gay gắt trong quan hệ thương mại và 
đầu tư. Việt Nam có khoảng cách khá xa về trình độ phát triển so với các thành viên, nên gặp 
khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế và trong nước. Thực hiện các cam kết về tự do 
hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khuôn khổ diễn đàn, Việt Nam sẽ gặp phải không 
ít trở ngại từ áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng khi phải mở cửa thị trường và xóa bỏ dần các 
quy định bảo hộ đối với doanh nghiệp nội địa. Thực tế cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đa số 
là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa với trình độ công nghệ còn hạn chế, phương thức quản 
lý chưa phù hợp, chiến lược kinh doanh thiếu chủ động. Trái lại, sức cạnh tranh mạnh mẽ của 
các đối thủ đến từ những nền kinh tế thành viên APEC vốn có trình độ phát triển khoa học công 
nghệ cao, tốc độ tăng trưởng nhanh là điều không thể phủ nhận. Đặc biệt trong các lĩnh vực như 
tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, công nghiệp điện, công nghiệp chế tạo, vận tải 
biển... Sự cạnh tranh tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực kinh tế 
mạnh đe dọa khả năng tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Bản thân các 
doanh nghiệp trong nước lại thiếu tính gắn kết chủ động và chặt chẽ với nhau, các hiệp hội chưa 
nâng cao sức mạnh và vai trò dẫn dắt trong chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin và nâng cao 
năng lực kinh doanh của toàn ngành trước áp lực cạnh tranh từ các đối thủ bên ngoài. Hơn nữa, 
cơ cấu kinh tế và thương mại của hầu hết các nước thành viên đều coi trọng việc đẩy mạnh xuất 
khẩu và chiếm lĩnh các thị trường nước ngoài nên Việt Nam cũng sẽ gặp khó khăn lớn trong 
việc mở rộng và bảo vệ thị phần của mình ở cả trong và ngoài nước. 

Năm 2017, lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức APEC, ngoài những nỗ lực của Chính 
phủ, các doanh nghiệp cũng cần chủ động, tích cực nắm bắt các cơ hội đầu tư, kinh doanh nhằm 
tối đa hóa lợi ích và tăng cường kết nối với các đối tác APEC để mở rộng thị trường, nâng cao 
năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cung ứng dịch vụ cho toàn khu vực và trên thế giới. 

 

                                                                                                              H.Q   
                                                                               (Báo Lao động số 108 - Ngày 12/5/2017) 
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ĐĂNG CAI APEC 2017 MANG LẠI GÌ CHO VIỆT NAM? 
 

Đăng cai các hoạt động của APEC năm 2017, Việt Nam có thể đạt được nhiều lợi ích 
về chính trị và kinh tế. Với cương vị nước chủ nhà đăng cai các hoạt động của Diễn đàn 
Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2017, Việt Nam có thể đạt được nhiều lợi 
ích về chính trị và kinh tế. 

Theo Bộ Công Thương, APEC 2017 hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội nâng cao vị thế của Việt 
Nam trên trường quốc tế, đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác song phương, đồng 
thời là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác kinh doanh. 

Nâng cao vị thế của Việt Nam 
APEC ra đời cách đây gần 3 thập kỷ và có 21 nền kinh tế thành viên. Việt Nam mới gia 

nhập diễn đàn này được gần 20 năm, nhưng đây đã là lần thứ hai Việt Nam được chọn là quốc 
gia tổ chức các sự kiện APEC. Điều này cho thấy sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối 
với Việt Nam. 

Việc tổ chức thành công hội nghị APEC 2017 được kỳ vọng sẽ không chỉ đem lại cho 
Việt Nam những đánh giá cao trong công tác tổ chức, mà còn thể hiện vai trò người dẫn đường 
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của Việt Nam trong diễn đàn vào một thời điểm thế giới đối mặt nhiều thách thức kinh tế và 
chính trị. 

Một phần do những lợi ích của toàn cầu hóa chưa được phân bố đồng đều, chủ nghĩa dân 
túy đang nổi lên ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ và châu Âu. Điều này được thể hiện rõ nét qua 
hai sự kiện lớn của năm 2016 là việc cử tri Anh bỏ phiếu chọn rời bỏ Liên minh châu Âu (EU), 
hay còn gọi là Brexit, và cử tri Mỹ chọn ông Donald Trump làm Tổng thống. 

Thời gian qua, nhiều định chế lớn như Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cảnh báo về những rủi ro 
mà sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ có thể đặt ra cho nền kinh tế toàn cầu. Trong báo cáo công 
bố ngày 9/5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng bảo hộ thương mại sẽ là một nhân tố đe dọa tăng 
trưởng kinh tế châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2017. 

Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam với vai trò chủ nhà APEC 2017 đề xuất chủ đề hoạt 
động cho Năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, với mục đích 
thúc đẩy tăng trưởng thông qua hợp tác kinh tế sâu rộng hơn và tăng cường hội nhập trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Cụ thể, Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã xây dựng và được các nền kinh tế ủng hộ, 
thống nhất 4 ưu tiên hợp tác của năm APEC 2017, bao gồm: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, 
sáng tạo và bao trùm; thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh 
và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tăng cường an ninh lương thực và nông 
nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Với chủ đề và những ưu tiên như trên, APEC 2017 với sự chủ trì và dẫn dắt của Việt Nam 
dự kiến sẽ đưa ra những sáng kiến, biện pháp và chính sách cụ thể, thiết thực nhằm tạo ra những 
lợi ích gắn liền với người dân và doanh nghiệp trong khu vực. 

“Năm APEC Việt Nam 2017 đến nay mới đi được gần một nửa chặng đường. Tuy nhiên, 
nhìn vào những gì đã đạt được, bạn bè và đối tác trong cũng như ngoài diễn đàn đều trân trọng, 
đánh giá cao từ công tác tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, đến những đề xuất, sáng kiến chủ 
động, tích cực của Việt Nam thúc đẩy hợp tác, liên kết APEC”, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Bình Minh nói trong một bài viết về APEC 2017. 

Tăng cường hợp tác song phương 
APEC là diễn đàn khu vực hội tụ các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới và là diễn đàn liên 

kết kinh tế quy mô lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương. Các nền kinh tế trong diễn đàn chiếm 
tổng cộng 39% dân số thế giới, 59% GDP toàn cầu, 48% thương mại quốc tế và chiếm khoảng 
53% tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thế giới. 

Hiện nay, 13 trong tổng số 15 các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam là với 18 nền 
kinh tế thành viên APEC. 7 nền kinh tế thành viên APEC hiện nằm trong top 10 thị trường xuất 
khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, 
Malaysia, và Singapore. 

Vì vậy, ngoài việc đóng góp vào thành công chung của hợp tác đa phương APEC 2017, 
Việt Nam sẽ có cơ hội đưa mối quan hệ song phương với các nền kinh tế thành viên APEC lên 
một tầm cao mới với chiều sâu và hiệu quả hơn nữa. 

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tiếp xúc song phương với các thành viên nhằm trao đổi các 
phương hướng về chiến lược, biện pháp cụ thể làm sâu sắc hơn các quan hệ, hợp tác để bắt kịp 
với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của nền chính trị - kinh tế thế giới đồng thời đẩy 
mạnh sự phối hợp, đồng thuận, nâng tầm ảnh hưởng của nhau tại các diễn đàn đa phương khu 
vực và quốc tế, trong đó có APEC, ASEAN, ASEM, WTO… 
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Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam 
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, với quy mô và tầm quan trọng của mình, APEC 

khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp uy tín hàng đầu thế giới sang làm ăn, kinh doanh và 
đầu tư vào Việt Nam, tạo ra cơ hội “vàng” cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác và phát triển. 

Thứ nhất, APEC 2017 sẽ mang lại cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam để tác động tích 
cực vào việc thay đổi thể chế, chính sách. 

Với hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, 8 hội nghị bộ trưởng, cấp bộ trưởng, tương đương bộ trưởng 
và đặc biệt là sự kiện được mong chờ nhất với phía doanh nghiệp là Hội nghị Thượng đỉnh 
doanh nghiệp APEC tại Đà Nẵng, APEC 2017 sẽ luôn có các hoạt động tương tác gần gũi, thiết 
thực giữa doanh nghiệp với các quan chức cao cấp, các nhà hoạch định chính sách. 

Chính sự tương tác này và cùng với sự quan tâm, lắng nghe của các nhà hoạch định chính 
sách sẽ chuyển hóa thành những chính sách, những cam kết của APEC đem lại tác động thuận 
lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Và thứ hai, sự hội tụ của các nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và thế giới như Mỹ, 
Nhật, Hàn Quốc, Australia… cùng hơn 1.000 doanh nghiệp quốc tế thuộc các thành viên APEC 
đến Việt Nam trong dịp diễn ra sự kiện APEC 2017 sẽ mang lại nhiều cơ hội để kết nối các 
doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và tìm kiếm cơ hội hợp tác làm 
ăn. 

Chính vì vậy, Năm APEC 2017 được coi là thời điểm có ảnh hưởng tích cực tới các doanh 
nghiệp Việt nhằm tương tác với cơ quan chức năng, tác động vào các thể chế, chính sách cũng 
như để học tập kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh và tạo dựng quan hệ hợp tác kinh doanh với các 
đối tác phát triển hơn trong khu vực. 

