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Lời giới thiệu 
 

         Kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã có nhiều đóng góp 

quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của ASEAN, thể hiện hình ảnh một thành 

viên có trách nhiệm, tích cực, năng động, sáng tạo và nỗ lực hết mình vì Hiệp hội. 

Năm 2020 là năm đặt dấu ấn đặc biệt khi Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch 

ASEAN, đồng thời là dịp kỷ niệm 25 năm nước ta gia nhập “mái nhà chung” 

ASEAN. Cùng với chủ trương hội nhập quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương 

của Đảng, Nhà nước ta, nhiều cơ hội đang mở ra cho Việt Nam để tiếp tục khẳng 

định vị thế trên thế giới và trong khu vực.  

             Sau hơn 50 năm thành lập, hợp tác và không ngừng phát triển, ASEAN hiện 

bao gồm 10 thành viên trong khu vực Đông Nam Á, “là cộng đồng của những quốc 

gia độc lập, đoàn kết đang phát triển ngày càng lớn mạnh, với dân số 650 triệu 

người, đứng thứ 3 thế giới, là nền kinh tế phát triển năng động với quy mô GDP 

năm 2018 đạt 2.950 tỷ USD, đứng thứ 5 toàn cầu, đã ký kết 6 hiệp định thương mại 

tự do với 7 đối tác hàng đầu thế giới,...được sự tôn trọng và hợp tác của các cường 

quốc, các đối tác trên thế giới”. 

             Sau khi chính thức gia nhập ASEAN, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập, 

tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN và có những đóng 

góp tích cực trong việc duy trì đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác giữa các nước 

thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, góp phần không nhỏ 

vào sự phát triển và thành công của ASEAN ngày hôm nay. Quá trình tham gia 

ASEAN đã mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng và thiết thực, mà bao 

trùm là góp phần bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ đất nước. Với đường lối đúng đắn và kinh nghiệm đa phương dày dặn của 

Đảng và Nhà nước ta, chắc chắn, Việt Nam sẽ đảm đương thành công trọng trách 

Chủ tịch ASEAN 2020, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế đất nước, tăng cường niềm 

tin, niềm tự hào dân tộc cũng như niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. 

Đây sẽ là thành tựu to lớn để toàn Đảng, toàn dân ta khởi đầu chặng đường 10 năm 

hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ XIII (2021). 

          Kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2020), Thư 

viện tỉnh Sơn La biên soạn Thông tin Khoa học chuyên đề: Việt Nam khẳng định 

vị thế và vai trò trong ASEAN. 

        Trân trọng giới thiệu!                                            

                                                                                                    BAN BIÊN SOẠN 
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VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VÀ VAI TRÒ TRONG ASEAN 
 

 Năm 2020, Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN, mở ra cơ hội để 

nước ta khẳng định vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề khu vực và 

quốc tế. Năm 2020 cũng đánh dấu chặng đường 25 năm Việt Nam gia nhập 

ASEAN. Nhân dịp này, báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả 

bài viết và ý kiến của các chuyên gia về sự chuẩn bị sẵn sàng của Việt Nam 

hướng tới năm Chủ tịch ASEAN 2020. 

 Kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan 

trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của ASEAN, thể hiện hình ảnh một thành viên 

có trách nhiệm, tích cực, năng động, sáng tạo và nỗ lực hết mình vì hiệp hội. Việc 

Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN 2020 đúng dịp kỷ niệm 25 năm nước ta 

gia nhập “mái nhà chung” ASEAN là một cơ hội đặc biệt để chúng ta phát huy vai 

trò, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. 

 Kể từ khi được thành lập đến nay, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu to 

lớn không thể phủ nhận. ASEAN đem lại cho các nước thành viên những lợi ích 

quan trọng của một môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, một không gian hợp 

tác mở rộng. Tuy nhiên, trong chặng đường sắp tới, ASEAN phải đối mặt không ít 

thách thức do bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, các mối đe 

dọa an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng… 

 Xuất phát từ các thách thức đặt ra cho ASEAN cũng như căn cứ yêu cầu, 

nhiệm vụ về xây dựng Cộng đồng ASEAN, Việt Nam đã lựa chọn Chủ đề cho năm 

Chủ tịch ASEAN 2020 là “Gắn kết và Chủ động thích ứng”. Với “Gắn kết”, Việt 

Nam mong muốn củng cố khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực nội tại và 

thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của Cộng đồng ASEAN, tăng cường liên kết khu 

vực, kết nối về kinh tế, đề cao ý thức cộng đồng và bản sắc của ASEAN, gắn bó 

người dân và lấy người dân làm trung tâm. Trong bối cảnh ASEAN đang chịu các 

tác động phức tạp, đa chiều từ bên ngoài và đứng trước nhu cầu phát triển, liên kết 

sâu rộng của chính ASEAN, nội hàm gắn kết càng trở nên quan trọng hơn bao giờ 

hết. Còn với “Chủ động thích ứng”, Việt Nam mong muốn nâng cao năng lực của 

ASEAN để có thể thích ứng một cách chủ động và hiệu quả trước các biến động 

nhanh chóng của tình hình thế giới, trước các thách thức đang nổi lên, như cạnh 

tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, khủng bố, tội 

phạm xuyên quốc gia…, đồng thời nâng cao khả năng tận dụng các cơ hội và hạn 

chế những thách thức do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. “Gắn kết” 

và “thích ứng” là hai thành tố có tính giao thoa, bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Một Cộng 

đồng ASEAN gắn kết và phát triển mới có thể chủ động thích ứng các yếu tố tác 

động từ bên ngoài và ngược lại, chủ động thích ứng hiệu quả sẽ giúp ASEAN trở 
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thành một khối gắn kết chặt chẽ. 

 Có thể nói, năm 2020 là năm mang ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN nói 

chung và Việt Nam nói riêng. Với ASEAN, đây là năm bản lề để kiểm điểm giữa kỳ 

công tác triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 - 

2025. Với Việt Nam, đây là mốc đánh dấu 25 năm Việt Nam đồng hành cùng 

ASEAN. Việt Nam đã khởi động công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 

2020 từ rất sớm, với sự thành lập Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 vào tháng 

12/2018. Công tác chuẩn bị về các mặt như nội dung, lễ tân, vật chất - hậu cần, 

tuyên truyền - văn hóa, an ninh - y tế... đã được khẩn trương triển khai. Đồng thời, 

Việt Nam tiếp tục tiến hành tham vấn trong ASEAN và các đối tác về nhiệm kỳ 

Chủ tịch ASEAN, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong ASEAN. Cơ bản đến 

nay, Việt Nam đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020. 

 Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Ngoại giao 

Nguyễn Quốc Dũng từng nhấn mạnh, Việt Nam xác định việc đảm nhiệm vai trò 

Chủ tịch ASEAN 2020 là trách nhiệm to lớn, nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội cho 

Việt Nam. Bởi vậy, Việt Nam sẽ dành quyết tâm và ưu tiên cao nhất nhằm thực 

hiện thành công trọng trách này, góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN ngày 

càng liên kết chặt chẽ, vững mạnh, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kinh 

nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, về tổ chức các hội nghị lớn... của mình, qua 

đó tích cực đóng góp vào những thành tựu chung của ASEAN. 
 

`                  Hằng Hà 

                (nhandan.com.vn - Ngày 15/12/2019) 
 

     
 

DẤU ẤN VIỆT NAM TRONG CÁC BƯỚC TRƯỞNG THÀNH VÀ 

LỚN MẠNH CỦA ASEAN 
 

 Ngày 1/1/2020, Việt Nam 

chính thức đảm nhận vai trò Chủ 

tịch ASEAN năm 2020. Năm 2020 

cũng là năm đánh dấu chặng đường 

25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. 

 Từ một quốc gia kém phát 

triển, bị ảnh hưởng nặng nề sau chiến 

tranh, sau khi gia nhập ASEAN, Việt 

Nam đã từng bước khẳng định vai trò, 

vị thế của mình trong khu vực, cũng 

như tại các cơ chế hợp tác toàn cầu. 

Nhân dịp Việt Nam chuẩn bị đảm 

nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 

2020, phóng viên VOV có cuộc trao 

đổi với ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ 

ASEAN, Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

 Phóng viên: Thưa ông! Việc 

gia nhập ASEAN đã thể hiện rõ nét 

chính sách chủ động hội nhập khu vực 

và quốc tế của Việt Nam, mở ra một 
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thời kỳ hội nhập sâu vào khu vực của 

Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Ông 

đánh giá như thế nào về những lợi ích 

mà ASEAN mang lại cho chúng ta? 

 Ông Vũ Hồ: Tôi cho rằng sau 

25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN 

có thể nhìn nhận mấy điểm tích cực 

như sau. Thứ nhất là lòng tin. Lòng tin 

giữa Việt Nam với các nước láng 

giềng được nâng lên rõ rệt. Hội nhập 

của Việt Nam hiệu quả hơn, không chỉ 

là hội nhập khu vực mà là hội nhập 

thế giới. Nếu không phải là thành viên 

ASEAN thì liệu chúng ta có gia nhập 

được WTO hay không? 

 Liệu chúng ta có thành công 

trong năm APEC 2006 và APEC 2017 

hay không? Nếu như năm 1995 chúng 

ta không trở thành thành viên ASEAN 

thì cũng khó có thể bình thường hóa 

quan hệ với Mỹ.  

 Thứ hai là nhận thức. Rõ ràng 

là nhận thức của chúng ta trong thời 

chiến tranh lạnh khác so với thời gian 

25 năm tham gia ASEAN. Đó là sự 

khác biệt giữa đối đầu và đối thoại. 

Cái mà chúng ta đạt được sau 25 năm 

tham gia ASEAN từ 1995 cho đến nay 

là đối thoại thì chúng ta đang làm 

trong các vấn đề, từ cả những vấn đề 

khó khăn nhất. Ví dụ trong vấn đề 

biển Đông, chúng ta đã nhận thức 

hoàn toàn khác so với thời kỳ chiến 

tranh lạnh là đối thoại. Có đối thoại, 

hợp tác, trao đổi, thống nhất chứ 

không còn đối đầu. Đó là sự khác biệt 

về chất. 

 Thứ ba là kinh tế. Năm 1995 

Việt Nam tham gia vào Khu vực Mậu 

dịch tự do ASEAN (AFTA), đàm 

phán ký kết Hiệp định Ưu đãi thuế 

quan của ASEAN (CPT). Nếu không 

ký kết tham gia AFTA thì cũng chưa 

chắc chúng ta đã ký được Hiệp định 

Thương mại tự do (FTA) với EU hay 

Hiệp định thương mại (BTA) với Mỹ 

năm 2000. Rõ ràng tham gia vào 

ASEAN là chúng ta tham gia vào sân 

tập trước khi ra sân chơi khác rộng lớn 

hơn. 

 Thứ tư là con người. Con người 

của chúng ta đã thay đổi nhiều nhờ 

ASEAN. Những thủ tục, quy định của 

ASEAN rõ ràng đang ngấm dần, cách 

ứng xử của chúng ta dần theo chuẩn 

chung của khu vực. Như vậy, có thể 

thấy đạt được 4 kết quả quan trọng khi 

tham gia ASEAN: Đó là ý thức, nhận 

thức, cách tiếp cận và con người. 

 Phóng viên: So với lần thứ 

nhất đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 

cách đây 10 năm, ông đánh giá như 

thế nào về những thuận lợi và khó 

khăn của Việt Nam trên cương  vị Chủ 

tịch ASEAN lần này? 

 Ông Vũ Hồ: Thuận lợi thứ 

nhất là nhận thức của chúng ta về khu 

vực đã có nhiều thay đổi. Sự tham gia 

của Việt Nam sâu rộng hơn vào tất cả 

tiến trình đang diễn ra trong khu vực, 

cả chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa 

xã hội. Rõ ràng, nhận thức của chúng 

ta rộng, sâu và cao hơn so với 2010. 

Thứ hai là vị thế, hình ảnh, vai trò của 
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Việt Nam khác hẳn so với 2010, vai 

trò của Việt Nam được khẳng định ở 

mức độ cao hơn. Sau 2010, Cộng 

đồng ASEAN đã phát triển trong 10 

năm và đã có những sự tiến bộ nhất 

định, tiến bộ mà tất cả các nước đều 

ghi nhận trong tiến trình xây dựng 

cộng đồng. Hiểu biết, tin cậy, cam kết 

đã ở mức độ cao hơn so với trước kia. 

Đây cũng là thuận lợi cho Việt Nam 

khi xây dựng đồng thuận, triển khai 

các sáng kiến, khi thúc đẩy bất cứ ưu 

tiên nào. Thứ 4, đó là con người, vốn 

là thứ quyết định trong mọi hoạt động. 

Con người Việt Nam 2010 khác so với 

2020, trưởng thành hơn, hiểu biết hơn 

và có cách tiếp cận tỉnh táo hơn trong 

tất cả các vấn đề. 

 Đó là những thuận lợi nhưng 

cũng có nhiều khó khăn, thách thức. 

Thách thức đầu tiên là tình hình quốc 

tế và khu vực, khác xa so với 2010. 

Nếu năm 2010 chúng ta mới ở giai 

đoạn xây dựng lòng tin thì đến 2020 là 

giai đoạn phòng ngừa. Tình hình thế 

giới, khu vực thì không ai có thể 

lường trước được, thì ngăn ngừa tranh 

chấp, xung đột là phải lo. Thách thức 

thứ hai là cạnh tranh giữa các nước 

lớn đang ngày càng sâu rộng hơn, tác 

động trực tiếp đến vai trò Chủ tịch 

ASEAN. Vai trò Chủ tịch ASEAN là 

làm sao phải bảo đảm đồng thuận, 

đoàn kết trong nội bộ và được sự ủng 

hộ của các đối tác. Đây là một thử 

thách cho vai trò của Việt Nam. Ngoài 

ra, hiện nay những phức tạp đang diễn 

ra trong khu vực, tranh chấp về lãnh 

thổ, lãnh hải, nhận thức, cách tiếp cận 

khác nhau về giải quyết…, là những 

vấn đề Chủ tịch ASEAN phải đương 

đầu. Thách thức nữa là bộ máy 

ASEAN, hiện cồng kềnh, mỗi năm có 

hàng nghìn cuộc họp diễn ra khắp nơi. 

Làm sao thu xếp lại gọn lại, tổ chức 

lại hoạt động của ASEAN hiệu quả 

hơn, khoa học và hợp lý hơn, để nâng 

cao hiệu quả hoạt động. Sắp xếp lại 

hoạt động của các cơ chế do ASEAN 

thành lập và dẫn dắt cũng là một yêu 

cầu. 

 Phóng viên: Vậy trong năm 

Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ có 

những ưu tiên cụ thể nào để thúc đẩy 

hợp tác nội khối? 

 Ông Vũ Hồ: Tháng 11 vừa 

qua, Việt Nam đã tiếp nhận vai trò 

Chủ tịch ASEAN. Theo quy định của 

Hiến chương ASEAN thì vai trò này 

sẽ được bắt đầu từ 1/1/2020. Ưu tiên 

của Việt Nam đã được Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc thông báo cho các 

nước ASEAN. Chủ đề ưu tiên của 

Việt Nam trong năm 2020 cho đến 

nay được các nước hết sức ủng hộ. Ưu 

tiên này trải rộng trên các lĩnh vực 

chính. Một là thúc đẩy đoàn kết của 

ASEAN. Tại sao chúng ta lại chọn chủ 

đề 2020 của ASEAN là một ASEAN 

gắn kết và chủ động thích ứng? Sự 

gắn kết này thể hiện là tăng cường và 

thúc đẩy xây dựng cộng đồng, triển 

khai xây dựng cộng đồng 2025 dựa 

trên đoàn kết thống nhất của ASEAN; 
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nâng cao vai trò trung tâm của 

ASEAN trong các tiến trình khu vực, 

trước các thách thức từ bên trong và 

bên ngoài; Mở rộng quan hệ của 

ASEAN với các đối tác bên ngoài, 

đưa ASEAN trở thành lực lượng chủ 

đạo, trung tâm trong cùng cộng đồng 

hỗ trợ cho khu vực, cùng cộng đồng 

quốc tế ứng phó với các thách thức 

đang đặt ra. 

 Tuy nhiên, ngoài ra còn ưu tiên 

nữa là đưa ASEAN trở thành một tổ 

chức hoạt động hiệu quả, ngày càng 

khoa học hơn, đáp ứng yêu cầu của 

thời đại. 

 Phóng viên: Năm 2020, Việt 

Nam đảm nhiệm vai trò kép, vừa là 

Chủ tịch ASEAN, vừa là Ủy viên 

không thường trực Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. 

Vậy vai trò kép này sẽ hỗ trợ Việt 

Nam như thế nào trong nâng cao vị 

thế khu vực và quốc tế, thưa ông? 

 Ông Vũ Hồ: Dù ở vai trò nào 

Chủ tịch ASEAN hay thành viên 

không thường trực Hội đồng Bảo an  

Liên hợp quốc, thì đều phục vụ cho 

một mục tiêu đó là xây dựng một môi 

trường hòa bình, ổn định, an ninh và 

an toàn để phát triển trong khu vực, 

trong đó có sự phát triển của Việt 

Nam. Đó là mục tiêu cao nhất. 

 Tôi cho rằng đây là những 

trọng trách mà chúng ta phải gánh vác 

trong thời đại hiện nay khi mà chúng 

ta muốn có vai trò lớn hơn, tham gia 

sâu hơn vào các diễn biến khu vực và 

thế giới. Việc tiếp nhận hai vai trò này 

là việc phải làm. Ngoài ra, chúng ta 

cũng tự hào là sau 25 năm tham gia 

vào hợp tác ASEAN, đã đến lúc chúng 

ta phải tham gia tích cực, chủ động 

hơn, trách nhiệm hơn vào công việc 

chung của khu vực và rộng hơn là thế 

giới. Cho nên chúng ta có lẽ không 

nên quá tập trung vào vai trò kép này 

mà nên xem là Việt Nam đã làm được 

những gì cho cộng đồng. Với hình 

ảnh, vị thế, vai trò hiện nay của Việt 

Nam, chúng ta có thể đóng góp được 

gì cho khu vực và quốc tế, cho dù là 

chủ tịch, ủy viên không thường trực 

hay bất kỳ vị trí gì. 

 Phóng viên: Vấn đề biển Đông 

trong chương trình nghị sự của 

ASEAN 2020? 

 Ông Vũ Hồ: Theo tôi không 

nên gọi là vấn đề biển Đông. Không 

nên dùng chữ vấn đề. Khi tất cả những 

điều xảy ra trên thực địa đều ảnh 

hưởng đến hòa bình, ổn định, an ninh, 

an toàn, tự do hàng hải ở biển Đông. 

Đó là câu chuyện tất cả phải nhìn 

nhận. Hòa bình ổn định là mục tiêu 

chung của tất cả các nước cho dù lớn, 

nhỏ, đều phải có nghĩa vụ chung đóng 

góp cho hòa bình khu vực. Dù muốn 

hay không, tự do lưu chuyển, hàng hải 

là giá trị chung, phổ quát, dựa trên luật 

pháp và không ai có thể phủ nhận. 

 Thực tế, mỗi quốc gia trong 

quan hệ quốc tế đều có sự khác biệt, 

đều gặp phải những tranh chấp và 

không thể tránh khỏi. Để giải quyết, 
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cần có những phương thức đó là hòa 

bình, giải quyết hòa bình tranh chấp 

dựa trên luật pháp quốc tế, cụ thể là 

UNCLOS 1982, không thể được phép 

vượt ra ngoài khuôn khổ. Đó là quy 

định của luật pháp quốc tế, dù đòi hỏi 

hay hành xử gì đều phải dựa trên 

nguyên tắc của luật pháp quốc tế. 

 Khu vực này có những quy 

định riêng, yêu cầu riêng. Yêu cầu đó 

không phải là gì mới cả mà dựa trên 

giá trị chuẩn mực đã được cả thế giới 

công nhận. Ví dụ DOC, phải tôn 

trọng, trong khi đang chờ đợi một bản 

COC. COC là sự đóng góp của tất cả 

các bên cho một trật tự khu vực dựa 

trên luật lệ. Ngoài ra còn những thách 

thức đang diễn ra trên mặt biển. Ví dụ 

vấn đề ngư dân gặp nạn trên biển, nạn 

rác thải nhựa, môi trường ô nhiễm… 

thì vẫn cần có hành xử văn minh, có 

ứng xử nhất định dựa trên luật lệ, luật 

pháp quốc tế. Những hành vi không 

thể chấp nhận được là biến khu vực 

trở thành khu vực quân sự, hay các 

hành vi xây dựng, tôn tạo, bồi đắp, 

ảnh hưởng tới môi trường, hòa bình, 

ổn định. Điều đó không thể chấp nhận 

được. Đó là câu chuyện biển Đông 

trong ASEAN. Ngoài ra, nên phân 

định rạch ròi đâu là tranh chấp song 

phương, đâu là tranh chấp đa phương 

và có cách ứng xử đúng với thế kỷ 21. 

 Phóng viên: Xin trân trọng 

cảm ơn ông!  

 

Ánh Huyền 

(vovworld.vn - Ngày 03/12/2019) 

 

     
 

ASEAN GẮN KẾT, CHỦ ĐỘNG 
 

 Năm 2020 Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Với chủ đề 

“ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Việt Nam trong cương vị Chủ tịch sẽ 

thực hiện vai trò củng cố khối đoàn kết, thống nhất và sức mạnh nội tại của 

ASEAN, gắn bó với người dân, lấy người dân làm trung tâm. Nhân dịp đầu 

xuân Canh Tý 2020, báo ĐTTC giới thiệu bài viết của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Trần Tuấn Anh. 

 Những bước đi đầu tiên 

 Năm 1995, Việt Nam tham gia Cộng đồng các nước Đông Nam Á (ASEAN) 

khi đất nước mới bước ra khỏi thời kỳ cấm vận và bắt đầu thực hiện đổi mới một 

cách toàn diện và mạnh mẽ. 

 Tiếp theo năm 1996, Việt Nam tham gia Khu vực Thương mại tự do của 

ASEAN (AFTA). Đây là những bước đi đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ VII, theo hướng thực hiện chiến lược đối ngoại trên cơ sở đa phương 

hóa, đa dạng hóa mối quan hệ với đối tác, trong đó lấy hợp tác kinh tế làm nền tảng 
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quan trọng. 

 Có thể nói, từ những bước đi đầu tiên này, Việt Nam đã phát triển và trưởng 

thành mạnh mẽ, là nền tảng cho chiến lược về hội nhập của chúng ta cho giai đoạn 

sau này, kể cả về lĩnh vực đối ngoại và khía cạnh kinh tế. Những cam kết của chúng 

ta với tư cách là thành viên của một nhóm nước, Việt Nam nhận thức rằng ASEAN 

sẽ là trung tâm kinh tế, thương mại năng động không chỉ trong châu Á mà cả châu 

Á - Thái Bình Dương, cũng như thế giới. 

 Hơn nữa, với vị trí chính trị quan trọng của khu vực Đông Nam Á và các 

nước thành viên trong ASEAN, có thể nói Việt Nam sẽ phát huy được sức mạnh và 

tiếng nói, nếu chúng ta tạo nên những cơ sở đồng thuận và sự đoàn kết thống nhất, 

để không những có vị thế vững mạnh chung, khẳng định vị trí địa chính trị các nước 

Đông Nam Á và ASEAN, còn tiếp tục có vai trò, đóng góp cũng như thụ hưởng 

những ưu đãi thuận lợi nhất của khối mậu dịch tự do AFTA, cũng như quan hệ của 

khối AFTA với các đối tác bên ngoài. 

 Trong suốt 24 năm tham gia ASEAN và AFTA, Việt Nam đã thực sự trưởng 

thành lên rất nhiều trong quan điểm về hội nhập và trong khía cạnh thực thi các cam 

kết hội nhập. Đây có thể nói như tấm bằng tốt nghiệp, tạo nên nền tảng quan trọng 

giúp Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Điểm đầu tiên trong quan hệ thương mại 

nội khối, ASEAN đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của 

Việt Nam, trong tất cả khía cạnh cả về kinh tế, thương mại và đầu tư… 

 Thí dụ năm 1996, khi Việt Nam mới tham gia AFTA, tổng thương mại 2 

chiều của Việt Nam với các nước trong khối chỉ khoảng 5,9 tỷ USD, nhưng tới năm 

2018 con số này tăng hơn 9,5 lần, đạt khoảng 56,3 tỷ USD. Dù Việt Nam còn có 

lượng nhập siêu nhất định với thị trường ASEAN, nhưng đây là hiện tượng chúng ta 

có thể chấp nhận, bởi 2 bên có sự chênh lệch trong trình độ phát triển và mức độ hội 

nhập của các nước.   

 Vị thế quan trọng, vai trò dẫn dắt 

 Trong khuôn khổ nội khối, không chỉ với tư cách là thành viên ngày càng 

trưởng thành, Việt Nam còn có vai trò dẫn dắt trong ASEAN, ở nhiều lĩnh vực cả 

kinh tế chính trị, thương mại, đầu tư đối ngoại… Việt Nam còn khẳng định vị thế là 

thành viên rất tích cực, chủ động với chiến lược hội nhập ngày càng hoàn thiện và 

quan điểm mở cửa ngày càng mạnh mẽ, chủ động. 

 Từ một nước hội nhập năm 1996, đến nay Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định 

thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới với các nền kinh tế lớn 

của thế giới (15/20 nước trong khối G20 đã có quan hệ FTA với Việt Nam). Điều 

này chứng tỏ năng lực, vị thế ảnh hưởng của Việt Nam đã được tăng lên rất nhiều. 

 Chưa kể, bằng những khuôn khổ tham gia trong ASEAN, với những đóng 
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góp của chúng ta với ASEAN, sự kết dính, kết nối chặt chẽ giữa các nước trong 

khối ASEAN để trở thành trung tâm của khu vực Đông Nam Á, khu vực Đông Á, 

cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã tiếp tục ngày càng được khẳng 

định. 

 Chính vì vậy, hàng loạt cơ chế hợp tác của ASEAN+ như giữa ASEAN với 

Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zeland, Hàn Quốc... đã được khẳng định. Đây 

không chỉ là cơ chế hợp tác về đối ngoại, về an ninh, còn trong cả những khuôn khổ 

hợp tác về kinh tế. Chúng ta biết rằng, khối ASEAN đã có hàng loạt FTA với tất cả 

nước này. 

 Từ đó, dư địa cho nền kinh tế Việt Nam tiếp cận kinh tế khu vực và các khu 

vực khác trên thế giới, thông qua vai trò ASEAN, đã được khẳng định rất mạnh mẽ. 

Có thể nói không ngoa ngôn rằng, chính sự hợp tác của Việt Nam với ASEAN 

trong tất cả lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm trụ cột quan trọng, đã đưa lại vị thế 

quan trọng cho Việt Nam như hiện nay, cả về chính trị, đối ngoại cũng như kinh tế. 

 Với năng lực cạnh tranh ngày càng được khẳng định của kinh tế Việt Nam, 

với quy mô GDP, quy mô xuất nhập khẩu lớn hơn 2 lần so với GDP, cho thấy rõ 

năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế của các sản phẩm, cũng như nền kinh tế 

Việt Nam có sự cải thiện đột biến và rất vững mạnh. 

 Có thể nói, hợp tác của Việt Nam với ASEAN là những bước đi đầu tiên giúp 

chúng ta rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và có ý nghĩa cho việc tái cơ cấu 

nền kinh tế, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng Nhà nước pháp quyền 

gắn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

  Những mục tiêu đa dạng này, chính là thực hiện mục tiêu xây dựng chiến 

lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo quan điểm phát triển bền vững 

mà Đảng đưa ra các chủ trương, đường lối và Nhà nước đã thực thi trong những 

năm qua. 

  Dấu mốc 2020  

  2020 là năm có nhiều ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đảm đương chức vụ 

thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là năm kết thúc 

nhiệm kỳ 5 năm Đại hội Đảng toàn quốc, đồng thời là năm bắt đầu cho chiến lược 

10 năm về kinh tế - xã hội 2020 - 2030. 

  2020 cũng là năm kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Đây là động 

lực, thể hiện trách nhiệm của nước thành viên cũng như yêu cầu của ASEAN 2020 

cũng là năm kỷ niệm 5 năm thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Thời gian 

qua dù AEC đã có những bước tiến quan trọng song cần phải đánh giá, có biện pháp 

củng cố, tổ chức để có sự phát triển mới. 

  Năm ASEAN 2020 được xây dựng với chủ đề “ASEAN Gắn kết và chủ động 
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thích ứng”. Chủ đề bao gồm 2 thành tố chính với những hàm ý sâu sắc, ý nghĩa. 

“Gắn kết” thể hiện ý tưởng củng cố khối đoàn kết, thống nhất và sức mạnh nội tại 

của ASEAN, gắn bó với người dân, lấy người dân làm trung tâm. 

  Khái niệm “chủ động thích ứng” lại là một trong những nội hàm của Tầm 

nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, lần đầu tiên được đưa vào chủ đề của năm ASEAN, 

phản ánh nhu cầu của thời cơ và thách thức do những chuyển biến lớn trong cục 

diện khu vực và thế giới. Trong bối cảnh như vậy, thực hiện trọng trách Chủ tịch 

ASEAN, đòi hỏi chúng ta phải có quan điểm nhất quán cả về đối ngoại cũng như 

mục tiêu, chiến lược phát triển trong 5 năm, 10 năm tới và xa hơn nữa. 

  Với sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Chính phủ và trực tiếp của Thủ 

tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về ASEAN do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh 

làm trưởng ban, đã làm việc sâu sát, cụ thể. Thông qua những nội dung, công việc 

do ủy ban này chủ trì tổ chức, đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp rất tích cực 

của tất cả cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức trong hệ thống chính trị. 

  Đặc biệt, thông qua những tham vấn trong quá trình làm việc với các đối tác 

của chủ tịch khóa trước, cũng như các thành viên của ASEAN, Việt Nam đã nhận 

được sự thống nhất rất cao cho chủ đề của năm ASEAN 2020 là năm hướng tới sự 

kết nối, cũng như khả năng thích ứng. 2 nội hàm này của chủ đề năm 2020 đã phản 

ánh đúng nhu cầu của Việt Nam cũng như các nước thành viên trong ASEAN, trong 

bối cảnh cục diện khu vực và thế giới thay đổi rất nhanh chóng. 

  Trải qua 24 năm trong hợp tác phát triển, bản thân ASEAN cũng đã bộc lộ 

những tồn tại, bất cập trong cơ chế hợp tác, cần phải điều chỉnh, thích ứng mới đảm 

bảo cho ASEAN vẫn duy trì được là khu vực kinh tế năng động trong khu vực và 

thế giới, tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển theo hướng tiến bộ, gắn kết, chặt 

chẽ. Vì thế, với chủ đề đặt ra cho năm 2020, Việt Nam sẽ định hướng các mục tiêu 

ưu tiên, vừa có tính kế thừa các giai đoạn phát triển trước của ASEAN, mà vẫn phản 

ánh được đầy đủ xu thế phát triển chung của thế giới và khu vực, đồng thời phản 

ánh được nhu cầu của ASEAN với đối tác. 

 Cũng phải kể đến 6 FTA mà ASEAN đã có với các đối tác lớn trên thế giới 

tác động rất mạnh mẽ vào cấu trúc thương mại toàn cầu. Đặc biệt với Hiệp định Đối 

tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với 

ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand, 

Việt Nam và các nước ASEAN sẽ cùng các đối tác của mình dự kiến ký kết vào 

năm 2020, chắc chắn sẽ mang lại cục diện mới và kết cấu mới của khu vực và thế 

giới. Bởi, một nền thương mại tự do chiếm đến gần 40% tổng GDP của thế giới, 

chắc chắn sẽ có tác động rất mạnh đến toàn cầu hóa, thương mại tự do; đồng thời 

tiếp tục ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch một cách có hiệu quả. 
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  Từ những nền tảng đó, với những mục tiêu và trong cục diện như trên, việc 

Việt Nam chọn ưu tiên như thế nào để đảm bảo được vừa thực hiện cho mục tiêu 

chung của ASEAN, đóng góp vào xu thế chung của thế giới, nhưng đồng thời 

không xa rời những tôn chỉ mục đích của ASEAN và của khối FTA này.  

  Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ đưa ra khoảng 12 - 16 sáng 

kiến để có sự thống nhất với các thành viên trong ASEAN, để thực hiện trong 2020, 

sẽ trải rộng, bao trùm lên các lĩnh vực. Theo đó, các lĩnh vực kinh tế, thương mại, 

đầu tư, công nghệ, kể cả tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế, hệ thống hạ tầng - trong 

đó có cả phần cứng và phần mềm, cũng như sự liên kết nội khối trong ASEAN, sẽ 

là những nội dung ưu tiên của Việt Nam và các nước ASEAN cùng thực hiện trong 

năm 2020. 
   

                           Trần Tuấn Anh 

       Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

                                                              (sggp.org.vn - Ngày 27/01/2020) 
 

     
 

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG ASEAN NGÀY CÀNG GẮN KẾT VÀ CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG 
 
 Năm 2020 là năm đặt dấu ấn 

đặc biệt khi Việt Nam đảm đương vị 

trí Chủ tịch ASEAN, đồng thời là 

dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia 

nhập ASEAN. Cùng với chủ trương 

hội nhập quốc tế và nâng tầm đối 

ngoại đa phương của Đảng, Nhà 

nước ta, nhiều cơ hội đang mở ra 

cho Việt Nam để tiếp tục khẳng 

định vị thế trên thế giới và trong 

khu vực. 

 “Gắn kết” và “Thích ứng” 

 Ngay từ đầu năm 2020, Việt 

Nam đã chính thức thực hiện vai trò 

Chủ tịch ASEAN. Năm nay cũng là 

một năm quan trọng đối với ASEAN 

khi tiến hành kiểm điểm giữa kỳ về 

việc triển khai Kế hoạch tổng thể xây 

dựng Cộng đồng ASEAN 2015 - 

2025. Chủ đề “Gắn kết và chủ động 

thích ứng” năm 2020 do Việt Nam đề 

xuất mang ý nghĩa tăng cường sự kết 

nối, nâng cao sức mạnh nội tại, thúc 

đẩy sự phát triển của ASEAN; bên 

cạnh đó, củng cố liên kết khu vực 

trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa với 

mục tiêu gắn bó với người dân, lấy 

người dân làm trung tâm. 

 Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại 

giao, nguyên Trưởng đoàn quan chức 

cao cấp Việt Nam (SOM) tại ASEAN, 

Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết, 

chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020 

“Gắn kết và chủ động thích ứng” được 

lựa chọn trên cơ sở nhiệm vụ của Chủ 

tịch ASEAN 2019 Thái Lan. Bên cạnh 

đó, trong năm 2020, Việt Nam sẽ thúc 

đẩy nâng cao năng lực ASEAN để chủ 

động thích ứng với những diễn biến 

của tình hình thế giới, trong đó có sự 
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gia tăng căng thẳng giữa các nước lớn, 

biến đổi khí hậu, khủng hoảng an ninh 

mạng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc 

gia, tác động của cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư... 

 Thông tin tại buổi họp báo về 

năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt 

Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 

Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy 

ban ASEAN Quốc gia 2020 cho biết, 

“gắn kết” và “thích ứng” là hai thành 

tố có tính giao thoa bổ trợ chặt chẽ. 

Một Cộng đồng ASEAN gắn kết và 

phát triển mới có thể chủ động thích 

ứng với các yếu tố tác động bên ngoài. 

Ngược lại, chủ động thích ứng hiệu 

quả để giúp ASEAN trở thành một 

khối gắn kết chặt chẽ. Đối với cộng 

đồng kinh tế, 3 định hướng chính do 

Việt Nam thúc đẩy sẽ bao gồm: Xây 

dựng sức mạnh nội khối ASEAN 

thông qua liên kết, phát huy vai trò 

của ASEAN trong kết nối các nước, 

tăng cường hiệu quả hoạt động 

ASEAN. Còn đối với cộng đồng văn 

hóa - xã hội ASEAN, Việt Nam sẽ chú 

trọng vào các vấn đề như: Phát triển 

nguồn nhân lực, công tác xã hội và 

dịch vụ xã hội cho các nhóm yếu thế; 

tăng cường giao lưu văn hóa, bản sắc 

ASEAN; tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ 

sinh trong nhóm dân tộc thiểu số; thiết 

lập cơ chế hợp tác ASEAN đối với 

vấn đề tin tức giả mạo; thúc đẩy quản 

lý thảm họa, thiên tai và các hoạt động 

tình nguyện của thanh niên... Đặc biệt, 

Việt Nam sẽ tăng cường các diễn đàn, 

thảo luận về vai trò của phụ nữ đối với 

hòa bình và an ninh cũng như lãnh đạo 

nữ trong Cộng đồng ASEAN. 

 Mục tiêu ưu tiên 

 Trong cuộc trả lời phỏng vấn 

báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 

Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy 

ban ASEAN Quốc gia 2020 nhấn 

mạnh, Việt Nam sẽ thúc đẩy 5 ưu tiên: 

Đoàn kết và thống nhất; lợi ích kinh 

tế; giá trị chung; quan hệ đối tác; năng 

lực thể chế. Đây có thể coi là 5 yếu tố 

thiết thực góp phần đưa Cộng đồng 

ASEAN ngày càng gắn kết và chủ 

động. 