 

(ndh.vn - Ngày 11/5/2017) 
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APEC 2017 VÀ CƠ HỘI CHO VIỆT NAM 
 

Hội nghị tổng thể đầu 
tiên của Diễn đàn Hợp tác 
Kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương APEC 2017 
(SOM1) gồm 56 cuộc họp, 
hội thảo, đối thoại… của 38 
ủy ban và nhóm công tác 
APEC trên nhiều lĩnh vực 
sẽ diễn ra tại Nha Trang từ 
ngày 18/2 - 3/3. 

Tầm quan trọng của 
diễn đàn cùng sự hiện diện 
của hàng ngàn đại biểu quốc 
tế là cơ hội “vàng” cho Việt 
Nam. 

Cơ hội lớn thay đổi tư 
duy 

Với chủ đề “Tạo động 
lực mới, cùng vun đắp tương 
lai chung”, Việt Nam và các 
nền kinh tế thành viên mong 
muốn tạo được động lực mới 
cho hội nhập, liên kết và tăng 
trưởng kinh tế ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. 
Các ưu tiên của Năm APEC 
Việt Nam 2017 sẽ tập trung 
vào 4 hướng bao gồm: Thúc 
đẩy tăng trưởng bền vững, 
sáng tạo và bao trùm; tăng 
cường liên kết kinh tế khu 
vực; nâng cao năng lực cạnh 
tranh và sáng tạo của các 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 
và vừa (MSMEs) trong kỷ 

nguyên số; tăng cường an 
ninh lương thực và nông 
nghiệp bền vững, thích ứng 
với biến đổi khí hậu. 

Việc Việt Nam đăng 
cai tổ chức APEC 2017 có ý 
nghĩa hết sức quan trọng khi 
đây là diễn đàn hội tụ các 
nền kinh tế hàng đầu khu vực 
và thế giới như Mỹ, 
Canada… cho tới những nền 
kinh tế mới nổi, năng động 
như Trung Quốc, Nga, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, New 
Zealand… Đây cũng là một 
trong số ít các diễn đàn kinh 
tế có số lượng nhóm công tác 
nhiều nhất, trên 50 nhóm 
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công tác trên nhiều lĩnh vực 
chuyên ngành như cải cách 
cơ cấu, phát triển nguồn 
nhân lực, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, y tế, hạ tầng giao 
thông… Vì thế, Việt Nam 
được kỳ vọng với tư cách lái 
tàu, chủ nhà sẽ thúc đẩy các 
nền kinh tế tiếp tục tăng 
trưởng. Nhiều tập đoàn đa 
quốc gia và hàng đầu khu 
vực mong muốn tìm kiếm cơ 
hội hợp tác với các nền kinh 
tế trong khu vực này, trong 
đó có Việt Nam. 

Ông Nguyễn Minh Vũ 
- Phó trưởng Ban Thường 
trực, Ban Thư ký APEC Việt 
Nam 2017 cho biết, với 20 
hoạt động lớn, 159 cuộc họp 
APEC sẽ diễn ra trên 8 tỉnh, 
thành, doanh nghiệp Việt 
Nam có cơ hội tham gia sâu 
hơn vào mạng lưới sản xuất 
toàn cầu. Đây cũng là cơ hội 
phát triển, quảng bá vùng 
miền, địa phương, doanh 
nghiệp, người dân tới bạn bè 
trong khu vực và cộng đồng 
quốc tế. Qua đó, nâng cao vị 
thế, tạo thuận lợi để Việt 
Nam hoàn tất các cam kết 
quốc tế, đảm nhận thành 
công nhiều trọng trách quốc 
tế khác. Hội nghị SOM 1 tại 
Nha Trang, Việt Nam đề ra 
các kiến nghị và sáng kiến 
trên tất cả các lĩnh vực để có 
thể đưa ra bàn thảo cùng các 
thành viên, bao gồm tăng 
cường liên kết kinh tế khu 
vực; thúc đẩy tăng trưởng 
bền vững, sáng tạo và bao 
trùm; hỗ trợ doanh nghiệp 
vừa và nhỏ nâng cao tính 
cạnh tranh của kỷ nguyên số; 

xây dựng nền nông nghiệp 
bền vững để ứng phó với 
biến đổi khí hậu nhằm tiến 
tới thống nhất để có thể đưa 
lên cấp cao hơn là ở Hội nghị 
Bộ trưởng và sau đó là các 
nhà lãnh đạo tại Tuần lễ Cấp 
cao APEC vào cuối năm nay. 

Thêm giá trị gia tăng 
cho doanh nghiệp 

Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc 
cho rằng, việc Việt Nam 
đăng cai tổ chức APEC năm 
2017 là cơ hội vàng cho 
doanh nghiệp Việt Nam. Đây 
là sự kiện đối ngoại quan 
trọng nhất của Việt Nam 
trong năm 2017 trong hợp 
tác kinh tế. Nhưng không chỉ 
có vậy, đây còn là cơ hội để 
tăng thêm những giá trị gia 
tăng khác cho doanh nghiệp 
Việt Nam, thúc đẩy đầu tư, 
gia tăng giao lưu thương 
mại… 

Do đó, theo ông Vũ 
Tiến Lộc, bên lề Tuần lễ Cấp 
cao APEC sẽ có nhiều sự 
kiện và hoạt động liên quan 
đến doanh nghiệp được tổ 
chức do VCCI chủ trì như 
Hội nghị Thượng đỉnh các 
lãnh đạo doanh nghiệp 
APEC (APEC CEO Summit 
2017); Hội nghị Hội đồng Tư 
vấn kinh doanh APEC 4; đối 
thoại giữa lãnh đạo các nền 
kinh tế APEC với thành viên 
ABAC; Diễn đàn khởi 
nghiệp APEC… “Đây sẽ là 
diễn đàn để cho doanh 
nghiệp đối thoại trực tiếp với 
nhà lãnh đạo của các nền 
kinh tế APEC, tiếp cận với 
những xu hướng kinh doanh 
mới trên toàn cầu, môi 

trường đầu tư kinh doanh, 
mô hình tổ chức kinh doanh 
và những đổi mới sáng tạo 
trong hoạt động doanh 
nghiệp” - ông Lộc nhấn 
mạnh. 

Nhận định về sự 
chuyển động của kinh tế thế 
giới trong bối cảnh Việt Nam 
đăng cai tổ chức APEC 
2017, ông Phạm Bình Minh - 
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban 
Quốc gia APEC 2017 cho 
rằng, các nền kinh tế, các 
khu vực đều đang phải đối 
mặt với những thách thức 
đan xen: Giá nguyên liệu 
giảm, chủ nghĩa bảo hộ gia 
tăng, thương mại toàn cầu, 
chính sách tiền tệ và tài khóa 
thắt chặt đã tác động không 
nhỏ tới tăng trưởng kinh tế 
khu vực APEC và toàn cầu. 
Đó cũng là lý do Việt Nam 
đã đề xuất chủ đề của Năm 
APEC 2017: “Tạo động lực 
mới, cùng vun đắp tương lai 
chung” nhằm tạo thêm động 
lực trong bối cảnh mới vì 
duy trì hòa bình ổn định ở 
khu vực. Nhưng dù thế nào 
thì đây cũng sẽ là một cơ hội 
lớn để phát triển kinh tế, 
doanh nghiệp, đặc biệt là sẽ 
có cơ hội tiếp cận thị trường 
rộng lớn của các nền kinh tế 
thành viên, kết nối với các 
đối tác chiến lược tiềm năng, 
hưởng môi trường đầu tư, 
kinh doanh thuận lợi hơn, 
tiếp cận công nghệ và trình 
độ quản lý tiên tiến từ các 
tập đoàn hàng đầu thế giới… 

 Hội nhập kinh tế là 
chìa khóa 
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Bộ trưởng Thương mại 
và Công nghiệp Singapore 
Lim Hng Kiang nhấn mạnh, 
các nền kinh tế thành viên 
APEC vẫn cần tiếp tục theo 
đuổi con đường hội nhập 
kinh tế và coi đây là ưu tiên 
hàng đầu. Bộ trưởng Lim 
Hng Kiang khẳng định tầm 
nhìn của APEC sẽ vẫn là 
thúc đẩy tăng trưởng thông 
qua hợp tác kinh tế sâu rộng 
hơn và tăng cường hội nhập 
trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. 

Thừa nhận APEC đang 
phải đối mặt với nhiều thách 
thức để thực hiện tầm nhìn 
này, như tình trạng thất 
nghiệp, bất bình đẳng thu 
nhập và vấn đề nhập cư... và 
đặc biệt là lợi ích từ toàn cầu 
hóa chưa được phân bố một 
cách đồng đều khiến xu thế 
bảo hộ thương mại tăng lên, 
song Bộ trưởng Lim Hng 
Kiang nhấn mạnh việc ngắt 
kết nối các chuỗi giá trị toàn 
cầu trong bối cảnh các nền 
kinh tế phụ thuộc lẫn nhau 
như hiện nay sẽ dẫn đến việc 
thị trường bị thu hẹp và hạn 
chế việc làm, người tiêu 
dùng sẽ phải chịu chi phí cao 
hơn đồng nghĩa với lựa chọn 
ít hơn. 