 Về đoàn kết và thống nhất: Qua 

hơn 50 năm hình thành và phát triển 

cho thấy sự đoàn kết và thống nhất đã 

đem lại những thành quả sức mạnh 

cho ASEAN. Vì vậy, Việt Nam sẽ đưa 

ra các sáng kiến đẩy mạnh tinh thần 

gắn bó, tương trợ và ủng hộ lẫn nhau 

giữa các nước ASEAN; tăng cường 

việc đưa ra các lập trường chung của 

ASEAN trong xử lý các vấn đề khu 

vực và quốc tế; hình thành việc tuân 

thủ các quy tắc, quy định ứng xử 

chung trong quan hệ giữa các nước; 

ứng phó những thách thức đe dọa đến 

hòa bình, an ninh và ổn định ở khu 

vực. 

 Về lợi ích kinh tế: Những vấn 

đề thuộc mối quan tâm chung trong lợi 

ích kinh tế giữa các nước thành viên 

ASEAN như liên kết kinh tế, đầu tư, 

thương mại, đổi mới, nâng cao nguồn 

nhân lực chất lượng để tận dụng từ 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư... 

 Về giá trị chung: Năm 2020, 

những giá trị chung của ASEAN sẽ 
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được Việt Nam thúc đẩy để nâng cao 

sức mạnh của người dân ASEAN. Từ 

đó, những nhận thức và nhận diện về 

Cộng đồng ASEAN thống nhất trong 

khu vực và thế giới sẽ được Việt Nam 

thúc đẩy đề cao thông qua những 

phương tiện tuyên truyền. 

 Về quan hệ đối tác: Trên cơ sở 

các cơ chế sẵn có của ASEAN tạo 

dựng, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh 

và thúc đẩy quan hệ đối tác với các 

nước trên thế giới vì hòa bình và phát 

triển bền vững, mở rộng và nâng tầm 

quan hệ với các đối tác trên toàn cầu, 

góp phần định hình cấu trúc và luật 

chơi mới của khu vực và thế giới. 

 Về năng lực thể chế: Việt Nam 

sẽ thúc đẩy nâng cao năng lực, tính 

hiệu quả của thể chế, tận dụng hơn các 

cơ sở vật chất đã có, ví dụ như trụ sở 

mới của ASEAN tại Jakarta, 

Indonesia. 

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 

Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, từ 

khi gia nhập ASEAN, Việt Nam luôn 

xác định ASEAN là một trong những 

mục tiêu của chính sách đối ngoại. Vì 

vậy, vai trò Chủ tịch ASEAN vừa là 

trọng trách, vừa đem lại cơ hội cho 

nước ta. Năm 2020, Việt Nam sẽ đưa 

ra những sáng kiến thiết thực để góp 

phần xây dựng Cộng đồng ASEAN 

đoàn kết, vững mạnh, kế thừa những 

thành tựu của Chủ tịch ASEAN trước 

đây, phát huy kinh nghiệm trong phát 

triển kinh tế - xã hội... 
 

Hồng Ngọc 
(bienphong.com.vn  

Ngày 17/01/2020) 

 

 

 

VIỆT NAM VỚI VAI TRÒ CHỦ TỊCH ASEAN 

 
 

CHỦ TỊCH ASEAN 2020 

THỜI CƠ, THÁCH THỨC MỚI TRONG BỐI CÂNH MỚI 
 

 Bắt đầu từ ngày 1/1/2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. 

Các nước thành viên trong Cộng đồng ASEAN, các đối tác của ASEAN và 

cộng đồng nhiều nước trên thế giới đã và đang tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ 

đảm đương tốt vai trò này và đủ sức dẫn dắt ASEAN xây dựng thành khối 

cộng đồng đoàn kết, tự tin, an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển. 

 Bối cảnh mới 

 Lịch sử nhân loại đã chứng kiến ba cuộc chuyển giao quyền lực làm thay đổi 

cục diện toàn cầu trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa - xã hội: 1) Sự 

trỗi dậy của châu Âu dưới tác động của cách mạng công nghiệp thương mại và đầu 

tư từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVIII. 2) Sự trỗi dậy của Hoa Kỳ cuối thế kỷ XIX, 

đầu thế kỷ XX, nhất là sau Thế chiến II, Mỹ trở thành siêu cường chi phối trật tự thế 
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giới cho tới cuối thế kỷ XX. 3) Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, Ấn Độ từ đầu 

thế kỷ XXI đến nay đã dẫn tới sự chuyển dịch quyền lực lần thứ ba trên phạm vi 

toàn cầu, đặc biệt là sự chuyển dịch trọng tâm quyền lực từ Tây sang Đông, sự nổi 

lên của thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương. Sự dịch chuyển này làm cho cục diện thế 

giới chuyển hướng theo đa cực, đa trung tâm. 

 Thế giới ngày nay đang diễn ra những chuyển biến lớn lao trên nhiều bình 

diện, tác động không nhỏ đến hầu hết các quốc gia, dân tộc. Đó là, hòa bình, phát 

triển vẫn là xu hướng chủ đạo, nhưng các vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền 

thống ngày càng nghiêm trọng; trào lưu dân túy, xu hướng bảo hộ có chiều hướng 

gia tăng. 

 Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang chịu tác động của tất cả mọi biến 

động của thế giới mà tiêu điểm chú ý nhất vẫn là: Tác động hai chiều của Chiến 

lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Mỹ đề xuất; Tác động 

không nhỏ của Sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc; Tác động đa chiều 

của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc; Tác động thường trực của sự 

nóng lên ở biển Đông khi Trung Quốc gia tăng quân sự hóa, triển khai thăm dò dầu 

khí bằng cách nhiều lần đưa tàu Hải Dương 8 vào khu vực Bãi Tư Chính xâm phạm 

vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

 Tất cả bối cảnh trên của khu vực và thế giới đều tác động đến thế giới nói 

chung, đặc biệt là đối với khối ASEAN, đến sự chuẩn bị của Việt Nam khi đảm 

đương trọng trách Chủ tịch khối ASEAN vào năm 2020 nói riêng. 

 Thời cơ lớn 
 Hiện tại, Việt Nam và các nước Đông Nam Á chưa mạnh về thực lực, lại 

nằm giữa trung tâm mặt trận cạnh tranh địa chiến lược, địa chính trị gay gắt giữa hai 

cường quốc ở Thái Bình Dương là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bởi vậy, lựa chọn cách 

quan hệ như thế nào là vấn đề rất nan giải trong việc tận dụng thời cơ và vị thế. 

Trong bối cảnh đó, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn cách tự lực, tự cường, 

độc lập, tự chủ, sẵn sàng làm bạn với các nước yêu chuộng hòa bình và công lý, nỗ 

lực hết mình với thiện chí cao nhất để bảo vệ hòa bình và công lý. Cách lựa chọn 

này đã đúng và đạt nhiều thành quả trong hiện tại và sẽ đúng trong tương lai. Điều 

này đã và sẽ mang lại cho Việt Nam và các nước trong khối ASEAN những thời cơ. 

Thứ nhất, sự nghi kỵ và thiếu niềm tin giữa các nước lớn tạo điều kiện cho khối 

ASEAN đóng vai trò trung tâm trong việc tạo dựng các cơ chế hợp tác có lợi trong 

khu vực mà các nước lớn sẽ dễ dàng xem xét, chấp nhận cơ chế đối thoại, hợp tác 

do ASEAN khởi xướng và điều phối. 

 Thứ hai, những thành tựu của từng nước thành viên và của cộng đồng khối 

ASEAN trong suốt chặng đường 52 năm hình thành và phát triển trên bình diện duy 

trì hòa bình, ổn định và phát triển trong toàn khu vực làm cho ASEAN trở thành 

một trong những tổ chức khu vực thành công trên thế giới và đóng vai trò quan 

trọng ở châu Á. 

 Thứ ba, tổ chức ASEAN đã hình thành Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột từ 
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cuối năm 2015 gồm: Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC), Cộng đồng Kinh tế 

(AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC). Việc hình thành Cộng đồng 

ASEAN (31/12/2015) là sự kiện quan trọng làm cho hợp tác khối đi vào thực chất 

hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để ASEAN đóng vai trò hạt nhân trong hợp tác giữa 

ASEAN với các cường quốc. Do cạnh tranh chiến lược với nhau nên các cường 

quốc đều ủng hộ vai trò của ASEAN trong nỗ lực xây dựng thể chế hợp tác khu 

vực. 

 Các diễn đàn đã được tổ chức như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội 

nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Đối thoại Shangri-La, 

Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAE)… là những cơ chế hợp tác được xem là không có 

diễn đàn nào khác có thể thay thế được ở châu Á - Thái Bình Dương. Điều đó có 

nghĩa là ASEAN đang đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác khu vực, tạo 

nên đặc điểm quan trọng, là một khối của các nước nhỏ ở châu Á - Thái Bình 

Dương góp phần chi phối tiến trình hợp tác khu vực được các nước lớn ủng hộ. 

 Đối với Việt Nam, khi đảm đương vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam có 

thêm cơ hội để phát triển, sẽ có điều kiện gia tăng kim ngạch thương mại mở rộng 

thị trường, thu hút FDI, cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, lợi 

ích cho doanh nghiệp về môi trường kinh doanh, về quy mô tăng năng suất, giảm 

chi phí. Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, duy 

trì quan hệ tốt hơn với các nước láng giềng trong khu vực, tăng cường quan hệ với 

các nước lớn, có điều kiện nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

 Thách thức cũng không nhỏ 
 Cục diện thế giới ngày nay đang diễn ra theo hướng “đa trung tâm” cũng như 

gia tăng sự can dự của các nước lớn đối với các nước vừa và nhỏ như các nước 

trong khối ASEAN, từ đó tạo nên những thách thức trong việc giữ vững độc lập, tự 

chủ. Trong bối cảnh các nước lớn tìm cách tranh thủ, bành trướng thế lực bằng “sức 

mạnh mềm” buộc các nước lệ thuộc nhiều hơn thông qua các quan hệ kinh tế, 

thương mại, đầu tư, viện trợ, chuyển giao công nghệ… dẫn tới lệ thuộc về chính trị 

đặt ra cho các nước vừa và nhỏ một thách thức không nhỏ là làm thế nào để tránh 

được nguy cơ bị lệ thuộc. 

 Trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc về nhiều mặt, đặt ra cho các 

nước vừa và nhỏ một thách thức lớn khác là phải làm sao để tạo được thế cân bằng 

tương đối trong quan hệ với các nước lớn để tránh sự đối đầu giữa các cường quốc. 

Trong cuộc chạy đua vũ trang như hiện nay, buộc các nước vừa và nhỏ cũng phải 

dành ra nguồn lực nhất định để xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ 

quốc. Những biến động lớn khác về an ninh phi truyền thống cũng đặt ra cho các 

nước phải đầu tư nghiên cứu tìm cách ứng xử phù hợp. 

 Bên cạnh đó, biển Đông luôn là khu vực dậy sóng ở khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương và thế giới, luôn thử thách sự đoàn kết đồng lòng của các thành viên 

trong khối ASEAN mà trọng trách nằm ở nước đóng vai trò Chủ tịch khối. 

 Trong hơn 50 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã là một tổ chức khu 
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vực thành công. Các nước thành viên ASEAN đã đúc kết được bài học về đoàn kết, 

thống nhất, gắn kết nhau để mang lại mẫu số chung về lợi ích. Hiện nay, trước sự 

biến đổi không ngừng của tình hình mới và sự phát triển của chính ASEAN, các 

nước thành viên phải giải quyết một câu hỏi là làm sao để tạo được cách thức duy 

trì sức sống, sức hấp dẫn, động lực của ASEAN trong một chu kỳ vận động mới? 

Làm sao để củng cố và duy trì vai trò trung tâm của mình ở khu vực, không chỉ ở 

châu Á - Thái Bình Dương mà có thể ở phạm vi lớn hơn trong bối cảnh chủ nghĩa 

dân tộc, xu thế bảo hộ gia tăng, cũng như thích ứng được với tình hình khu vực và 

thế giới biến động không ngừng? 

 Trên đây là những thử thách không hề nhỏ đối với ASEAN nói chung, đặc 

biệt đối với Việt Nam nói riêng khi Việt Nam đảm đương vai trò Chủ tịch ASEAN 

2020. 

 Đặt niềm tin vào Việt Nam 
 Năm 2020 là năm rất đặc biệt của ASEAN và Việt Nam. Đối với ASEAN, đó 

là tròn 5 năm thành lập Cộng đồng ASEAN, là mốc kiểm điểm giữa kỳ việc triển 

khai xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 - 2020, hoàn tất triển khai một loạt kế 

hoạch hành động giữa ASEAN với các đối tác. Đối với Việt Nam, năm 2020 là năm 

Việt Nam đảm đương vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc, cũng là năm tròn 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN và hàng loạt 

các sự kiện kỷ niệm năm tròn, năm chẵn: 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(1890 - 2020), 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020), 75 năm 

thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2020), 45 năm giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020) và chuẩn bị cho Đại hội Đảng 

Khóa XIII. 

 Như vậy, việc đảm nhận thành công trách nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020 

là cơ hội và thách thức để Việt Nam thể hiện năng lực và phát huy vai trò dẫn dắt 

của mình, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của các nước thành viên và đối tác. Công 

tác chuẩn bị đảm đương vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam đã được triển 

khai từ rất sớm. Ngay từ giữa năm 2018, Việt Nam đã hoạch định kế hoạch để đảm 

đương trách nhiệm này. 

 Đánh giá về sự chuẩn bị đảm đương vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, ông 

Shahriman Lockman, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược 

và quốc tế (ISIS) Malaysia, nhận định thẳng thắn rằng, dù ASEAN đã đạt được 

nhiều sự đồng thuận cao nhưng hành động vẫn chưa quyết liệt. Trong các vấn đề 

quốc tế hiện nay, ASEAN chưa có nhiều đột phá so với 25 năm trước. ASEAN có 

nhiều cấu trúc trong khu vực nhưng chưa giải quyết được các vấn đề của khối. 

Ngoài ra, ASEAN chưa đứng ra làm vai trò trung gian cho các vấn đề quốc tế hay 

khu vực. Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan là một ví dụ. Từ sự phân tích này, ông 

Lockman cho rằng, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2020 

khi đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020. Những thách thức chung của khối cũng là 

những thách thức của Việt Nam. 
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 Cựu Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho rằng, kể từ khi trở thành 

thành viên ASEAN, Việt Nam đã đóng vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm 

và tới nay đã là một thành viên chủ chốt. Trong bối cảnh hiện nay, ASEAN sẽ có 

nhiều thách thức về kinh tế, xã hội, đặc biệt là các vấn đề về an ninh, địa chính 

trị,… nhưng ASEAN sẽ cùng nhau giải quyết được những thách thức này và Việt 

Nam sẽ làm tốt vai trò lãnh đạo để ASEAN vượt qua những thách thức. 

 Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi nhấn mạnh, thời gian qua Việt Nam đã 

có những bước tiến vượt bậc và hiện nay đang trở thành một trong những nền kinh 

tế chủ lực của khối. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ đảm đương tốt vị trí 

Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, đồng thời sẽ có đóng góp tích cực giúp thúc đẩy 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN. 

 Tờ Bangkok Post của Thái Lan từng đăng bài viết nhận định rằng, Việt Nam 

đang đóng vai trò là cường quốc tầm trung ở châu Á. Với việc lần thứ hai được bầu 

chọn làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ 

tiếp tục nâng cao vị thế của ASEAN tại tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này. 

Bài báo cho biết, các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản đã 

tham dự hội thảo về nhiều chủ đề trong quan hệ song phương nhân ngày ASEAN - 

Nhật Bản. Điều đó cho thấy Nhật Bản đánh giá cao vai trò điều phối của Việt Nam 

cũng như tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. 

Các quốc gia khác như Nga, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và Liên minh Châu 

Âu (EU) đã có kế hoạch hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh trên biển. Bài báo 

nhấn mạnh rằng, trong khi Thái Lan đi được nửa chặng đường với tư cách là Chủ 

tịch ASEAN 2019, Việt Nam đã hoạch định xong kế hoạch cho năm Chủ tịch sắp 

tới. Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN để gắn 

kết và tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các thành viên mới và cũ và đóng vai trò 

tích cực hơn trong các vấn đề quốc phòng, an ninh cũng như tăng cường sợi dây 

liên kết ASEAN và Liên hợp quốc trong các chương trình nghị sự, đặc biệt là trong 

lĩnh vực phát triển và kết nối bền vững. 

 Đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam vừa có trách nhiệm 

vừa có cơ hội. Trách nhiệm chính là ở chỗ phải làm sao duy trì được đà phát triển 

của ASEAN. Những gì ASEAN đã đạt được Việt Nam cần phải phát huy, thúc đẩy 

xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn. Đồng thời, điều quan trọng là Việt Nam phải 

dẫn dắt để ASEAN không những vững mạnh về mặt nội bộ mà còn phải tăng thêm 

uy tín, vai trò ở khu vực, đóng góp vào tiến trình phát triển chung cũng như sự quan 

tâm của toàn thế giới. Cộng đồng ASEAN và nhiều nước trên thế giới hy vọng Việt 

Nam sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự tin, 

hội nhập sâu rộng và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. 
 

                                                               PGS, TS. Lê Văn Toàn 

                                                          Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

                                                (baoquocte.vn - Ngày 7/01/2020) 
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CHỦ TỊCH ASEAN 2020: CƠ HỘI CHO VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ VÀ THẾ MẠNH 
 

 Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai 

trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á – ASEAN từ ngày 

1/1/2020. Đây được coi là dấu mốc 

quan trọng, đánh dấu tròn 25 năm 

Việt Nam trở thành thành viên của 

ASEAN, đồng thời cũng là cơ hội để 

Việt Nam tiếp tục chứng minh tư 

cách của một thành viên chủ động, 

tích cực và có trách nhiệm trong 

ASEAN. 

 Thuận lợi và thách thức 

 Năm 2020 là lần thứ hai Việt 

Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch 

ASEAN, lần đầu tiên vào năm 2010. 

Trong bối cảnh tình hình khu vực và 

thế giới có nhiều biến động, việc đảm 

nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 

2020 của Việt Nam so với giai đoạn 

10 năm trước có rất nhiều thay đổi. 

Ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN, 

Bộ Ngoại giao đã chỉ rõ những thách 

thức và cơ hội mới đối với Việt Nam 

khi gánh trọng trách lớn lao này. 

 Theo ông Vũ Hồ, thuận lợi thứ 

nhất là Việt Nam đã trưởng thành hơn 

trong nhận thức, tham gia sâu rộng 

hơn vào tất cả những tiến trình chính 

trị, an ninh, kinh tế đang diễn ra trong 

khu vực. Thứ hai, hình ảnh, vị thế của 

Việt Nam đã thay đổi rất nhiều so với 

năm 2010, vai trò của Việt Nam trong 

khu vực đã được khẳng định ở mức độ 

cao hơn. Cộng đồng ASEAN đã phát 

triển hơn trong suốt 10 năm qua, có sự 

tiến bộ nhất định mà tất cả các nước 

đều phải công nhận. Hiểu biết, tin 

tưởng và sự cam kết của các quốc gia 

thành viên ở mức độ cao hơn so với 

trước kia. Đây là thuận lợi cho Việt 

Nam khi xây dựng sự đồng thuận, khi 

triển khai các sáng kiến, khi thúc đẩy 

bất kỳ ưu tiên nào. 