Theo Bộ trưởng Lim 
Hng Kiang, việc thực hiện 
khu vực mậu dịch tự do châu 
Á - Thái Bình Dương 

(FTAAP) nên tiếp tục là 
“chìa khóa” trong chương 
trình nghị sự của APEC để 
tăng cường hội nhập kinh tế 
khu vực và góp phần vào 
việc thực hiện mục tiêu tự do 
hóa thương mại. Đặc biệt, 
chính phủ các nền kinh tế 
thành viên cần đẩy mạnh đầu 
tư cho giáo dục và đào tạo để 
nâng cao kỹ năng cho người 
lao động cũng như triển khai 
mạnh các sáng kiến để hỗ trợ 
các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa - 
vốn chiếm hơn 97% tổng số 
doanh nghiệp và 50% lực 
lượng lao động của các nền 
kinh tế APEC; tạo điều kiện 
cho thương mại điện tử phát 
triển... 

Chủ tịch Ủy ban Quốc 
gia Singapore về Hợp tác 
kinh tế Thái Bình Dương 
(SINCPEC), tiến sỹ Tan 
Khee Giap chia sẻ, APEC có 
vai trò rất lớn trong việc thúc 
đẩy thương mại đầu tư, đóng 
góp cho sự tăng trưởng và 
thịnh vượng chung ở khu vực 
cũng như xóa đói giảm 
nghèo, đồng thời khẳng định 
Việt Nam đã có những đóng 
góp tích cực cho tiến trình 
này. Với việc đăng cai APEC 
2017, Việt Nam cần thể hiện 
tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa 
để thúc đẩy toàn cầu hóa, tạo 
sự gắn kết giữa các thành 
viên APEC nhằm thúc đẩy tự 
do hóa thương mại cũng như 

đưa tăng trưởng đến với mọi 
người dân, tạo sự thịnh 
vượng và phát triển bền vững 
ở khu vực. 

Đồng tình với ý kiến 
này, Chủ tịch Ủy ban Quốc 
gia Việt Nam về Hợp tác 
kinh tế Thái Bình Dương 
(VNCPEC) Võ Trí Thành 
cho rằng, vai trò của APEC 
không những không bị suy 
giảm đi trong bối cảnh chủ 
nghĩa bảo hộ đang gia tăng 
mà ngược lại, sẽ càng tăng 
cường bởi chính lúc này, 
APEC lại càng phải cần đi 
đầu, cất cao tiếng nói đẩy 
mạnh công cuộc hội nhập, 
liên kết ở khu vực, tính đến 
những đòi hỏi, yêu cầu mới 
một cách đầy đủ hơn, như 
vấn đề tăng trưởng toàn diện, 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu hay cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4. 

APEC Việt Nam 2017 
thực sự là cơ hội lớn đối với 
nước ta, doanh nghiệp Việt 
Nam trong 10 năm tới để 
thay đổi tư duy và xây dựng 
văn hóa hội nhập. 

 

Nguyễn Minh Vũ 
Phó trưởng Ban Thường 
trực, Ban Thư ký APEC  

Việt Nam 2017 
(kinhtedothi.vn 

Ngày 17/2/2017)
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APEC 2017 ĐEM LẠI CƠ HỘI GÌ CHO DU LỊCH VIỆT NAM? 
 

Với những mục tiêu bao trùm của APEC là mở rộng và tự do hóa các lĩnh vực 
thương mại và đầu tư và những ưu tiên hợp tác của Diễn đàn APEC 2017, du lịch APEC 
nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng đứng trước nhiều cơ hội phát triển. 

APEC 2017 được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của APEC 
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào tháng 

11/1989 tại Australia với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư khu vực. 
Từ 12 nền kinh tế sáng lập, tới nay, APEC đã quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 39% dân 
số thế giới, 57% GDP toàn cầu, khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác kinh tế quy mô hàng đầu 
tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Trong một thế giới toàn cầu hóa đầy biến động, châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là một 
khu vực phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế, chính trị ngày càng quan trọng trên thế giới. 
Việt Nam chính thức gia nhập APEC vào năm 1998 và đã trở thành một thành viên tích cực với 
nhiều đóng góp thiết thực cho APEC, trong đó phải kể đến việc đảm nhận thành công vai trò 
chủ nhà APEC vào năm 2006. 

Từ khi được lập đến nay, APEC đã tổ chức 28 hội nghị thường niên. Năm 2017, Việt Nam 
lại được tín nhiệm lựa chọn để tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 29. Đây là lần thứ hai Việt 
Nam đăng cai và được tín nhiệm lựa chọn là nước chủ nhà tổ chức APEC 2017. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được bởi những nỗ lực chung của các nước thành viên 
APEC, APEC 2017 tập trung thảo luận bốn ưu tiên hợp tác của Diễn đàn APEC là:  

1) Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm.  
2) Tăng cường liên kết kinh tế sâu rộng.  
3) Nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 

trong kỷ nguyên số.  
4) Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 
Năm APEC 2017 được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của APEC là diễn đàn kinh tế hàng đầu 

khu vực, đi đầu thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập và liên kết của khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. 

APEC đem đến năm “cơ hội vàng” cho du lịch Việt Nam 
Những năm gần đây, APEC đang trở thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện đối với du 

khách trong và ngoài khu vực. Năm 2015, khu vực APEC đón được trên 396 triệu lượt khách du 
lịch, chiếm 33% tổng lượng khách du lịch thế giới; tạo thu nhập trên 598 tỷ USD, chiếm 44,5% 
thu nhập du lịch toàn cầu, tạo ra 47,9 triệu việc làm trực tiếp. Theo dự báo của Tổ chức Du lịch 
Thế giới (UNWTO) đến năm 2020, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ thu hút được 27% 
lượng khách du lịch toàn cầu thay vì 19% năm 1995 trong khi lượng khách đến khu vực châu 
Âu sẽ giảm từ khoảng 60% xuống còn 46% vào năm 2020. Xu thế này sẽ còn duy trì vào những 
năm tiếp theo. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ngành du lịch APEC cũng gặp phải không ít thách 
thức, đặc biệt là thách thức đối với phát triển du lịch bền vững. Cho dù phát triển du lịch APEC 
đã có những đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của khu vực, tuy nhiên theo 
UNWTO, du lịch đã có những tác động tiêu cực đến môi trường với việc đóng góp tới 5% 
lượng khí thải nhà kính từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển du lịch và lưu trú. Các 
chất thải rắn và lỏng từ hoạt động du lịch, kinh doanh lưu trú gây ra ô nhiễm môi trường đất và 
nước, cạn kiệt dần các nguồn tài nguyên thiên nhiên… 
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Mặt khác, du lịch cũng là ngành dễ bị tổn thương, nhạy cảm với sự thay đổi của thiên 
nhiên. Khí hậu biến đổi, sạt lở đất, nước biển dâng là những nguyên nhân ảnh hưởng tới hấp 
dẫn điểm đến, mùa du lịch và chi phí vận hành. Vì vậy, “Phát triển du lịch bền vững” được xác 
định là mục tiêu quan trọng của toàn cầu và của các nền kinh tế thành viên trong APEC. Đây 
cũng chính là sự quan tâm và là chủ đề của du lịch APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam. 

Với những mục tiêu bao trùm của APEC là mở rộng và tự do hóa các lĩnh vực thương mại 
và đầu tư và những ưu tiên hợp tác của Diễn đàn APEC 2017, du lịch APEC nói chung và du 
lịch Việt Nam nói riêng đứng trước nhiều cơ hội phát triển: 

Thứ nhất: Nằm ở khu vực có sự phát triển nhanh về du lịch và chỉ đứng thứ 2 sau khu vực 
châu Âu về thu hút khách du lịch, Việt Nam có cơ hội rất lớn để khai thác những tiềm năng du 
lịch phong phú và đặc sắc của mình nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch và trở 
thành điểm đến hấp dẫn với sự tăng trưởng cao về lượng khách du lịch quốc tế. Cơ hội này sẽ 
càng cao khi Việt Nam được xem là điểm đến còn mới và thân thiện, an toàn trên bản đồ du lịch 
khu vực và thế giới trên nền tảng mở rộng và tự do hóa các lĩnh vực thương mại và đầu tư, 
trong đó lĩnh vực dịch vụ, du lịch được xem như một ưu tiên trong năm 2017. 

Thứ hai: Sự ủng hộ của các nền kinh tế APEC 2017 đối với sáng kiến của Việt Nam về 
việc thúc đẩy tính bao trùm trong phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cả về kinh 
tế, xã hội sẽ kết nối các chương trình hợp tác hiện có của APEC, qua đó tạo cơ hội cho du lịch 
Việt Nam tiếp cận các nguồn lực đầu tư và kinh nghiệm quốc tế về phát triển du lịch bền vững 
gắn với tăng trưởng xanh, với việc nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn với 
xoá đói giảm nghèo để giúp mọi người dân đều được hưởng thụ những thành quả của toàn cầu 
hóa và tự do hóa thương mại thông qua du lịch. 

Thứ ba: Việc thực hiện một trong bốn ưu tiên hợp tác của Diễn đàn APEC 2017 là tăng 
cường liên kết kinh tế sâu rộng giữa các nước thành viên, với tư cách là ngành kinh tế dịch vụ, 
du lịch Việt Nam có cơ hội để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kết nối Việt Nam với tư cách là 
một điểm đến với các điểm đến khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tiếp cận với 
công nghệ du lịch trình độ cao của các nước có ngành du lịch phát triển và mở rộng thị trường 
du lịch, đặc biệt ở các nước thành viên. Đây là yếu tố quan trọng để du lịch Việt Nam tạo sự 
phát triển đột phá để hướng đến mục tiêu thu hút 17 - 20 triệu lượt khách quốc tế và cơ bản trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn với tỷ lệ đóng góp trên 10% GDP cả nước vào năm 2020 theo 
tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Thứ tư: Với sáng kiến của APEC 2017 về “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của 
các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số”, du lịch Việt Nam nói chung và các 
doanh nghiệp du lịch Việt Nam nói riêng với trên 90% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các 
hộ kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ có cơ hội tiếp cận với sự hỗ trợ và kinh nghiệm quốc tế để 
nâng cao được sức cạnh tranh trên cơ sở sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch của 
điểm đến, sự cần cù và sáng tạo trong lao động và tính chủ động trong ứng dụng các thành tựu 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong kỷ nguyên số. 