 Song song với thuận lợi còn có 

rất nhiều thách thức mới. Vụ trưởng 

Vũ Hồ chia sẻ: “Thách thức đầu tiên 

chúng ta thấy được là năm 2020 tình 

hình quốc tế và khu vực có nhiều biến 

động và rất khó lường. Nếu năm 2010, 

chúng ta đang ở giai đoạn xây dựng 

lòng tin thì đến năm 2020 chúng ta ở 

giai đoạn phòng ngừa những sự cố có 

thể xảy ra. Và nhiệm vụ của chúng ta 

là ngăn ngừa tất cả những sự cố hay 

những tranh chấp diễn biến nghiêm 

trọng hơn, trở thành xung đột hay đối 

đầu”. 

 Cùng với đó, bối cảnh quốc tế 

hiện cũng khác nhiều so với 10 năm 

trước, nổi lên là sự cạnh tranh giữa 

các nước lớn, đặc biệt là cạnh tranh 

giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng 

sâu rộng hơn. Điều đó cũng sẽ tác 

động trực tiếp đến vai trò ASEAN và 

nước làm Chủ tịch của ASEAN, vốn 

có nhiệm vụ đảm bảo đoàn kết, đồng 

thuận trong nội bộ khối và tận dụng sự 

ủng hộ của các đối tác, thậm chí các 

đối tác đang đứng ở hai chiều khác 

nhau. Thách thức tiếp theo là những 

vấn đề đang diễn ra trong khu vực, 

chẳng hạn như tranh chấp về lãnh thổ, 
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lãnh hải, tồn tại những nhận thức khác 

nhau về cách giải quyết bất đồng, 

những cách tiếp cận khác nhau trong 

giải quyết tranh chấp. 

 Cuối cùng, bộ máy hoạt động 

của ASEAN rất cồng kềnh. Mỗi năm 

có hàng nghìn cuộc họp diễn ra ở khắp 

các cấp độ. Nhiệm vụ của nước giữ 

vai trò chủ tịch là làm sao để thu xếp 

và tổ chức lại tất cả các hoạt động của 

ASEAN theo hướng hiệu quả hơn, 

hợp lý hơn, khoa học hơn nhằm nâng 

cao hiệu quả của hoạt động hợp tác. 

 Kinh nghiệm thực tiễn trong 

25 năm 

 Hợp tác ASEAN là 1 tiến trình 

và phát triển của ASEAN bao trùm 

trên tất cả mọi lĩnh vực, an ninh, kinh 

tế, văn hóa, xã hội. Theo Vụ trưởng 

Vũ Hồ, có một số điểm tích cực cần 

phải ghi nhận trong 25 năm Việt Nam 

gia nhập ASEAN. Trước hết, lòng tin 

giữa Việt Nam với các nước trong khu 

vực đã được nâng lên và Việt Nam đã 

có sự hội nhập tích cực không chỉ 

trong khu vực mà cả trên thế giới. 

 “Nếu không phải là thành viên 

của ASEAN, không đóng góp một 

cách tích cực, chủ động và có trách 

nhiệm vào công việc chung của khối 

thì liệu chúng ta có trở thành Ủy viên 

không thường trực của Hội đồng Bảo 

an, liệu có trở thành thành viên của 

WTO không và liệu chúng ta có thành 

công trong năm APEC 2006 và 2017 

không? Tiếp đến là quan hệ của chúng 

ta với các nước xung quanh. Nếu 

không phải là thành viên của ASEAN, 

liệu chúng ta có thể bình thường hóa 

quan hệ với Mỹ? Như vậy có thể thấy 

rõ rằng, lòng tin của Việt Nam với các 

đối tác và sự tin cậy của các đối tác 

với Việt Nam rất cao”, ông Vũ Hồ 

nhấn mạnh. 

 Nhờ gia nhập ASEAN, Việt 

Nam đã có nhiều thay đổi tích cực về 

nhận thức. Người dân Việt Nam đã có 

cách tiếp cận tỉnh táo hơn trong tất cả 

các vấn đề. Đặc biệt trong vấn đề biển 

Đông, Việt Nam chủ trương theo đuổi 

biện pháp đối thoại, hợp tác và thống 

nhất, thay vì đối đầu, sử dụng vũ lực 

hay đe dọa sử dụng vũ lực. 

 Theo ông Vũ Hồ, con người 

Việt Nam cũng ngày một trưởng thành 

hơn nhờ tham gia vào những cuộc họp 

của ASEAN và các hoạt động chung 

của cộng đồng ASEAN. Việc lĩnh hội 

những tri thức mới và tuân thủ các thủ 

tục, quy định của khối đang làm thay 

đổi cách ứng xử của người dân Việt 

Nam theo chuẩn mực chung của khu 

vực. 

 Bên cạnh đó, kinh tế của Việt 

Nam cũng bắt kịp đà phát triển của 

các nước trong khu vực và trên thế 

giới nhờ việc ký kết nhiều hiệp định 

thương mại song phương và đa 

phương như Hiệp định Ưu đãi thuế 

quan có hiệu lực chung (CEPT) dành 

cho Khu vực Thương mại Tự do 

ASEAN (AFTA) hay Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam - châu 

Âu (EVFTA). 

 Việt Nam tự tin thực hiện tốt 

vai trò mới 

 Để thực hiện tốt vai trò Chủ 

tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã có sự 
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chuẩn bị tích cực về nhân lực và 

nguồn lực, cũng như chính sách đối 

ngoại. Trong bài phát biểu tại một hội 

thảo diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội, 

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc 

Dũng đã giới thiệu 1 số chủ đề chính 

trong chính sách đối ngoại của Việt 

Nam trong năm Chủ tịch ASEAN. 

 Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng 

cho biết, Việt Nam sẽ tập trung thúc 

đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác 

thông qua các thể chế và thỏa thuận đa 

phương ở cấp độ khu vực và toàn cầu, 

tiếp đến, theo đuổi mục tiêu phát triển 

và hội nhập với các quốc gia khác trên 

thế giới trong quá trình phát triển kinh 

tế xã hội, cuối cùng là gắn chặt hoạt 

động với các thể chế đa phương, khu 

vực và toàn cầu. 

 Về nhiệm vụ và vai trò mới, Vụ 

trưởng Vũ Hồ cho rằng: “Đã đến lúc 

Việt Nam phải tích cực chủ động hơn, 

có trách nhiệm hơn trong các hoạt 

động của ASEAN. Với hình ảnh và vị 

thế mới Việt Nam cần phải đặt câu hỏi 

sẽ có những đóng góp gì cho khu vực 

và cộng đồng quốc tế, cho dù là Chủ 

tịch ASEAN hay Ủy viên không 

thường trực của Hội đồng Bảo an”. 

 Nhiều học giả quốc tế cũng bày 

tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm đương 

tốt trọng trách mới. Tiến sỹ Poy 

Sothirak, Giám đốc điều hành Viện 

Hợp tác và Hòa bình Campuchia cho 

biết: “Việt Nam đã đưa ra đường 

hướng về phát triển chính sách đối 

ngoại và 5 ưu tiên trong năm Chủ tịch 

ASEAN. Chúng tôi mong muốn Việt 

Nam sẽ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, 

tiếp tục duy trì động lực phát triển của 

các chủ tịch tiền nhiệm, một mặt tạo 

động lực phát triển cho ASEAN, mặt 

khác làm việc cùng các đối tác bên 

ngoài khối để giải quyết những vấn đề 

quan trọng trong khu vực”. 
 

Hồng Anh 
(baoquocte.vn - Ngày 22/12/2019) 

 

 

 
 

 

     
 

NĂM CHỦ TỊCH ASEAN 2020 

CƠ HỘI KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ MỚI CỦA VIỆT NAM TRONG KHU VỰC 
 

 Năm 2020 ghi dấu mốc quan trọng khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ 

tịch luân phiên của ASEAN và cũng là dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập 

ASEAN. 
 Bước sang năm thứ 8 triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của 

Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và năm thứ 2 triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 

08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 

2030, Việt Nam có cơ hội để khẳng định vị thế mới của mình trong khu vực và trên 

thế giới. 
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 * Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, gắn bó chặt chẽ 

 Từ ngày 1/1/2020, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch 

ASEAN theo luân phiên. Đối với ASEAN, 2020 là năm bản lề quan trọng để kiểm 

điểm giữa kỳ công tác triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng 

ASEAN 2015 - 2025. 

 Chủ đề năm ASEAN 2020 là: “Gắn kết và Chủ động thích ứng”. Theo đó, 

Việt Nam mong muốn củng cố khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực nội tại 

và thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của Cộng đồng ASEAN, tăng cường liên kết 

khu vực, kết nối về kinh tế, đề cao ý thức cộng đồng và bản sắc của ASEAN, gắn 

bó người dân và lấy người dân làm trung tâm. 

 Đồng thời, Việt Nam mong muốn nâng cao năng lực của ASEAN để có thể 

thích ứng một cách chủ động và hiệu quả trước các biến động nhanh chóng của tình 

hình thế giới, trước các thách thức đang nổi lên như cạnh tranh chiến lược giữa các 

nước lớn, các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, khủng bố, tội 

phạm xuyên quốc gia…; nâng cao khả năng tận dụng các cơ hội và hạn chế những 

thách thức do tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

 “Gắn kết” và “thích ứng” là hai thành tố có tính giao thoa bổ trợ chặt chẽ. 

Một Cộng đồng ASEAN gắn kết và phát triển mới có thể chủ động thích ứng với 

các yếu tố tác động bên ngoài. Ngược lại, chủ động thích ứng hiệu quả để giúp 

ASEAN trở thành một khối gắn kết chặt chẽ. 

 Những ưu tiên chính sẽ được Việt Nam thúc đẩy trong năm Chủ tịch ASEAN 

2020, bao gồm: Tăng cường đoàn kết, thống nhất ASEAN; thúc đẩy liên kết và kết 

nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; đẩy mạnh 

quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước trên thế giới; nâng 

cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN. 

 Những ưu tiên này được xây dựng trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được 

của các Chủ tịch ASEAN trước đây cũng như những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong 

tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

 Về xây dựng cộng đồng kinh tế, Việt Nam xác định 3 định hướng chính: Tập 

trung sức mạnh nội khối ASEAN thông qua liên kết khu vực; phát huy vai trò trung 

tâm của ASEAN kết nối các nước, nền kinh tế khác trên thế giới; những ưu tiên để 

tăng cường hiệu quả hoạt động của ASEAN. 

 Trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, Việt Nam đề xuất chú trọng các 

ưu tiên như: Gắn kết cộng đồng thông qua phát triển nguồn nhân lực, công tác xã 

hội và dịch vụ xã hội cho các nhóm yếu thế; tăng cường giao lưu văn hóa, nâng cao 

nhận thức và bản sắc ASEAN; tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh trong nhóm dân 

tộc thiểu số; thiết lập cơ chế hợp tác ASEAN đối với vấn đề tin tức giả mạo; thúc 

đẩy quản lý thảm họa, thiên tai và các hoạt động tình nguyện của thanh niên… 

 Việt Nam sẽ tăng cường các diễn đàn, thảo luận về vai trò của phụ nữ đối với 

hòa bình và an ninh cũng như lãnh đạo nữ trong cộng đồng. 
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 Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 

Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, tham gia ASEAN luôn là một trong những ưu tiên 

hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam xác định việc đảm 

nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN là trách nhiệm to lớn nhưng mang lại nhiều cơ hội. 

 Do vậy, Việt Nam sẽ dành quyết tâm, ưu tiên cao nhất nhằm thực hiện thành 

công trọng trách này, góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN ngày càng liên 

kết chặt chẽ, vững mạnh trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của các Chủ tịch 

ASEAN trước đây và phát huy những kinh nghiệm nhất định về phát triển kinh tế - 

xã hội, về tổ chức các hội nghị lớn như ASEAN 1998, 2010, APEC 2017…Xác 

định được yêu cầu và nhiệm vụ trên, Việt Nam đã khởi động công tác chuẩn bị cho 

nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 từ rất sớm với việc thành lập Ủy ban Quốc gia 

ASEAN 2020 vào tháng 12/2018. 

 Việt Nam rất cần huy động sự ủng hộ, đồng thuận của các nước ASEAN và 

các nước bạn bè, đối tác của ASEAN, sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp và người dân. 

 Việt Nam đang làm tất cả để thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 

2020, chung tay xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, gắn bó chặt chẽ và chủ 

động thích ứng với các thời cơ, thách thức đặt ra. 

 * Việt Nam tham gia sâu rộng các hoạt động của ASEAN 
 Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995, nhưng quá trình hội 

nhập khu vực của Việt Nam đã được khởi động từ trước đó, như tham gia Hiệp ước 

Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trở thành quan sát viên của 

ASEAN tháng 7/1992, tham gia một số hoạt động của ASEAN từ năm 1993. 

 Quá trình Việt Nam tham gia ASEAN luôn gắn với những chủ trương lớn về 

chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, phù hợp với xu thế 

khu vực hóa ngày càng gia tăng. Các giai đoạn Việt Nam tham gia ASEAN luôn 

đồng hành với quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam. 

 Ngay sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã đóng vai trò tích cực trong việc 

kết nạp các nước Campuchia, Lào và Myanmar, hoàn thành ý tưởng về một 

ASEAN bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á. 

 Sự hình thành ASEAN - 10 đã góp phần xây dựng được mối quan hệ mới về 

chất giữa các nước thành viên theo chiều hướng hữu nghị, ổn định, lâu dài và hợp 

tác toàn diện, ngày càng chặt chẽ; tạo điều kiện thuận lợi cho đẩy mạnh liên kết khu 

vực, hướng tới hình thành Cộng đồng ASEAN. 

 Tham gia xác định mục tiêu, phương hướng phát triển và hình thành các 

quyết sách lớn của ASEAN là một lĩnh vực hoạt động chính của Việt Nam. 

 Trong đó có thể kể đến việc tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng của 

Hiệp hội như Tầm nhìn 2020 và các kế hoạch triển khai tầm nhìn, Tuyên bố hòa 

hợp ASEAN II, Hiến chương ASEAN, Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 

(2009 - 2015) cùng các kế hoạch triển khai trên từng trụ cột cộng đồng, Kế hoạch 

công tác về sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) về thu hẹp khoảng cách phát triển, kế 
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hoạch tổng thể về kết nối ASEAN (MPAC),… 

 Hiện nay, Việt Nam đang tích cực tham gia xây dựng tầm nhìn Cộng đồng 

ASEAN với mục tiêu làm cho liên kết ASEAN sâu rộng hơn, hoạt động trên cơ sở 

pháp luật và lấy người dân làm trung tâm.  

 Chỉ 3 năm sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội 

nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội (12/1998) với những kết quả quan trọng, 

trong đó có Chương trình Hành động Hà Nội, góp phần định hướng phát triển của 

hiệp hội, giúp ASEAN vượt qua khủng hoảng tài chính khu vực khi đó.  

 Các bộ, ngành liên quan cũng như Quốc hội và các tổ chức nhân dân đã chủ 

trì đăng cai tổ chức thành công nhiều hội nghị/hoạt động quan trọng của ASEAN ở 

các cấp và các lĩnh vực khác nhau, góp phần đẩy mạnh hợp tác ASEAN. 

 Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 

2010 với những kết quả thực chất, góp phần thúc đẩy “văn hóa thực thi” và cụ thể 

hóa một bước quan trọng mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, nâng cao 

vai trò, vị thế quốc tế của ASEAN. 

 Việt Nam đã tham gia sâu rộng các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực 

chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và quan hệ đối ngoại; thực hiện nghiêm 

túc các cam kết và thỏa thuận, góp phần hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN vào năm 

2015. 

 Quá trình tham gia ASEAN đã mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích quan 

trọng và thiết thực, mà bao trùm là góp phần bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi 

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có việc tranh thủ sự đồng tình 

ủng hộ của các nước trong việc xử lý những thách thức đối với an ninh và phát 

triển, nhất là trong việc bảo vệ chủ quyền, lợi ích của Việt Nam ở biển Đông. 

 Thông qua liên kết kinh tế nội khối ASEAN và các thỏa thuận thương mại tự 

do giữa ASEAN với các đối tác, Việt Nam có thể tiếp cận thuận lợi hơn  các thị 

trường trong và ngoài khu vực, tăng cường thu hút đầu tư và mở rộng quan hệ 

thương mại quốc tế. 

 Quá trình hội nhập ASEAN giúp Việt Nam có cơ hội tiếp nhận được thông 

tin, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản lý hiện đại và nguồn lực; nâng cao 

năng lực thể chế và khả năng xử lý các vấn đề xuyên quốc gia như môi trường, 

thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu; đào tạo và nâng cao năng lực của đội ngũ cán 

bộ, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật lệ 

và thủ tục trong nước cho phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập quốc tế. 

 Tư cách thành viên ASEAN tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam mở rộng 

và tăng cường quan hệ với các đối tác ngoài ASEAN, nhất là các nước lớn, cũng 

như tham gia sâu rộng hơn vào các khuôn khổ hợp tác quốc tế hay liên khu vực 

rộng lớn hơn, qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam 
 

                       Nguyễn Hồng Điệp 
                                  (bnews.vn - Ngày 01/01/2020) 
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VIỆT NAM TỪ MỘT NƯỚC THÀNH VIÊN ĐẾN VAI TRÒ CHỦ 

TỊCH ASEAN 
 

 Năm 2020, Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Bộ 

Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành thuộc trụ cột kinh tế trong hợp 

tác ASEAN xây dựng cách tiếp cận, chủ đề và các ưu tiên của trụ cột kinh tế 

cho năm ASEAN. Xung quanh vấn đề quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí. 

 Phóng viên: Xin Bộ trưởng đánh giá về quan hệ hợp tác Việt Nam - ASEAN, 

đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - một trong ba trụ cột chính của hợp tác 

hai bên? 

 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Năm 1995 Việt Nam bắt đầu tham gia vào 

Cộng đồng các nước Đông Nam Á (ASEAN) khi mới bước ra khỏi thời kỳ cấm vận 

và bắt đầu thực hiện đổi mới toàn diện và mạnh mẽ. Trong bối cảnh chung khi hội 

nhập với quốc tế, Việt Nam mới chỉ tham gia thương mại biên giới và việc tham gia 

vào ASEAN và khu vực thương mại tự do (AFTA) vào 1996 là những bước đi đầu 

tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ VII theo hướng chiến lược đối 

ngoại trên cơ sở đa phương hóa và đa dạng hóa mối quan hệ với đối tác; trong đó 

lấy hợp tác về kinh tế làm nền tảng quan trọng. Đến nay, Việt Nam đã phát triển và 

trưởng thành mạnh mẽ, là nền tảng cho những chiến lược về hội nhập cho giai đoạn 

sau này kể cả về đối ngoại và những khía cạnh kinh tế. Với những bước tham gia 

đầu tiên vào ASEAN và AFTA, những cam kết với tư cách là thành viên của một 

nhóm nước, Việt Nam cũng nhận thức rằng sẽ là trung tâm kinh tế và thương mại 

năng động không chỉ trong châu Á mà cả châu Á - Thái Bình Dương cũng như thế 

giới. 