Thứ năm: APEC 2017 không chỉ tạo cơ hội đột phá mang tầm chiến lược cho cộng đồng 
các doanh nghiệp du lịch Việt Nam khi tiếp cận với các thị trường mục tiêu đã được xác định 
trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam là thị trường Bắc Mỹ (Mỹ và Canada), Đông Bắc 
Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Niu Di Lân) Trung Quốc,.. mà còn là cơ hội quan trọng để giới 
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thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam với tư cách là một đất nước yêu chuộng hòa bình, giàu bản sắc 
văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, con người thân thiện và luôn là điểm đến 
thân thiện, an toàn với bạn bè quốc tế. 

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

Có thể khẳng định những cơ hội mà APEC 2017 đem đến cho du lịch Việt Nam là rất lớn. 
Tuy nhiên để biến những cơ hội đó thành hiện thực, góp phần tạo thêm những động lực mới cho 
du lịch Việt Nam phát triển, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược để du lịch cơ bản trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước vào năm 2020, rất cần có sự nhạy bén nắm bắt cơ 
hội, sự quyết tâm và chủ động của toàn ngành du lịch, sự hỗ trợ và hợp tác có hiệu quả của các 
ngành và các địa phương dưới sự chỉ đạo tập trung và quyết liệt của Chính phủ. 

 

                                                                              PGS,TS. Phạm Trung Lương 
                                                               Viện Môi trường và Phát triển Bền vững Việt Nam 
                                                                               (toquoc.vn - Ngày 20/4/2017)  
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TỔNG QUAN VỀ 21 NỀN KINH TẾ TH�NH VIÊN APEC 
 

Từ 12 nền kinh tế sáng lập, tới nay, APEC đã quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, 
chiếm 39% dân số thế giới, 57% GDP toàn cầu, khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác 
kinh tế quy mô hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào tháng 
11/1989 tại Australia với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư khu vực. 

Từ 12 nền kinh tế sáng lập, tới nay, APEC đã quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 
39% dân số thế giới, 57% GDP toàn cầu, khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác kinh tế quy mô 
hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. 

Việt Nam chính thức gia nhập APEC vào năm 1998 và đã trở thành một thành viên tích 
cực với nhiều đóng góp thiết thực cho APEC, trong đó phải kể đến việc đảm nhận thành công 
vai trò chủ nhà APEC vào năm 2006. 

Trong vai trò này, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn với các văn kiện quan trọng trong tiến 
trình hợp tác APEC được thông qua như “Kế hoạch hành động Hà Nội thực hiện Lộ trình Busan 
và hướng tới hoàn thành các mục tiêu Bogor” hay “Tuyên bố về Chương trình nghị sự phát triển 
Doha của WTO”. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đạt 
đồng thuận, chính thức khẳng định việc hình thành khu vực thương mại tự do châu Á - Thái 
Bình Dương là một triển vọng dài hạn, phù hợp xu thế liên kết sâu rộng toàn khu vực. 

Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại trong 
giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện, khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, tham gia đóng góp 
vào việc định hình các cơ chế hợp tác đa phương. Việc các thành viên ủng hộ Việt Nam đăng 
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cai Năm APEC lần thứ hai vào năm 2017 cũng thể hiện sự tin cậy và tín nhiệm cao của các 
thành viên đối với Việt Nam. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng việc chọn ra được chủ đề và 4 hướng ưu tiên lớn cho 
APEC 2017 nhận được sự nhất trí của các thành viên, Việt Nam đang thể hiện quyết tâm tổ 
chức thành công Năm APEC 2017, kiến tạo một APEC vì người dân, vì doanh nghiệp, góp 
phần duy trì châu Á - Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng và liên kết toàn cầu. 

Nhân dịp này, xin giới thiệu tới bạn đọc những thông số cơ bản về 21 nền kinh tế thành 
viên APEC: 

1. Mỹ 
- Diện tích: 9.833.517km² 
- Dân số: 323.995.528 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Washington 
- GDP (tính theo sức mua): 18,56 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 18,56 nghìn 

tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 57.300 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: USD 
2. Canada 
- Diện tích: 9.984.670km² 
- Dân số: 35.362.905 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Ottawa 
- GDP (tính theo sức mua): 1,674 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,532 nghìn 

tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 45.200 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: C$, CAD 
3. Australia 
- Diện tích: 7.741.220km² 
- Dân số: 22.992.654 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Canberra 
- GDP (tính theo sức mua): 1,189 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,257 nghìn 

tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 48.800 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: AUD 
4. New Zealand 
- Diện tích: 268.838km² 
- Dân số: 4.474.549 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Wellington 
- GDP (tính theo sức mua): 174,8 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 179,4 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 37.100 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: NZD 
5. Papua New Guinea 
- Diện tích: 462.840km² 
- Dân số: 6.791.317 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Port Moresby 
- GDP (tính theo sức mua): 28,02 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 19,92 tỷ USD 
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- GDP bình quân đầu người: 3.500 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Kina (PGK) 
6. Trung Quốc 
- Diện tích: 9.596.960km² 
- Dân số: 1.373.541.278 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Bắc Kinh 
- GDP (tính theo sức mua): 21,27 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP: 11,39 nghìn tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 15.400 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ (CNY) 
7. Hong Kong (Trung Quốc) 
- Diện tích: 1.108km² 
- Dân số: 7.167.403 người (năm 2016) 
- GDP (tính theo sức mua): 427,5 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 316,1 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 58.100 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: HKD 
8. Đài Loan (Trung Quốc) 
- Diện tích: 35.980km² 
- Dân số: 23.464.787 người (năm 2016) 
- GDP (tính theo sức mua): 1,12 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 519,1 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 47.800 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: TWD 
9. Nhật Bản 
- Diện tích: 377.915km² 
- Dân số: 126.702.133 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Tokyo 
- GDP (Tính theo sức mua): 4,932 nghìn tỷ USD (năm 2015); GDP (thực tế): 4,73 nghìn 

tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 38.900 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Yên (JPY) 
10. Hàn Quốc 
- Diện tích: 99.720km² 
- Dân số: 50.924.172 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Seoul 
- GDP (tính theo sức mua): 1,929 nghìn tỷ USD (năm 2015); GDP (thực tế): 1,404 nghìn 

tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 37.900 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Won (KRW) 
11. Singapore 
- Diện tích: 697km² 
- Dân số: 5.781.728 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Singapore 
- GDP (tính theo sức mua): 486,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 296,6 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 87.100 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: SGD 
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12. Indonesia 
- Diện tích: 1.904.569km² 
- Dân số: 258.316.051 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Jakarta 
- GDP (tính theo sức mua): 3,028 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 941 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 11.700 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Rupiah (IDR) 
13. Malaysia 
- Diện tích: 329.847km² 
- Dân số: 30.949.962 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Kuala Lumpur 
- GDP (tính theo sức mua): 863,8 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 302,7 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 27.200 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Ringgits (MYR) 
14. Philippines 
- Diện tích: 300.000km² 
- Dân số: 102.624.209 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Manila 
- GDP (tính theo sức mua): 801,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 311,7 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 7.700 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Pesos (PHP) 
15. Thái Lan 
- Diện tích: 513.120km2 
- Dân số: 68.200.824 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Bangkok 
- GDP (tính theo sức mua): 1,16 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 390,6 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 16.800 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Baht 
16. Brunei 
- Diện tích: 5.765km² 
- Dân số: 436.620 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Bandar Seri Begawan 
- GDP (tính theo sức mua): 33,73 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 10,46 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 79.700 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: BND 
17. Việt Nam 
- Diện tích: 330.966,7km² 
- Dân số: 95.261.000 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Hà Nội 
- GDP (tính theo sức mua): 595 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 200,4 tỷ USD. 
- GDP bình quân đầu người: 6.100 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: VND 
18. Nga 
- Diện tích: 17.098.242km² 
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- Dân số: 142.355.415 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Moskva 
- GDP (tính theo sức mua): 3,745 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,268 tỷ 

USD 
- GDP bình quân đầu người: 26.100 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: RUB 
19. Mexico 
- Diện tích: 1.964.375km² 
- Dân số: 123.166.749 người (năm 2016) 
- GDP (tính theo sức mua): 2,3 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,064 nghìn tỷ 

USD 
- GDP bình quân đầu người: 18.900 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Peso (MXN) 
20. Chile 
- Diện tích: 756.102km² 
- Dân số: 17.650.114 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Santiago de Chile 
- GDP (tính theo sức mua): 436,1 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 234,9 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 24.000 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Pesos Chile (CLP) 
21. Peru 
- Diện tích: 1.285.216km² 
- Dân số: 30.741.062 người (năm 2016) 
- Thủ đô: Lima 
- GDP (tính theo sức mua): 409,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 180,3 tỷ USD 
- GDP bình quân đầu người: 13.500 USD (năm 2016) 
- Đơn vị tiền tệ: Nuevo Sol (PEN). 
 

(baoquocte.vn - Ngày 15/3/2017) 
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