 Hơn nữa, với vị trí chính trị quan trọng của Đông Nam Á và các nước thành 

viên trong ASEAN, Việt Nam chắc chắn sẽ phát huy được sức mạnh và tiếng nói 

nếu tạo nên những cơ sở đồng thuận và sự đoàn kết thống nhất. Điều này không 

những tạo vị thế vững mạnh chung để khẳng định vị trí chính trị các nước trong 

Đông Nam Á và ASEAN mà còn đóng góp và thụ hưởng những thuận lợi nhất 

trong khối mậu dịch tự do trong khối AFTA và cũng như quan hệ với các đối tác 

bên ngoài. Bởi, do chính trị nên hầu như tất cả các cường quốc bên ngoài đều có 

quan hệ mật thiết và gắn bó chặt chẽ với các nước trong khối ASEAN và Đông 

Nam Á. Từ Trung Quốc đến Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New 

Zealand và EU đều có những mối quan hệ chặt chẽ và tính tương tác rất mạnh mẽ 

với các nước trong khu vực. 

 Có thể nói, trong suốt 24 năm Việt Nam tham gia vào ASEAN và khối 
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AFTA của ASEAN, Việt Nam đã thực sự trưởng thành lên rất nhiều trong quan 

điểm về hội nhập và trong khía cạnh thực thi cam kết hội nhập. Đây có thể nói như 

một tấm bằng tốt nghiệp, nền tảng quan trọng giúp Việt Nam phát triển đi lên tầm 

cao mới. 

 Cụ thể, điểm đầu tiên trong quan hệ thương mại nội khối, ASEAN đã trở 

thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu trên thế giới của Việt Nam 

trong tất cả các khía cạnh cả về kinh tế, thương mại và đầu tư... Năm 1996, khi Việt 

Nam mới tham gia AFTA, thương mại hai chiều của Việt Nam với các nước trong 

khối chỉ khoảng 5,9 tỷ USD, tới năm 2018 con số này tăng tới hơn 9,5 lần và đạt 

được tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - ASEAN là khoảng 56,3 tỷ 

USD. 

 Quan hệ hợp tác của Việt Nam khi tham gia vào ASEAN và hội nhập với 

ASEAN, với cột trụ về kinh tế, lấy thương mại đầu tư làm nền tảng đã mang lại 

động lực to lớn cho việc tiếp nối chặt chẽ và mạnh mẽ của Việt Nam với các nước 

trong khu vực cũng như nâng cao vị thế trên trường quốc tế. 

 Việt Nam từ một nước hội nhập vào năm 1996, đến nay đã có 16 FTAs. Điều 

này chứng tỏ, năng lực, vị thế ảnh hưởng của Việt Nam đã được tăng lên rất nhiều. 

Bằng những khuôn khổ tham gia trong ASEAN với những đóng góp với ASEAN 

thì sự kết dính, kết nối chặt chẽ giữa các nước trong khối ASEAN để trở thành 

trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Đông Á, khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

đã tiếp tục ngày càng được khẳng định. 

 Có thể nói, chính sự hợp tác của Việt Nam với ASEAN trong tất cả các lĩnh 

vực; trong đó lấy kinh tế làm trụ cột, có thể nói đưa lại vị thế rất quan trọng cho 

Việt Nam như hiện nay cả về chính trị đối ngoại cũng như về kinh tế. 

 Đặc biệt, với năng lực cạnh tranh ngày càng được khẳng định của nền kinh tế 

Việt Nam với quy mô GDP, quy mô của xuất nhập khẩu lớn hơn 2 lần so với GDP 

đã thấy rõ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế của các sản phẩm đã có sự cải 

thiện đột biến và rất vững mạnh. 

 Ngoài ra, hợp tác của Việt Nam với ASEAN là những bước đi đầu tiên giúp 

rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Các bài học kinh nghiệm này không chỉ rút 

ra những kinh nghiệm mà còn giúp chúng ta đóng góp những tích cực và có ý nghĩa 

cho việc tái cơ cấu nền kinh tế. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, 

gắn với việc xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Chính vì vậy, một cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành từ 

12/2015 đã chứng minh tầm nhìn chung của các nhà lãnh đạo ASEAN cũng như của 

Việt Nam và khẳng định sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong nền tảng chung 

này. 

 Phóng viên: Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhận 



 

  
    

Việt Nam khẳng định vị thế và vai trò trong Asean 
     

` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 07/2020 
 

25 

chiếc búa năm Chủ tịch ASEAN 2020 từ Thủ tướng Thái Lan. Xin Bộ trưởng cho 

biết những định hướng ưu tiên của Việt Nam cũng như của Bộ Công Thương với vai 

trò là Chủ tịch ASEAN 2020 trong năm tới như thế nào? 

 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa khi Việt Nam 

đảm đương chức vụ thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc và là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm Đại hội Đảng toàn quốc; đồng thời là năm 

bắt đầu cho chiến lược 10 năm về kinh tế - xã hội 2020 - 2030. Với sự chỉ đạo tập 

trung thống nhất của Chính phủ và trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt 

trong quá trình tham vấn, Việt Nam đã nhận được sự thống nhất rất cao cho chủ đề 

của năm ASEAN 2020 là hướng tới sự kết nối, cũng như khả năng thích ứng. Hai 

nội hàm này của chủ đề năm 2020 đã phản ánh đúng nhu cầu của Việt Nam, của các 

nước thành viên trong ASEAN trong một bối cảnh khi cục diện khu vực và thế giới 

thay đổi rất nhanh chóng. 

 Trải qua 24 năm trong hợp tác phát triển, bản thân ASEAN đã bộc lộ ra 

những tồn tại bất cập trong cơ chế hợp tác, cần phải điều chỉnh, thích ứng mới đảm 

bảo cho ASEAN vẫn duy trì được là khu vực kinh tế năng động trong khu vực và 

thế giới cũng như tổ chức có sức sống, làm động lực thúc đẩy cho sự phát triển theo 

hướng tiến bộ, gắn kết, chặt chẽ. Theo đó, Việt Nam cũng định hướng các mục tiêu 

ưu tiên vừa có tính kế thừa những cái định hướng và ưu tiên trong cái giai đoạn phát 

triển trước của ASEAN, mà vẫn phản ánh được đầy đủ những cái xu thế phát triển 

chung của thế giới và trong khu vực, đồng thời phản ánh được nhu cầu của ASEAN 

với đối tác. 

 Ngoài ra, trước những điểm mới mà cũng đang rất nhanh chóng và diễn biến 

phức tạp thì đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh chóng của ASEAN. Và trong đó, 

phải kể đến từ những vấn đề nền tảng liên quan công nghệ như Cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 hay kinh tế số, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại điện tử, chuỗi giá 

trị trong khu vực, công nghiệp hay của các nhóm ngành hàng có tính đặc thù trong 

khu vực ASEAN và Đông Nam Á. 

 Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp, đó là 

chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch cũng như chủ nghĩa thương mại đơn phương đang đặt ra 

những nguy cơ và thách thức rất lớn cho cái hệ thống đa phương dựa trên các luật lệ 

của Việt Nam, kể cả Liên minh châu Âu, WTO; trong đó có các khuôn khổ như của 

khối FTA. Hơn nữa, điều này đang tạo ra những rào cản trong tự do thương mại hóa 

cho những phát triển hướng tới sự tiến bộ phồn vinh của các quốc gia và các nền 

kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển có Việt Nam và các nước ASEAN. 

 Thậm chí những xung đột đang có chiều hướng ngày càng gay gắt giữa các 

cường quốc kinh tế thế giới mà tác động không chỉ đến tự do hóa thương mại hay 

bảo hộ mậu dịch, mà còn đặt ra các nguyên tắc liên quan đến sự tồn tại của những 
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tổ chức thương mại đa phương như Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Điều này 

đòi hỏi vai trò của người Chủ tịch khối ASEAN đủ sức nắm bắt; đồng thời có khả 

năng điều hành với vai trò cương vị của mình để cùng với các nước ASEAN khẳng 

định lại những mức độ mới, cục diện mới. 

 Mặt khác là sự tiếp nối và liên kết để đảm bảo khả năng thích ứng và chống 

chọi với cơ hội mới và tiếp tục tạo sức sống mới cho ASEAN và các khu vực hợp 

tác của các đối tác. Phải kể đến đây rằng là 6 Hiệp định Thương mại tự do mà 

ASEAN đã có với các đối tác lớn trên thế giới tác động rất mạnh mẽ vào cấu trúc 

thương mại của toàn cầu. Và đặc biệt với Hiệp định mà Việt Nam đang cùng các 

nước ASEAN dự kiến sẽ cùng các đối tác tổ chức ký kết vào năm 2020 chắc chắn 

sẽ mang lại cục diện mới và kết cấu mới của khu vực và thế giới. Bởi, một nền 

thương mại tự do trên thế giới mà chiếm đến gần 40% tổng GDP của thế giới thì 

chắc chắn sẽ có tác động rất mạnh mẽ đến toàn cầu hóa, đến thương mại tự do; 

đồng thời nó tiếp tục ngăn chặn chủ nghĩa mậu dịch có hiệu quả. 

 Từ những nền tảng đó và với những mục tiêu và trong cục diện bối cảnh như 

vậy, việc Việt Nam chọn ưu tiên như thế nào để đảm bảo được vừa thực hiện cho 

mục tiêu chung của ASEAN, đóng góp vào xu thế chung của thế giới, nhưng đồng 

thời không xa rời những tôn chỉ mục đích của ASEAN và của khối FTA này. Đây là 

cái nội dung Việt Nam đã làm rất tích cực trong thời gian qua. Với những sáng kiến 

ưu tiên của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN thì sẽ có khoảng cỡ 16 - 17 

sáng kiến sẽ đưa ra để có sự thống nhất với các thành viên trong ASEAN để thực 

hiện trong 2020 sẽ trải rộng bao trùm lên các lĩnh vực. Tuy nhiên, các lĩnh vực kinh 

tế, thương mại, đầu tư, công nghệ và kể cả tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế về hệ 

thống hạ tầng; trong đó có cả phần cứng và phần mềm, cũng như cả sự liên kết nội 

khối trong ASEAN trong nội dung ưu tiên của Việt Nam và các nước ASEAN cùng 

thực hiện trong năm 2020. 

 Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng! 

                                                                           An Nguyên 

                                                                 (dangcongsan.vn - Ngày 26/01/2020) 
 

     
 

VIỆT NAM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO TRONG VAI TRÒ CHỦ TỊCH ASEAN 
 

 Cuộc khủng hoảng kép mang 

tên COVID-19 ập đến trong bối 

cảnh Việt Nam đảm nhận vai trò 

Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy 

viên không thường trực của Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

 Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi 

Toshimitsu ngày 1/4 khẳng định nước 

này “đánh giá cao vai trò lãnh đạo của 

Việt Nam trong thời gian làm Chủ tịch 

ASEAN” đã chủ động kêu gọi và tổ 

chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt 
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ASEAN+3 về ứng phó với dịch 

COVID-19 bằng hình thức trực tuyến, 

với sự tham gia của 10 nước thành 

viên ASEAN và ba nước đối tác đối 

thoại ở khu vực Đông Bắc Á gồm 

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. 

 Chia sẻ quan điểm này, Thứ 

trưởng Bộ Ngoại giao Lào 

Thongphane Savanphet cũng đánh giá 

cao vai trò của Việt Nam với tư cách 

là Chủ tịch ASEAN 2020 trong việc 

dẫn dắt và thúc đẩy tiến trình xây 

dựng cộng đồng chung, đặc biệt trong 

thời điểm khu vực và thế giới đang 

phải đối mặt với những thách thức rất 

lớn. Theo ông, Việt Nam đang làm rất 

tốt việc nhấn mạnh vai trò trung tâm 

của ASEAN, đặc biệt là trong hệ đối 

ngoại với các đối tác và các tổ chức 

quốc tế. 

 Trong khi đó, Tiến sĩ Robin 

Ramcharan, giảng viên Đại học 

Webster University Thailand, Giám 

đốc điều hành Trung tâm châu Á 

(Asia Center) có trụ sở tại Bangkok 

(Thái Lan) nhấn mạnh rằng, Việt Nam 

đã khéo léo dẫn dắt ASEAN trong 

cuộc khủng hoảng này, bao gồm đưa 

ra quyết định đầy trách nhiệm đối với 

việc chuyển Hội nghị Cấp cao 

ASEAN lần thứ 36 sang tháng 6/2020. 

Việt Nam cũng đã tham gia vào việc 

xử lý khủng hoảng thông qua tất cả 

các kênh đối thoại hiện có, đồng thời 

đã huy động được một sự phản ứng 

mang tính gắn kết của ASEAN thông 

qua Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN 

về Phản ứng tập thể của ASEAN đối 

với đại dịch COVID-19. 

 Theo đề nghị của Việt Nam, 

Hội đồng điều phối ASEAN đã họp ở 

Lào trong ngày 20/2 vừa qua. Việt 

Nam cũng đã đề xuất thành lập một 

nhóm làm việc của ACC để phản ứng 

với các tình huống y tế công cộng 

khẩn cấp, đề nghị này sau đó đã được 

thông qua. Việt Nam đã kêu gọi nâng 

cao hiệu quả chia sẻ thông tin, cải 

thiện quan hệ với các nước, tổ chức 

khu vực liên quan và tăng cường hợp 

tác quốc tế để giải quyết khủng hoảng. 

Với tất cả những công việc đã triển 

khai, Việt Nam đang giữ đúng tinh 

thần theo đuổi chủ đề năm Chủ tịch 

ASEAN “Gắn kết và chủ động thích 

ứng”. 

 Theo Tiến sĩ Robin Ramcharan, 

Việt Nam được đánh giá cao như một 

hình mẫu trong quá trình xử lý cuộc 

khủng hoảng, khi nước này có số ca 

nhiễm thấp (hơn 260 ca) và chưa có 

trường hợp nào tử vong. Việt Nam đã 

áp dụng các biện pháp nghiêm khắc từ 

rất sớm so với các nước khác trong 

khu vực. Các biện pháp hiệu quả đã 

được áp dụng gồm có truy nguyên 

nguồn lây, nhận diện và cách ly người 

nhiễm bệnh và những người tiếp xúc, 

cả F1 và F2, đồng thời kiểm soát 

nghiêm túc các ca nghi nhiễm. Trong 

thời điểm làn sóng lây nhiễm thứ hai 

chuẩn bị xuất hiện, Việt Nam đã thực 

hiện tốt công tác xét nghiệm trên diện 

rộng trong khả năng nguồn lực của 

mình. 

 Về phần mình, Tiến sĩ Thitinan 
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Pongsudhirak, Giám đốc Viện Nghiên 

cứu Quốc tế và An ninh Thái Lan 

(ISIS), đánh giá cao Việt Nam trong 

công tác chống dịch COVID-19 và 

khuyến nghị thời gian tới, Việt Nam 

cần theo dõi sát tình hình và giải quyết 

hiệu quả những thách thức trước mắt. 

Đồng thời, giữ vai trò điều phối hoạt 

động hợp tác phòng chống dịch trong 

ASEAN và với các nước đối tác, trước 

hết là trong công tác chia sẻ thông tin 

về những kinh nghiệm phòng chống 

dịch, các phương pháp điều trị tốt 

nhất. 

 Việt Nam đang có nguồn lực 

nhất định về các bộ xét nghiệm, có thể 

chia sẻ hoặc chuyển giao cho các nước 

trong khu vực. Việt Nam cũng cần 

phải sắp xếp lại tất cả các chương 

trình nghị sự của ASEAN, cũng như 

các khuôn khổ khác do ASEAN dẫn 

dắt như Hội nghị Cấp cao Đông Á, 

trong bối cảnh các ưu tiên trước mắt 

đều bị bao trùm do COVID-19. 

 Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock 

Hoi nhấn mạnh, Hội nghị cấp cao đặc 

biệt ASEAN và ASEAN+3 về dịch 

COVID-19 do Việt Nam tổ chức là 

biểu tượng của tình đoàn kết trong khu 

vực và thể hiện rõ vai trò của khối 

trong việc phối hợp hành động trước 

thảm họa chung. Nguyên Phó Chánh 

văn phòng Nội các, cựu Thứ trưởng 

Ngoại giao Nhật Bản Katsuhito Asano 

cũng khẳng định, việc Việt Nam tổ 

chức Hội nghị trực tuyến ASEAN+3 

về ứng phó dịch COVID-19 thời điểm 

này là thích hợp nhất và có vai trò 

quan trọng; bởi trong tình hình dịch 

bệnh hiện nay, việc xây dựng một 

khuôn khổ hợp tác, liên kết song 

phương và đa phương trong phòng, 

chống dịch là vô cùng cần thiết. 

 Cựu Thứ trưởng nhấn mạnh, 

trong cuộc chiến chống đại dịch, 

Chính phủ Việt Nam đã có những biện 

pháp nhanh, hiệu quả, là hình mẫu cho 

các nước. Đồng quan điểm, Tiến sĩ 

Robin Ramcharan và Tiến sỹ Thitinan 

Pongsudhirak đều có chung đánh giá 

rằng, các Hội nghị ASEAN sẽ mang 

đến cơ hội lớn và thể hiện quyết tâm 

đoàn kết của khối trong việc ứng phó 

hiệu quả với đại dịch COVID-19, 

trong bối cảnh các nước đối tác của 

khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc 

và Nhật Bản đang có nhiều điều kiện 

để hỗ trợ cho ASEAN về cả kinh 

nghiệm lẫn vật chất.  

 “Cả Trung Quốc, Hàn Quốc và 

Nhật Bản đều xử lý dịch một cách khá 

hiệu quả. Những gì chúng ta thấy đó 

là đây là khu vực đầu tiên bị ảnh 

hưởng nặng nhất nhưng họ đã kiểm 

soát được, trong khi các nước phương 

Tây thì chưa có nhiều tiến triển. Tôi 

nghĩ các nước ASEAN nên coi đây là 

một cơ hội tốt để chia sẻ qua đó đối 

phó với dịch bệnh tốt hơn”, ông nhận 

định. 

 Cũng theo Giám đốc ISIS, hội 

nghị cấp cao trực tuyến ASEAN là cơ 

hội để khối thể hiện vai trò của mình 

bởi hiện tại trong khối các nước có 
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trình độ vẫn còn khác biệt, vì vậy, cần 

phải có sự chung tay. Ông đánh giá, 

vai trò  trung tâm của ASEAN đang 

phải chịu rất nhiều áp lực, nếu không 

giải quyết tốt cuộc khủng hoảng mang 

tên COVID-19 thì những thành tựu 

nhiều năm qua ASEAN đã xây dựng 

nên sẽ rơi vào quên lãng. Nguy cơ đối 

với các nước ASEAN đó là việc người 

dân đi lại dễ dàng nhất là trong khối 

lục địa. Hơn nữa lượng lao động giữa 

các nước lại lớn và đó sẽ là nguy cơ 

tiềm tàng cho dịch bệnh có thể lây 

nhiễm rộng. 

 Về phần mình, Đại sứ Trung 

Quốc tại ASEAN Đặng Tích Quân đề 

cao thế mạnh của cơ chế hợp tác Đông 

Á ASEAN+3 và tin rằng, Hội nghị 

trực tuyến ASEAN+3 lần này sẽ thúc 

đẩy hợp tác của các nước trong lĩnh 

vực y tế công cũng như tăng cường 

các biện pháp ứng phó khẩn cấp trước 

những thảm họa lớn trong khu vực, 

qua đó tạo nền tảng hình thành một 

cộng đồng Đông Á. 
 

Khổng Hà 

(cand.com.vn - Ngày 15/4/2020) 
 

 

     
 

NĂM CHỦ TỊCH ASEAN 2020 VÀ NHỮNG THÚC ĐẨY ƯU TIÊN CỦA VIỆT NAM 
 

 Với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” cho năm Chủ tịch ASEAN 

2020 và “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” khi đảm nhiệm 

trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm 

kỳ 2020 - 2021, Việt Nam đang thể hiện sự nhất quán trong việc triển khai 

đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng 

hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập 

quốc tế. 

  1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày 

08/8/1967 tại Băng - Cốc (Thái Lan) với mục tiêu tập hợp lực lượng chính trị nhằm 

xây dựng, duy trì hợp tác phát triển kinh tế, chia sẻ thịnh vượng chung và bảo đảm 

hòa bình, ổn định trong vấn đề an ninh của nền kinh tế khu vực Đông Nam Á. 

 Theo đó, ASEAN được sáng lập bởi 5 nước là: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 

Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan thông qua việc ký kết Tuyên bố ASEAN. Sau 

đó, trong quá trình mở rộng của ASEAN, Bru-nây gia nhập ngày 08/01/1984, Việt 

Nam ngày 28/7/1995, Lào và Mi-an-ma ngày 23/7/1997 và Cam-pu-chia ngày 

30/4/1999. 

 Sau hơn 50 năm thành lập, hợp tác và không ngừng phát triển, ASEAN hiện 

bao gồm 10 thành viên trong khu vực Đông Nam Á, “là cộng đồng của những quốc 

gia độc lập, đoàn kết đang phát triển ngày càng lớn mạnh, với dân số 650 triệu 
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người, đứng thứ 3 thế giới, là nền kinh tế phát triển năng động với quy mô GDP 

năm 2018 đạt 2.950 tỷ USD, đứng thứ 5 toàn cầu, đã ký kết 6 hiệp định thương mại 

tự do với 7 đối tác hàng đầu thế giới, định vị vững chắc vị trí là vai trò trung tâm 

trong cấu trúc khu vực, được sự tôn trọng và hợp tác của các cường quốc, các đối 

tác trên thế giới”. 

 Ngoài các trụ cột hợp tác về an ninh - chính trị, văn hóa - xã hội, ASEAN 

cũng đã và đang tập trung vào hợp tác kinh tế thông qua việc thành lập Cộng đồng 

Kinh tế (năm 2015), coi đây là một trong ba trụ cột quan trọng nhất nhằm xây dựng 

một Cộng đồng ASEAN vững mạnh về kinh tế, đa màu sắc về văn hóa và ổn định 

về an ninh, chính trị; phồn thịnh về an sinh xã hội… 

 2. Sau khi chính thức gia nhập ASEAN, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập, 

tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN và có những đóng 

góp tích cực trong việc duy trì đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác giữa các nước 

thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, góp phần không nhỏ 

vào sự phát triển và thành công của ASEAN ngày hôm nay. 

 Đóng góp đầu tiên đáng ghi nhận là vai trò tích cực của Việt Nam đối với 

việc thúc đẩy kết nạp các nước Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia vào ASEAN, qua 

đó, hoàn tất ý tưởng về một ASEAN bao gồm toàn bộ 10 quốc gia ở Đông Nam Á, 

đưa ASEAN trở thành tổ chức đại diện cho toàn khu vực, chấm dứt thời kỳ chia rẽ 

giữa các nhóm nước, mở ra giai đoạn hợp tác hữu nghị cùng phát triển ở khu vực. 

 Sư kiện mang dấu ấn đậm nét của Việt Nam trong ASEAN là việc tổ chức 

thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội (12/1998) - chỉ 3 năm 

sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN và trong bối cảnh 

khu vực đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nghiêm trọng, được các 

nước thành viên ASEAN và dư luận quốc tế đánh giá cao. Với việc thông qua 

Chương trình Hành động Hà Nội, Hội nghị Cấp cao ASEAN 6 đã góp phần quan 

trọng tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, khôi phục hình ảnh ASEAN, đặc biệt 

định hướng cho sự phát triển và hợp tác của Hiệp hội trong những năm kế tiếp để 

thực hiện Tầm nhìn 2020. 

 Tiếp đó, từ tháng 7/2000 - 7/2001, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ 

tịch Ủy ban Thường trực ASEAN (ASC) khóa 34 và ARF, tổ chức và chủ trì thành 

công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 (AMM 34), Diễn đàn khu 

vực ASEAN lần thứ 8 (ARF 8), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các 

nước Đông Bắc Á (ASEAN+3), các hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 

giữa ASEAN với các nước đối thoại (PMC+10) và với từng nước đối thoại 

(PMC+1), Hội nghị sông Hằng - sông Mê kông. Trong năm Việt Nam làm Chủ tịch, 

ASEAN và ARF đã đạt được những kết quả quan trọng, tiếp tục phát triển đúng 

hướng, phù hợp với lợi ích của từng nước ASEAN và lợi ích của cả khu vực. 

 Trên cơ sở những thành tựu, kinh nghiệm tích lũy được trong vai trò chủ trì, 
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điều phối các hoạt động của ASEAN, Việt Nam ngày càng chủ động hơn trong việc 

tham gia hợp tác ASEAN, hướng hoạt động của ASEAN vào những nội dung thiết 

thực, vừa bảo đảm lợi ích của Việt Nam, vừa thể hiện sự quan tâm chung của 

ASEAN và các nước đối thoại. Nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong 

khu vực, Việt Nam đã cùng các nước trong ASEAN ký với Trung Quốc Tuyên bố 

chung ASEAN - Trung Quốc về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (năm 2002). 

Các bộ, ngành của Việt Nam cũng từng bước chủ động và tham gia tích cực, hiệu 

quả hơn trong tất cả các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành của ASEAN, từ hợp tác 

kinh tế đến khoa học - công nghệ, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, công nghệ 

thông tin… 

 Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động quan trọng của ASEAN 

trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - chuyên ngành cũng như những hội nghị quan trọng 

cấp bộ trưởng hoặc quan chức cao cấp về hợp tác kinh tế ASEAN: Hội nghị các 

quan chức cao cấp về tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC - 2003), Hội nghị Bộ 

trưởng ASEAN về chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC - 2005), Hội nghị Bộ 

trưởng Tư pháp ASEAN (2008), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (2008)… 

Quốc hội Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động của Liên minh nghị viện 

ASEAN (AIPA), trước đây là AIPO. Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Đại 

hội đồng AIPO 23 (năm 2002) và Đại hội đồng AIPA tại Hà Nội tháng 4/2010. 

Ngoài ra, tham gia vào hàng trăm chương trình, dự án hợp tác trên các lĩnh vực 

khác nhau trong ASEAN, chủ động đề xuất, chủ trì nhiều dự án hợp tác đa phương 

của khu vực. 

 Những năm đầu thế kỷ XXI, khi ASEAN có những bước chuyển mạnh mẽ 

nhằm tăng cường liên kết khu vực, tận dụng các cơ hội mới đang mở ra cũng như 

ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức mới, Việt Nam đã đóng vai trò tích cực 

cùng các nước ASEAN đề ra định hướng chiến lược cho sự phát triển của ASEAN, 

hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN năng động, tự cường và gắn kết với ba 

trụ cột chính là Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN 

(AEC) và Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN (ASCC) - ý tưởng về việc hình thành 

cộng đồng ASCC là theo sáng kiến của Việt Nam. 

 Đặc biệt, trong quá trình soạn thảo và đi đến ký kết Hiến chương ASEAN - 

văn kiện quan trọng tạo khung pháp lý và khuôn khổ thể chế hỗ trợ ASEAN thực 

hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, Việt Nam đã chủ động và tích cực 

tham gia ngay từ đầu. Sau khi Hiến chương được ký kết (tháng 11/2007), Việt Nam 

là một trong những nước sớm phê chuẩn Hiến chương (ngày 06/03/2008) và tích 

cực tham gia các hoạt động chung của ASEAN trong việc triển khai đưa Hiến 

chương vào cuộc sống, như xây dựng Quy chế hoạt động của các cơ quan mới của 

ASEAN; tham gia tích cực các hoạt động của Nhóm đặc trách (HLP) và soạn thảo 

Quy chế hoạt động của Cơ quan nhân quyền ASEAN và Nhóm chuyên gia pháp lý 
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(HLEG) về triển khai Hiến chương ASEAN. 

 3. Năm 2010, lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 

nhưng đã hoàn thành xuất sắc vai trò này. Không chỉ đề xuất một số sáng kiến và đã 

được hiện thực hóa như cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng 

(ADMM+), thành lập Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN 

mà trong hợp tác với các đối tác ASEAN, chúng ta còn tạo được đồng thuận về 

quyết định mở rộng Hội nghị Cấp cao Đông Á cho Nga và Mỹ tham gia. Có thể nói, 

Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 với những kết 

quả thực chất, góp phần thúc đẩy “văn hóa thực thi” và cụ thể hóa một bước quan 

trọng mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, nâng cao vai trò, vị thế quốc tế 

của ASEAN. 

 Với tư cách là nước điều phối quan hệ đối thoại giữa ASEAN với nhiều đối 

tác quan trọng như Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ, Ốt-xtrây-li-a, Ca-na-đa và hiện tại là 

Trung Quốc, Việt Nam đã phát huy vai trò là cầu nối tích cực, tăng cường quan hệ 

giữa ASEAN với các đối tác này, kể cả việc góp phần tháo gỡ một số vướng mắc, 

giúp nâng tầm quan hệ giữa 2 bên, được ASEAN và các nước đối thoại đánh giá 

cao. 

 Năm 2019, Việt Nam thúc đẩy việc thông qua, hoàn tất đàm phán Hiệp định 

Thương mại dịch vụ, xây dựng lộ trình cắt giảm hàng rào phi thuế quan và kết thúc 

đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Một trong những 

kết quả quan trọng là chúng ta cùng các nước thành viên đã xây dựng và thông qua 

quan điểm về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, giúp hình thành lập trường chung 

của ASEAN về vấn đề này, thúc đẩy hợp tác với các nước trên cơ sở phù hợp với 

các giá trị của ASEAN. Việt Nam cũng đang cùng đàm phán với Trung Quốc về Bộ 

quy tắc ứng xử trên biển Đông và bảo đảm đây là một văn kiện hiệu lực, hiệu quả… 

 Như vậy, trong suốt những năm qua và đặc biệt là trong thời gian gần đây, 

Việt Nam ngày càng tham gia tích cực trong các hoạt động hợp tác và liên kết với 

ASEAN, tăng cường củng cố đoàn kết, thống nhất trong ASEAN và củng cố vai trò 

trung tâm của ASEAN trong duy trì hợp tác, hòa bình và ổn định trong khu vực. 

 Có thể thấy, quá trình tham gia ASEAN đã mang lại cho Việt Nam nhiều lợi 

ích quan trọng và thiết thực mà bao trùm là góp phần bảo đảm môi trường quốc tế 

thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có việc tranh thủ sự 

đồng tình ủng hộ của các nước trong việc xử lý những thách thức đối với an ninh và 

phát triển, nhất là trong việc bảo vệ chủ quyền, lợi ích của Việt Nam ở biển Đông. 

 Đồng thời, thông qua liên kết kinh tế nội khối ASEAN và các thỏa thuận 

thương mại tự do giữa ASEAN với các đối tác, Việt Nam có thể tiếp cận thuận lợi 

hơn  các thị trường trong và ngoài khu vực, tăng cường thu hút  đầu tư và mở rộng 

quan hệ thương mại quốc tế. 

 Quá trình hội nhập ASEAN cũng giúp Việt Nam có cơ hội tiếp nhận được 
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thông tin, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản lý hiện đại và nguồn lực; nâng 

cao năng lực thể chế và khả năng xử lý các vấn đề xuyên quốc gia như môi trường, 

thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu; đào tạo và nâng cao năng lực của đội ngũ cán 

bộ, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật lệ 

và thủ tục trong nước cho phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập quốc tế. Tư cách thành 

viên ASEAN tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam mở rộng và tăng cường quan hệ 

với các đối tác ngoài ASEAN, nhất là các nước lớn, cũng như tham gia sâu rộng 

hơn vào các khuôn khổ hợp tác quốc tế hay liên khu vực rộng lớn hơn, qua đó, góp 

phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam. 

 4. Năm 2020, với ASEAN là năm bản lề quan trọng để kiểm điểm giữa kỳ 

công tác triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 - 

2025. Còn với Việt Nam, đây là dấu mốc quan trọng khi Việt Nam lần thứ 2 đảm 

nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN và cũng là dịp kỷ niệm 25 năm Việt 

Nam gia nhập ASEAN. 

 So với giai đoạn 10 năm trước, ASEAN đã trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn, 

là một tổ chức gắn kết hơn, một cộng đồng đem lại lợi ích cho tất cả các quốc gia 

thành viên. Tuy nhiên, đi kèm với thuận lợi là những thách thức không nhỏ. Trong 

bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp đã đặt ra nhiều vấn đề cần 

quan tâm đối với chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại…, các mối đe dọa an ninh 

phi truyền thống ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, ASEAN đang phải tập trung 

cùng tìm cách ứng xử sao cho hiệu quả nhất, bảo đảm sự đoàn kết ASEAN và bảo 

đảm các diễn biến không ảnh hưởng tới nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Ngoài ra, ASEAN cũng phải đối mặt với những vấn đề cụ thể như biến đổi khí hậu, 

tội phạm xuyên quốc gia, quản lý biên giới, chia sẻ nhận thức về giải quyết tranh 

chấp giữa các quốc gia (không chỉ về biên giới lãnh thổ mà cả về thương mại)… 

 Cùng với năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam cũng đảm nhận vai trò Ủy 

viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Đây 

là nhiệm vụ kép, giúp Việt Nam có thể tăng cường vai trò, vị thế không chỉ của Việt 

Nam mà cả ASEAN trên diễn đàn quốc tế Liên hợp quốc, gắn kết hợp tác ASEAN - 

Liên hợp quốc. Việt Nam sẽ là cầu nối của Liên hợp quốc với ASEAN để thực hiện 

triển khai các chương trình, các kế hoạch của ASEAN đồng bộ với những mục tiêu 

của Liên hợp quốc. 

 Với nhiệm vụ kép này, vai trò, vị thế và tiếng nói của Việt Nam sẽ có trọng 

lượng hơn và được nhiều quốc gia quan tâm hơn. Mặt khác, Việt Nam cũng phải 

phối hợp với các quốc gia, các thành viên của ASEAN cũng như với các thành viên 

của Hội đồng Bảo an và các quốc gia khác tại Liên hợp quốc để bảo đảm sự cân 

bằng cũng như quan tâm chính đáng tới lợi ích của các bên phù hợp với xu hướng 

chung của thế giới. 

 Xuất phát từ các vấn đề đặt ra cho ASEAN cũng như căn cứ vào yêu cầu, 
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nhiệm vụ về xây dựng Cộng đồng ASEAN, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề cho năm 

Chủ tịch ASEAN 2020 là: “Gắn kết và Chủ động thích ứng” (“Cohesive and 

Responsive”). Theo đó, khái niệm “gắn kết” (cohesive) thể hiện ý tưởng củng cố 

khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực nội tại và thúc đẩy Cộng đồng 

ASEAN phát triển vững mạnh, tăng cường liên kết khu vực, kết nối về kinh tế, đề 

cao ý thức cộng đồng và bản sắc của ASEAN, gắn bó người dân và lấy người dân 

làm trung tâm. 

 Khái niệm “chủ động thích ứng” (responsive) là nâng cao năng lực thích ứng 

trước các biến động nhanh chóng của tình hình thế giới, các thách thức đang nổi lên 

như cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí 

hậu, an ninh mạng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh…, đồng thời 

cũng là nâng cao khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế thách thức do tác động của 

cách mạng công nghiệp 4.0. “Chủ động thích ứng” là một trong những nội hàm của 

Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, lần đầu tiên được đưa vào chủ đề Năm 

ASEAN nhằm phản ánh nhu cầu nâng cao tính chủ động, sáng tạo, sự chuyển biến 

và khả năng vươn lên mạnh mẽ, hướng về phía trước của ASEAN. 

 Như vậy, “gắn kết” và “thích ứng” là hai thành tố có tính giao thoa, bổ trợ 

chặt chẽ. Một Cộng đồng ASEAN gắn kết và phát triển cần gia tăng chủ  động thích 

ứng với các yếu tố tác động bên ngoài và ngược lại, khả năng chủ động thích ứng 

chỉ có thể có được nếu ASEAN là một khối gắn kết chặt chẽ. 

 Với chủ đề này, Việt Nam sẽ tập trung vào những ưu tiên: 

 Một là, phát huy vai trò và đóng góp tích cực của ASEAN vào công cuộc duy 

trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực trên cơ sở tăng cường đoàn 

kết, thống nhất ASEAN; đẩy mạnh tinh thần gắn bó, tương trợ và ủng hộ lẫn nhau 

giữa các nước thành viên; nâng cao khả năng phối hợp lập trường chung của 

ASEAN trong việc xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế; thúc đẩy hình thành và 

tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực ứng xử chung trong quan hệ giữa các quốc gia; ứng 

phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở khu 

vực. 

 Hai là, thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và 

tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0, theo đó liên kết kinh tế sâu 

rộng và kết nối toàn diện trong nội khối và với các đối tác; thúc đẩy tăng trưởng bền 

vững và bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trên nền tảng đổi mới sáng tạo và 

ứng dụng công nghệ số và các công nghệ mới; tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách 

phát triển; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường các dịch vụ xã hội 

phục vụ người dân và nhóm yếu thế; hiện đại hóa nền hành chính công; xây dựng 

môi trường xanh… 

 Ba là, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN: Tạo dựng các giá trị 

chung của ASEAN và phổ biến rộng rãi trong người dân, thúc đẩy nhận thức và 
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nhận diện về Cộng đồng ASEAN thống nhất trong đa dạng, nâng cao hình ảnh của 

Cộng đồng ASEAN trong khu vực và trên thế giới. 

 Bốn là, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các 

nước trên thế giới, phát huy vai trò và đóng góp của ASEAN trong cộng đồng quốc 

tế; mở rộng và nâng tầm quan hệ với các đối tác trên toàn cầu, góp phần định hình 

cấu trúc và luật chơi mới của khu vực và thế giới. 

 Năm là, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy 

ASEAN: Cải cách thể chế, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN; 

điều chỉnh, hoàn thiện và nâng cấp các quy trình, quy chuẩn trong ASEAN. 

 Theo dự kiến, trong năm Chủ tịch 2020, Việt Nam sẽ chủ trì, điều phối và tổ 

chức khoảng 300 hội nghị, hoạt động ở các cấp khác nhau, rộng khắp các lĩnh vực 

và xuyên suốt 3 trụ cột của ASEAN, trong đó quan trọng nhất là 2 đợt Hội nghị Cấp 

cao vào tháng 4 và tháng 11/2020 (khoảng 20 đoàn), Đại hội đồng lần thứ 41 Hội 

đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á vào tháng 8/2020, dịp Hội nghị Bộ 

trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác (khoảng 30 đoàn), các Hội nghị Bộ 

trưởng của 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, các hội nghị Bộ 

trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng phụ trách về kinh tế, tài chính, môi trường, giao 

thông vận tải… và nhiều hội nghị cấp thứ trưởng và cấp làm việc để chuẩn bị nội 

dung cho các hội nghị trên. 

 Tại các diễn đàn quan trọng hàng đầu ở tầm khu vực và toàn cầu này, chúng 

ta sẽ cùng các nước thành viên và bạn bè, đối tác tập trung vào các định hướng lớn 

sau: 

 Thứ nhất, đề cao lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế là hòa bình, 

hợp tác và phát triển. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sự nghiệp làm 

nên bởi chữ đồng”, những sáng kiến, ưu tiên mà chúng ta đề ra tại ASEAN và Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc phản ánh mẫu số chung lợi ích của tất cả các nước 

thành viên, trong đó có Việt Nam, đồng thời bảo đảm hài hòa với lợi ích của các đối 

tác khu vực và quốc tế. 

 Thứ hai, thúc đẩy vai trò của chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp 

quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế vì một thế giới hòa bình, công 

bằng và tốt đẹp hơn. Đặc biệt, nhân dịp này, tăng cường hiệu quả hợp tác và quan 

hệ đối tác toàn diện giữa ASEAN và Liên hợp quốc, vì lợi ích chung của các nước 

ASEAN và cộng đồng quốc tế. 

 Thứ ba, chủ động và tích cực đóng góp vào việc giải quyết các thách thức 

chung của toàn cầu và khu vực, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 

ích các nước và của khu vực như hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển bền vững, 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết hậu xung 

đột... 

 Với thế và lực mới của đất nước sau 10 năm kể từ lần đầu tiên đảm nhiệm vai 
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trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã và đang sẵn sàng để tiếp tục khẳng định vai trò 

và trách nhiệm của mình trong Cộng đồng ASEAN, duy trì đà tiến triển của 

ASEAN trong đời sống chính trị toàn cầu, đáp ứng sự tin tưởng và trông đợi của các 

nước thành viên và đối tác, mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho hơn 630 triệu 

người dân trong khu vực ASEAN. 
 

                 TS. Lê Trọng Tuyến 

          Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

                                                                          (quanlynhanuoc.vn - Ngày 4/6/2020) 
 

     
 

VAI TRÒ ĐẦU TÀU THÚC ĐẨY ĐOÀN KẾT TRONG 

ASEAN CỦA VIỆT NAM 
 

 Dù là thành viên đi sau nhưng Việt Nam giờ đã vươn lên thành người 

dẫn dắt, định hướng phát triển của ASEAN, đồng thời đóng vai trò là đầu tàu 

thúc đẩy đoàn kết thống nhất trong khu vực. 

 Gắn kết nhau vì mẫu số chung “lợi ích” 

 Thuyết trình với chủ đề “Những mục tiêu của Việt Nam trong năm Chủ tịch 

ASEAN 2020” tại buổi tọa đàm do Viện Nghiên cứu ngoại giao và quan hệ đối 

ngoại Malaysia (IDFR) tổ chức, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia 

Lê Quý Quỳnh khẳng định Việt Nam dành ưu tiên cao nhất trong việc xây dựng 

một Cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh. Nội hàm của “gắn kết” 

là củng cố khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực và thúc đẩy sự phát triển 

vững mạnh của Cộng đồng ASEAN. 

 Trong lịch sử quan hệ quốc tế nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng, 

sự tồn tại và phát triển của ASEAN trong hơn 50 năm qua là minh chứng sinh động 

cho sự thành công của một mô hình hợp tác khu vực. Từ xuất phát điểm là một hiệp 

hội với 5 thành viên ra đời trong bối cảnh chia rẽ của Chiến tranh Lạnh, ASEAN đã 

phát triển, mở rộng thành viên và trở thành cộng đồng của 10 quốc gia Đông Nam 

Á. Từ cơ cấu hợp tác có tính tiểu khu vực, nay ASEAN đã trở thành “hạt nhân” 

đóng vai trò “trung tâm” trong các cơ chế hợp tác và cấu trúc của khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương, quy tụ hầu như tất cả các nước lớn cũng như nhiều tổ 

chức khu vực và toàn cầu. 

 Với 647 triệu dân, ASEAN lớn hơn Liên minh châu Âu (EU) về mặt dân số. 

Trong giai đoạn từ 2015 - 2018, nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng GDP trung bình ở 

mức 4,8 - 5,3%/năm, cao hơn so với mức trung bình của thế giới là 3,1%, ASEAN 

đã trở thành một tác nhân kinh tế quan trọng, có thể sánh như đại cường kinh tế thứ 

5 thế giới và thứ ba châu Á nhờ tổng GDP năm 2019 gần 3 nghìn tỷ USD. Dự kiến 
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đến năm 2030, ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, chỉ xếp sau Mỹ, 

Trung Quốc và EU. 

 Về chính trị, cho đến nay, gần 90 quốc gia ngoài ASEAN đã cử Đại sứ tại 

ASEAN. Các đối tác của ASEAN, đặc biệt là các nước lớn, đều mong muốn 

ASEAN phát huy vai trò trung tâm trong các cơ chế hợp tác ở khu vực. Có thể nói, 

những diễn đàn, cơ chế như ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao Đông Á 

(EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) mở rộng… 

đều do ASEAN thành lập và dẫn dắt. 

 Điều gì đã giúp một mô hình của các quốc gia nhỏ, tiềm lực không lớn, 

nhưng lại viết nên câu chuyện thần kỳ về sự thành công như vậy? Rất nhiều đúc kết 

đã được rút ra, nhưng bài học đáng giá nhất là sự đoàn kết, thống nhất, gắn kết nhau 

để mang lại mẫu số chung về lợi ích. 

 5 chất keo dính để xây dựng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng 

 Cũng như ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong tổ chức khu vực này là 

câu chuyện thành công trong nỗ lực hội nhập. Bước ra từ chiến tranh, là nước gia 

nhập sau, nhưng bằng nỗ lực bền bỉ và sự chân thành, ngày nay Việt Nam đã trở 

thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN với những đóng góp tích 

cực và hiệu quả. Dấu ấn của Việt Nam trong ASEAN có thể thấy thông qua nỗ lực 

hiện thực hóa ý tưởng mở rộng ASEAN lên 10 thành viên, cùng ASEAN vượt qua 

giai đoạn khó khăn của khủng hoảng tài chính khu vực, tổ chức thành công các hội 

nghị cấp cao ASEAN, mở rộng quan hệ với các đối tác ngoài khu vực… 

 Đó chính là lý do để khu vực đặt niềm tin vào Việt Nam, nhất là trong năm 

2020, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Hiện nay, trước 

sự biến đổi không ngừng của tình hình mới và sự phát triển của chính ASEAN, các 

nước thành viên phải giải quyết một câu hỏi là làm sao để tạo được cách thức duy 

trì sức sống, sức hấp dẫn, động lực của ASEAN trong một chu kỳ vận động mới. 

 Thêm vào đó, nằm giữa trung tâm của cuộc cạnh tranh địa chiến lược, địa 

chính trị gay gắt giữa hai cường quốc ở Thái Bình Dương là Mỹ và Trung Quốc, lựa 

chọn cách quan hệ như thế nào là vấn đề đầy thách thức với ASEAN. Làm sao củng 

cố và duy trì vai trò trung tâm của mình ở khu vực, không chỉ ở châu Á - Thái Bình 

Dương, mà có thể ở phạm vi lớn hơn trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc, xu thế bảo 

hộ gia tăng chính là đi tìm lời giải cho câu hỏi: ASEAN sẽ tận dụng thời cơ và vị 

thế của mình thế nào? 

 Những gì ASEAN đã đạt được, giờ đây Việt Nam cần phải phát huy, thúc 

đẩy xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn. Với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích 

ứng”, Việt Nam đã vạch ra 5 ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của mình. Đó là 

đoàn kết và thống nhất; tăng cường lợi ích kinh tế; thúc đẩy các giá trị chung; tăng 
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cường quan hệ đối tác; nâng cao năng lực thể chế. 

 Đây chính là 5 chất keo dính cần thiết để xây dựng một ASEAN gắn kết và 

chủ động thích ứng. Kinh nghiệm 25 năm tham gia ASEAN cùng nỗ lực và trách 

nhiệm trước cộng đồng sẽ giúp Việt Nam hoàn thành vai trò lãnh đạo ASEAN trong 

năm Chủ tịch ASEAN, góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự 

tin, hội nhập sâu rộng và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. 
 

         Hoàng Sơn 

        (anninhthudo.vn - Ngày 29/02/2020) 
 

     
 

VAI TRÒ CHỦ TỊCH ASEAN 2020: CƠ HỘI, THÁCH THỨC  

VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 
 

 Với Việt Nam, 2020 là mốc 

đánh dấu 25 năm Việt Nam đồng 

hành cùng ASEAN. Việt Nam cũng 

đồng thời đảm nhận vai trò Ủy viên 

không thường trực Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 

2021. Năm 2020 còn đánh dấu nhiều 

sự kiện quan trọng như kỷ niệm 90 

năm thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, 75 năm thành lập nước, đồng 

thời toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 

thi đua lập thành tích chuẩn bị cho 

Đại hội Đảng XIII. Do đó, việc đảm 

nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 

2020 càng có ý nghĩa quan trọng đối 

với Việt Nam. 

 2020 - Năm bản lề nhiều ý 

nghĩa đối với Asean và Việt Nam 

 Việt Nam chính thức đảm nhận 

vai trò Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN) theo luân 

phiên từ ngày 1/1/2020. Đây là thời 

điểm có nhiều ý nghĩa với ASEAN nói 

chung và Việt Nam nói riêng. 

 Với ASEAN, 2020 là năm bản 

lề quan trọng để kiểm điểm giữa kỳ 

công tác triển khai các kế hoạch tổng 

thể xây dựng Cộng đồng ASEAN 

2015 - 2025. Cùng tiến trình xây dựng 

Cộng đồng được thúc đẩy toàn diện, 

mạnh mẽ trong 5 năm qua, ASEAN 

dần vươn lên trở thành một lực lượng 

nòng cốt trong kiến tạo cấu trúc khu 

vực; lấy hòa bình, ổn định và phồn 

vinh làm mục đích chung; đoàn kết, 

thống nhất làm phương châm hành 

động; và đối thoại, hợp tác làm công 

cụ chính trong quan hệ. Đây là những 

thành công để các đối tác và cộng 

đồng quốc tế tôn trọng, đề cao hình 

ảnh, vị thế và vai trò của hiệp hội 

trong khu vực. Tuy vậy, ASEAN cũng 

phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tình 

trạng mất cân đối trong phát triển giữa 

các thành viên; lôi kéo, phân hóa của 

các nước bên ngoài và cả những lực 

cản nội tại như bộ máy làm việc cồng 

kềnh, chồng chéo, thiếu hiệu quả đang 
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là những “căn bệnh” mà ASEAN phải 

tìm cách giải quyết. 

 Bối cảnh nêu trên đặt ra cho 

Việt Nam nhiều cơ hội để phát huy vai 

trò, vị thế Việt Nam trong năm Chủ 

tịch ASEAN 2020, thực hiện thắng lợi 

đường lối đối ngoại Nghị quyết Đại 

hội Đảng lần thứ XII, triển khai Chỉ 

thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và 

nâng tầm đối ngoại đa phương đến 

2030. Đồng thời, trong bối cảnh tình 

hình thế giới và khu vực diễn biến 

phức tạp, Việt Nam cũng đứng trước 

nhiều thách thức không nhỏ, nhất là 

sức ép từ nhiều chiều, đòi hỏi phải 

chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định mục tiêu, 

phương châm hợp lý, bố trí nguồn lực, 

lực lượng để vừa đảm bảo thành công 

trọng trách Chủ tịch ASEAN, vừa 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối nội và 

đối ngoại quan trọng khác. 

 Cơ hội lớn, thời cơ lớn của 

Việt Nam 

 Trọng trách kép Chủ tịch 

ASEAN 2020 và Ủy viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 là 

những hoạt động ngoại giao quan 

trọng để Việt Nam thể hiện và nâng 

cao vị thế, uy tín, cũng như năng lực 

trên trường quốc tế. Việt Nam sẽ đóng 

góp không chỉ tiếng nói của mình, mà 

còn đại diện cho cả Cộng đồng 

ASEAN ở một diễn đàn quan trọng và 

tầm cỡ toàn cầu như Liên hợp quốc. 

Với vai trò Chủ tịch luân phiên, Việt 

Nam cần thể hiện rõ vai trò ngoại giao 

tích cực để nâng cao vị thế của 

ASEAN. Việt Nam cũng sẽ nỗ lực vận 

động tất cả các quốc gia thành viên 

cùng tham gia bảo vệ và duy trì lợi ích 

tại khu vực; đưa ra các ý tưởng, xây 

dựng kế hoạch và mang lại động lực 

cho các nước ASEAN trong việc đối 

phó với những thách thức và tình 

huống khó khăn mà họ gặp phải. Đồng 

thời, Việt Nam sẽ có cơ hội thuận lợi 

để thể hiện vai trò lãnh đạo của mình 

trên phạm vi toàn cầu, giúp mở rộng 

và khẳng định vai trò trung tâm của 

ASEAN trên trường quốc tế. 

 Vị trí Chủ tịch ASEAN cũng là 

cơ hội để Việt Nam tăng cường quan 

hệ song phương với nước lớn; huy 

động nguồn lực phát triển đất nước. 

ASEAN đã thiết lập quan hệ đối thoại 

với 9 nước, 1 tổ chức khu vực (EU) và 

1 tổ chức quốc tế Liên hợp quốc. 

Ngoài ra, ASEAN còn lập nhiều quan 

hệ đối tác ở các mức độ thấp hơn 

nhưng thực chất, như đối tác theo lĩnh 

vực với Pakistan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, 

Thụy Điển; đối tác phát triển với Đức; 

hợp tác với các tổ chức như Ngân 

hàng Phát triển châu Á (ADB), Hiệp 

hội Hợp tác khu vực Nam Á 

(SAARC), Hội đồng Hợp tác Vùng 

Vịnh (GCC), MERCOSUR, Tổ chức 

Hợp tác Kinh tế (ECO)...; và đang 

xem xét gần 30 đề nghị thiết lập quan 

hệ của các nước và tổ chức trong và 

ngoài khu vực. Đến nay, ASEAN đã 

hình thành các khuôn khổ đối tác 

chiến lược với Mỹ, Trung Quốc, Nhật 



 

  
    

Việt Nam khẳng định vị thế và vai trò trong Asean 
     

` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 07/2020 
 

40 

Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New 

Zealand và Nga; đối tác toàn diện với 

EU; đối tác tăng cường với Canada 

kèm theo các chương trình, kế hoạch 

hành động cụ thể. Trong các cơ chế 

hợp tác do ASEAN chủ trì, ASEAN+1 

là khuôn khổ chính để Hiệp hội tranh 

thủ sự ủng hộ chính trị, sự hỗ trợ về 

nguồn lực và kinh nghiệm của các đối 

tác cho mục tiêu an ninh và phát triển 

của ASEAN, trước hết là phát triển 

cộng đồng và hội nhập khu vực. Các 

nước ngày càng coi trọng, tranh thủ 

vai trò của ASEAN, đồng thời tích 

cực thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày 

càng sâu rộng và thiết thực hơn với 

ASEAN trên nhiều lĩnh vực như chính 

trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, 

và hợp tác phát triển. 

 Với vai trò Chủ tịch, Việt Nam 

sẽ trực tiếp chủ trì, điều hành 3 tuần lễ 

lớn gồm Cấp cao ASEAN lần thứ 36 

tháng 4/2020, Hội nghị Bộ trưởng 

Ngoại giao ASEAN và các Hội nghị 

liên quan tháng 7/2020 và Hội nghị 

Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các cấp 

cao liên quan tháng 11/2020. Đây sẽ là 

dịp quan trọng để Việt Nam thể hiện 

vai trò Chủ tịch, điều phối quan hệ đối 

thoại của ASEAN, cũng như tranh thủ 

thúc đẩy tiếp xúc, hợp tác song 

phương với các đối tác cả trong và 

ngoài ASEAN, trong đó có tất cả các 

nước lớn. Đây là cơ hội lớn để đưa 

quan hệ song phương đi vào chiều 

sâu, huy động nguồn lực phát triển và 

tăng cường hợp tác xây dựng năng 

lực, hỗ trợ kỹ thuật, khoa học - công 

nghệ phục vụ phát triển đất nước.  

 Thuận lợi và khó khăn 

 Thuận lợi lớn nhất là cơ đồ đất 

nước sau hơn 30 năm đổi mới. Kể từ 

khi bắt đầu công cuộc đổi mới và đặc 

biệt từ khi gia nhập ASEAN vào năm 

1995, Việt Nam đã hội nhập ngày 

càng sâu rộng và nhanh chóng nổi lên 

là một nền kinh tế phát triển nhanh 

nhất, một đối tác đáng tin cậy ở khu 

vực, cũng như trong khối ASEAN. 

Sau 25 năm gia nhập ASEAN, Việt 

Nam đã trở thành một trong những 

thành viên chủ chốt của hiệp hội. 

Thành công trong xây dựng, phát triển 

đất nước và đối ngoại trong thời gian 

qua giúp Việt Nam tiếp nhận vai trò 

Chủ tịch ASEAN 2020 với tâm thế 

mới. 

 Cùng với tiến trình hội nhập, 

Việt Nam cũng đã tích lũy kinh 

nghiệm ngoại giao đa phương nói 

chung, ASEAN nói riêng một cách 

dày dặn. Việt Nam đã đảm nhiệm 

thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 

năm 1998 và 2010; Chủ tịch APEC 

năm 2006 và 2017; Ủy viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. Có 

thể thấy, trải qua hơn 30 năm đổi mới, 

đối ngoại đa phương đã trở thành một 

bộ phận quan trọng trong tổng thể 

chính sách đối ngoại và hội nhập quốc 

tế của Việt Nam. Các hoạt động đối 

ngoại đa phương của Việt Nam được 

mở rộng và đi vào chiều sâu ở tất cả 
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các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao 

Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và đối 

ngoại nhân dân, tạo nên sức mạnh 

tổng hợp, góp phần duy trì hòa bình, 

ổn định, hỗ trợ phát triển và tạo vị thế 

mới của Việt Nam... 

 Trong bối cảnh châu Á - Thái 

Bình Dương tiếp tục là động lực kinh 

tế toàn cầu, trọng tâm quyền lực thế 

giới chuyển từ Tây sang Đông, 

ASEAN ngày càng thu hút sự quan 

tâm của nhiều đối tác. Đông Nam Á 

được xem là khu vực tương đối ổn 

định trong bối cảnh tình hình địa 

chính trị thế giới diễn biến phức tạp và 

thay đổi sâu sắc. Đây cũng là khu vực 

có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ 

nhất trên thế giới. Với quan hệ đối 

thoại sâu rộng, đa tầng nấc, đa lĩnh 

vực, ASEAN hiện là tổ chức khu vực 

thu hút sự quan tâm, coi trọng hợp tác 

nhất trên thế giới. Do đó, năm 2020 sẽ 

là thời điểm để Việt Nam thể hiện vai 

trò lãnh đạo chiến lược, dẫn dắt 

ASEAN phát triển bằng những chính 

sách do mình đề ra.  

 Một vấn đề nữa vừa là cơ hội, 

song cũng vừa là thách thức đối với 

Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 

2020 là việc các nước cùng thúc đẩy 

đàm phán xây dựng hoàn thiện Bộ 

Quy tắc ứng xử của các bên trên biển 

Đông (COC) với Trung Quốc. Việt 

Nam cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến 

trình đàm phán giữa ASEAN và Trung 

Quốc. 

 Tuy nhiên, Việt Nam đảm nhận 

vai trò Chủ tịch ASEAN trong bối 

cảnh cũng phải đối mặt với nhiều khó 

khăn. Về chủ quan, trước hết là nguồn 

lực của đất nước còn hạn hẹp, nhất là 

việc đồng thời đảm nhiệm vai trò Ủy 

viên không thường trực Hội đồng Bảo 

an Liên hợp quốc. Do đó, vấn đề đặt 

ra là cần phải tối ưu hóa các nguồn 

lực, đồng thời cần huy động nguồn lực 

toàn dân, trong đó nhấn mạnh vai trò 

và trách nhiệm của các doanh nghiệp 

tư nhân tham gia hỗ trợ triển khai 

nhiệm vụ đối ngoại quốc gia. Về 

khách quan, ASEAN còn nhiều chia 

rẽ, còn nhiều bất cập, vấn đề nội bộ. 

Lâu nay, thách thức lớn nhất đối với 

tất cả các chủ tịch ASEAN luôn là làm 

sao tập hợp được đoàn kết, nhất trí, 

ủng hộ các ưu tiên, trọng tâm mà nước 

Chủ tịch thúc đẩy; đồng thời làm sao 

các tác động của tình hình khu vực và 

thế giới không làm cho ASEAN bị suy 

yếu. 

 Một thách thức lớn khác là xu 

thế đơn phương, chính trị cường 

quyền đang nổi trội, có lúc lấn át xu 

thế đa phương. Một mặt, đối thoại và 

hợp tác vẫn là xu thế chung trong 

quan hệ giữa các nước, sự phát triển 

mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 

4.0, gia tăng kết nối giữa các quốc gia 

và khu vực sẽ tạo tiền đề cho châu Á - 

Thái Bình Dương tiếp tục phát triển 

năng động, là động lực chính cho phát 

triển toàn cầu. Mặt khác, những yếu tố 

tiêu cực như cạnh tranh nước lớn, nhất 

là giữa Mỹ và Trung Quốc, tình trạng 
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coi thường luật lệ, lạm dụng sức mạnh 

trong quan hệ quốc tế vẫn còn phổ 

biến, thậm chí gia tăng. Các yếu tố 

này tác động trực tiếp tới tâm lý của 

các nước trong khu vực, trong đó có 

các nước thành viên ASEAN. Đồng 

thời, nhiều vấn đề mang tính quốc tế 

như biển Đông, Rakhine-Myanimar, 

bán đảo Triều Tiên… chưa được giải 

quyết triệt để, sự khác biệt trong lợi 

ích của các nước sẽ tiếp tục là những 

vấn đề nổi lên, ảnh hưởng đến việc 

điều phối, chèo lái quan điểm, lập 

trường của ASEAN. 

 Định hướng của Việt Nam 

 Để phát huy cao nhất cơ hội do 

vai trò Chủ tịch ASEAN mang lại, 

đồng thời xử lý hiệu quả các thách 

thức, trước hết Việt Nam cần tạo đồng 

thuận trong nước để phát huy sức 

mạnh toàn dân. Thực tế hiện nay, 

nhận thức của người dân ở Đông Nam 

Á nói chung và người dân Việt Nam 

về ASEAN còn hạn chế. Do đó, để 

phát huy được sức mạnh toàn dân, 

công tác thông tin, tuyên truyền về vai 

trò Chủ tịch ASEAN 2020 cần được 

đặc biệt coi trọng. Mục đích là tăng 

cường nhận thức của người dân về 

cộng đồng ASEAN, thúc đẩy tự hào 

về bản sắc ASEAN, về lợi ích mà 

cộng đồng mang lại. 

 Trong bối cảnh phức tạp hiện 

tại của khu vực, để duy trì được vai trò 

trung tâm của ASEAN, vấn đề then 

chốt là tăng cường đoàn kết, thống 

nhất, duy trì môi trường hòa bình ổn 

định để đẩy mạnh xây dựng cộng 

đồng, thúc đẩy liên kết khu vực và kết 

nối. 

 Việt Nam cần góp phần nâng 

cao tinh thần gắn bó, tương trợ và ủng 

hộ lẫn nhau giữa các nước thành viên. 

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy triển khai 

hiệu quả các kế hoạch tổng thể thực 

hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 

2025 trên cả 3 trụ cột; thúc đẩy liên 

kết kinh tế sâu rộng và kết nối toàn 

diện trong ASEAN cũng như với các 

đối tác, trong đó có kết nối hạ tầng cơ 

sở, kết nối vùng sâu, vùng xa. 

 Đồng thời, để tiếp tục củng cố 

vị trí trung tâm của ASEAN và nâng 

tầm vai trò của Việt Nam, cần thúc 

đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác 

bên ngoài. Việt Nam cần tích cực 

tham vấn, phối hợp lập trường trong 

và ngoài ASEAN, trước và trong thời 

gian diễn ra các hội nghị để tạo đồng 

thuận và điều kiện thuận lợi cho các 

quyết định của Chủ tịch; phối hợp chặt 

chẽ với Malaysia (nước Chủ tịch 

APEC 2020) và Campuchia (nước 

Chủ tịch ASEM 2020) trong việc thúc 

đẩy các vấn đề liên quan đến khu vực. 

Việt Nam cũng cần tranh thủ sự ủng 

hộ của các quốc gia, nhất là các nước 

lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, 

Nga… để thúc đẩy các lợi ích của đất 

nước và của ASEAN. Đối với các 

điểm nóng, các vấn đề an ninh phi 

truyền thống, trên cơ sở lợi ích quốc 

gia - dân tộc, Việt Nam có cách tiếp 

cận phù hợp, thể hiện tối đa trách 
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nhiệm của nước Chủ tịch trong dung 

hòa lợi ích chung của ASEAN, trên cơ 

sở đảm bảo lập trường, nguyên tắc, 

đoàn kết và đồng thuận của Hiệp hội. 

 Đáng chú ý, với vai trò trách 

nhiệm kép (vừa đồng thời đảm nhiệm 

Ủy viên không thường trực Hội đồng 

Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam cần 

thúc đẩy ASEAN kết nối toàn cầu. Về 

nội bộ cần có sự thống nhất cao, phối 

hợp liên ngành chặt chẽ, thông suốt. 

Đối với đối ngoại, cần gắn kết chủ 

trương và các hoạt động của năm Chủ 

tịch ASEAN trong tổng thể các nhiệm 

vụ đối ngoại khác của Việt Nam như 

ASEM, APEC, G20, đặc biệt là với 

vai trò Ủy viên không thường trực Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

 Để Việt Nam đảm nhiệm thành 

công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, 

công tác thông tin đối ngoại cần phát 

huy tinh thần chủ động, tích cực. 

 Trong năm 2020 và các năm 

tiếp theo, cần tập trung vào các định 

hướng: Đối với trong nước, công tác 

thông tin đối ngoại cần nâng cao nhận 

thức nội bộ để tiếp tục tăng cường 

niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh 

đạo của Đảng, tự hào về vị thế của đất 

nước. Đồng thời, tăng cường thông tin 

để người dân hiểu rõ, hiểu đúng và tin 

tưởng đường lối đối ngoại của Đảng 

và Nhà nước, trong đó có đối ngoại đa 

phương. Trong đó, tập trung vào nhận 

thức về ASEAN, về Cộng đồng 

ASEAN và các giá trị thiết thực đối 

với người dân. Làm rõ chính sách của 

Việt Nam đối với những đối tác lớn 

trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ 

tịch ASEAN. Một vấn đề đáng chú ý 

là cần làm cho người dân hiểu rõ khả 

năng và mức độ giải quyết các điểm 

nóng của ASEAN trong bối cảnh hiện 

nay. Đối với ngoài nước, cần tập trung 

làm rõ chủ trương của Việt Nam về 

định hướng, mục tiêu của năm Chủ 

tịch ASEAN 2020, qua đó cho thấy 

Việt Nam là thành viên tích cực, trách 

nhiệm với công việc chung. Đồng 

thời, làm rõ quan điểm, lập trường 

Việt Nam về quan hệ với các đối tác, 

nhất là các đối tác lớn. Đối với các 

điểm nóng, các vấn đề an ninh phi 

truyền thống nổi bật trong khu vực và 

trên thế giới, sau khi tham vấn đầy đủ 

theo nguyên tắc chung của ASEAN, 

cần kịp thời làm rõ quan điểm, lập 

trường của Chủ tịch. Bên cạnh đó, cần 

tranh thủ cơ hội lớn để tuyên truyền, 

quảng bá về hình ảnh Việt Nam với 

thông điệp hòa bình, ổn định, phát 

triển, đóng góp tích cực vào lợi ích 

chung của khu vực. 

 Với đường lối đúng đắn và kinh 

nghiệm đa phương dày dặn của Đảng 

và Nhà nước ta, chắc chắn, Việt Nam 

sẽ đảm đương thành công trọng trách 

Chủ tịch ASEAN 2020, qua đó tiếp 

tục nâng cao vị thế đất nước, tăng 

cường niềm tin, niềm tự hào dân tộc 

cũng như niềm tin của cộng đồng 

quốc tế đối với Việt Nam. Đây sẽ là 

thành tựu to lớn để toàn Đảng, toàn 

dân ta khởi đầu chặng đường 10 năm 
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hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập 

Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng lần thứ XIII (2021)./. 
 

TS. Lê Hải Bình 

Phó Trưởng ban chuyên trách 

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin  

đối ngoại Trung ương 

(tuyengiao.vn - Ngày 29/01/2020) 

THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM  

TRONG TRỤ CỘT CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN  
 

 Trong tổng thể bức tranh hợp tác và phát triển chung của ASEAN hơn 

50 năm qua, có thể thấy hợp tác kinh tế là trụ cột hợp tác sôi động, với nhiều 

kết quả cụ thể và thiết thực nhất trong ASEAN, đóng góp đáng kể cho việc 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực trong nhiều lĩnh 

vực. 

 Sau khi Cộng đồng ASEAN (AEC) được hình thành vào cuối năm 2015, 

ASEAN cơ bản trở thành một thị trường chung, bao gồm khoảng 600 triệu dân, với 

tổng GDP gần 2800 tỷ USD, tạo nên một không gian sản xuất tương đối đồng bộ, 

giúp phát huy lợi thế chung của khu vực ASEAN. Hàng hóa, dịch vụ, vốn, đầu tư và 

lao động có tay nghề sẽ được tự do lưu chuyển trong ASEAN mà không chịu bất cứ 

sự phân biệt đối xử nào giữa các thành viên. 

 Tham gia vào tiến trình xây dựng cộng đồng này, Việt Nam có thêm nhiều cơ 

hội để tiếp cận thị trường trong và ngoài khu vực, qua đó mở rộng thị trường, đa 

dạng hóa mặt hàng xuất khẩu; ổn định nguồn nhập khẩu và hạ giá đầu vào nhập 

khẩu, từ đó, góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội. 

 Sau 24 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, khu vực này đã trở thành một trong 

những đối tác kinh tế - thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. So với thời 

điểm bắt đầu tham gia Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) năm 1996, tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và khu vực ASEAN đã tăng hơn 9,5 lần, 

từ 5,9 tỷ USD năm 1996 lên gần 56,3 tỷ USD trong năm 2018. Trong đó kim ngạch 

xuất khẩu là 24,5 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu là 31,8 tỷ USD trong năm 2018. 

 Bên cạnh lợi ích về tăng trưởng kinh tế, việc hội nhập vào khu vực kinh tế 

ASEAN còn đem lại những tác động tích cực cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 

theo hướng đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, tăng cường thu hút đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI) cũng như mở rộng cơ hội đầu tư sang các nước ASEAN và 

cơ hội kinh doanh từ bên ngoài; tạo cơ hội để các doanh nghiệp cải thiện năng lực 

cạnh tranh; tiếp cận các nguồn hỗ trợ về khoa học - công nghệ, học tập kinh nghiệm 

quản lý tiên tiến, góp phần nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ và đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, những tác động tích cực từ AEC sẽ 

góp phần tạo chuyển biến trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật lệ và 

thủ tục trong nước, phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập quốc tế. 

 Không chỉ tham gia sâu rộng và toàn diện vào hợp tác nội khối, ASEAN còn 
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là hạt nhân để giúp Việt Nam có điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương 

mại và đầu tư với các đối tác quan trọng khác như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Niu Di-lân, Ốt-xtrây-lia, Trung Quốc, v.v., thông qua ký kết Hiệp định Thương mại 

tự do (FTA) giữa ASEAN với các đối tác này. Có thể khẳng định, việc triển khai 

hợp tác kinh tế sâu rộng và toàn diện của Việt Nam với các nước khác trong khu 

vực và trên thế giới sẽ không thể thành công như mong đợi, nếu ta không phải là 

thành viên tích cực trong ASEAN. 

 Mặc dù có nhiều thuận lợi để tạo nên những thành quả tích cực trong tiến 

trình hội nhập ASEAN đối với Việt Nam, chúng ta cũng nhận thấy còn nhiều hạn 

chế, thách thức, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra. 

 Thứ nhất, về mặt khách quan, một số khó khăn có thể kể đến như: Làn sóng 

bảo hộ trên thế giới chưa có dấu hiệu suy giảm, làm ảnh hưởng tới hợp tác đa 

phương và khu vực. Ngoài ra, tuy ASEAN là một thị trường lớn, về cơ bản đã xóa 

bỏ hàng rào thuế quan, nhưng nhìn chung, chúng ta chưa có nhiều các sản phẩm 

mũi nhọn có lợi thế cạnh tranh so với các nước ASEAN khác. Về thị trường nhân 

lực, ta không thể so với In-đô-nê-xia, Phi-líp-pin, về dịch vụ, ta kém Xinh-ga-po, 

Thái Lan v.v... 

 Thứ hai, về mặt chủ quan, môi trường cạnh tranh sẽ trở nên gay gắt hơn, do 

hội nhập kinh tế khu vực mang lại, đặc biệt khi các quốc gia thành viên có đặc thù 

sản xuất khá tương đồng, có thế mạnh chung trong nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch 

vụ. Trong khi đó, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cần được cải thiện đáng kể, 

liên quan đến nhiều yếu tố như: Hạn chế về cơ sở hạ tầng, bao gồm cả yếu tố hạ 

tầng cứng (đường sá, cảng biển, cảng hàng không, năng lượng, viễn thông, công 

nghệ thông tin v.v.) và hạ tầng mềm (hệ thống pháp lý, bộ máy hành chính, cơ chế 

một cửa v.v.); hạn chế về nguồn nhân lực; tốc độ điều chỉnh cơ cấu kinh tế để lợi 

ích tăng trưởng kinh tế được phân bổ đồng đều hơn; hạn chế về nhận thức của các 

cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân trong việc đáp ứng hài hòa với quá trình 

hội nhập kinh tế. 

 Những thành quả mà hội nhập kinh tế ASEAN mang lại cho Việt Nam là rất 

tích cực, tuy nhiên các thách thức mà ta gặp phải cũng không nhỏ. Do đó, để đạt 

được những thành tựu này một cách bền vững, công cuộc hội nhập kinh tế ASEAN 

trong thời gian tới cần có những định hướng, chính sách phù hợp. 

 Trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch 

ASEAN, chúng ta cần thể hiện định hướng tiếp tục coi hội nhập ASEAN là một 

trong những ưu tiên trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, khẳng định tinh thần 

chủ động, năng động trong việc triển khai các sáng kiến thực hiện Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN, góp phần phát huy tố chất của một khu vực kinh tế ASEAN năng động, 

trung tâm và nhiều tiềm năng. 

 Từ việc xây dựng ASEAN trở thành khu vực trung tâm, ta tiếp tục thúc đẩy 

hợp tác giữa ASEAN và các nước đối tác, nhất là với EU khi Việt Nam là điều phối 

viên trong quan hệ hợp tác ASEAN - EU, và với RCEP - khu vực đại diện cho 50% 
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dân số thế giới và 32% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. 

 Bên cạnh công tác hội nhập, công tác điều phối liên ngành đòi hỏi cần được 

nâng cao hiệu quả hơn nữa. Việt Nam cần hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham 

gia mạnh mẽ hơn của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng v.v... trong 

công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Một mặt, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng 

đồng doanh nghiệp tận dụng tốt hơn ưu đãi của các hiệp định FTA trong khuôn khổ 

ASEAN và ASEAN cộng, cũng như tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, chuỗi 

cung ứng trong khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần chủ động 

đào tạo nâng cao năng lực, tăng sức cạnh tranh, nắm bắt chính sách để có thể đương 

đầu với sự cạnh tranh về cả chất và lượng mà việc hội nhập kinh tế mang lại. 
 

                                                      (congnghieptieudung.vn - Ngày 10/8/2019) 
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