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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Bỉ, Việt Nam và EU thảo luận về quá trình hội nhập của EU 
 
Hà Nội - Hôm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Bỉ và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại 
Việt Nam đồng tổ chức hội thảo có nhan đề "Liên minh châu Âu thế kỷ 21: Tiến trình hội nhập EU và 
sự tương tác giữa các cơ quan siêu quốc gia của EU và các Quốc gia Thành viên EU". 
 
Hội thảo được thực hiện thông qua Chương trình Hỗ trợ Đối thoại Chiến lược EU-Việt Nam, là một 
phần của nỗ lực tổng thể nhằm tăng cường quan hệ EU-Việt Nam và hỗ trợ việc thực hiện Hiệp định 
Đối tác và Hợp tác EU-Việt Nam (PCA) cũng như là kỷ niệm lần thứ 40 quan hệ ngoại giao giữa 
Vương quốc Bỉ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
 
Các bản tham luận tại hội thảo nhằm cung cấp thông tin chi tiết hơn về phạm vi và chức năng của EU 
trên thế giới bao gồm mối quan hệ của EU đối với khu vực châu Á và đặc biệt là với Vi ệt Nam. Đặc 
biệt hội thảo rà soát lại sự tương tác giữa các cơ quan siêu quốc gia của EU và các Quốc gia Thành 
viên cũng như quá trình ra quyết định của các cơ quan của EU và tiến trình thương lượng với các 
Quốc gia Thành viên EU. Vai trò của các Quốc gia Thành viên EU trong khối và tiến trình hội nhập 
châu Âu với việc tập trung vào Bỉ-nước có 50 năm kinh nghiệm là một nước thành viên của Liên 
minh cũng là các chủ đề lớn trong các thảo luận tại hội thảo. 
 
Các diễn giả chính bao gồm Ngài Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Ngài M. Dirk 
Achten, Thứ trưởng, Chủ tịch Ban điều hành Bộ ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác Phát triển của 
Bỉ và Ngài, Tiến sĩ Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu. 
 
Hội thảo cũng đón nhận sự tham dự của nhiều chuyên gia châu Âu bao gồm ông Pierre Defraigne, 
Giám đốc Điều hành của Quỹ Madariaga-College of Europe, giảng viên tại Collge of Europe và tại 
Viện nghiên cứu châu Âu, Bỉ; Đại sứ Marc Otto, Tổng giám đốc, Viện nghiên cứu Quan hệ quốc tế 
Hoàng gia (Egmont), Brúc-xen, Bỉ và Đại sứ Xavier Dmoulin, nguyên Tổng giám đốc, châu Âu vụ, 
Bộ ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác Phát triển của Bỉ cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về 
những vấn đề của Liên minh châu Âu và đặc biệt là vai trò thành viên của Bỉ trong EU. 
 
Trong bài phát biểu của mình, Ngài M. Dirk Achten nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Bỉ và Việt Nam 
"Đã tiến triển từ hợp tác phát triển sang quan hệ đối tác rộng rãi trong nhiều lĩnh vực cả ở tầm chính 
quyền trung ương, các cơ quan địa phương cũng như thông qua hợp tác hàn lâm hoặc đối tác kinh 
doanh". Và ông tiếp lời "Việt Nam ngày nay đã thịnh vượng hơn và có một chương trình nghị sự 
quốc tế tham vọng, bao gồm việc hội nhập đầy đủ vào các tổ chức đa phương và quốc tế. Là một đối 
tác ưu tiên của Việt Nam, Bỉ cam kết đóng góp cho quá trình hội nhập quốc tế này". 
 



Đại sứ Franz Jessen nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò hiện thời của Việt Nam là điều phối viên 
quan hệ với EU trong nội bộ ASEAN. Ông nói "thúc đẩy hợp tác song phương của chúng ta, gần đây 
là việc kí hiệp định Đối tác và Hợp tác EU-Việt Nam vào tháng 6 năm 2012 là một ưu tiên của EU 
trong khu vực. Bên cạnh đó, chúng tôi tin tưởng rằng kinh nghiệp của EU trong hội nhập khu vực có 
thể phù hợp với Việt Nam trong ASEAN" 
 
Hội thảo có sự tham dự của các quan chức cao cấp của Quốc hội, nhiều bộ, bao gồm Bộ Ngoại giao, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải và các đại điện từ các cơ quan hàn lâm nghiên cứu. Hội thảo còn có 
sự hiện diện của đại diện các Quốc gia Thành viên EU và Phái đoàn Liên minh châu Âu. 
 
Thông tin nền 
 
Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU-Việt Nam (PCA) được ký vào ngày 27 tháng 6 năm 2012. Hiệp 
định này thay thế Hiệp định Hợp tác 1995 giữa Việt Nam và EU. Khi có hiệu lực hoàn toàn, PCA sẽ 
bao hàm hơn 40 lĩnh vực hơp tác giữa Việt Nam và EU. Là một khuôn khổ toàn diện, PCA sẽ tạo 
điều kiện cho một quan hệ đối tác rộng rãi và đa dạng hơn giữa Việt Nam và EU. 
 
Liên lạc báo chí, chị Viên Ngọc Bích, Ban Báo chí và Thông tin, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại 
Việt Nam, email: bich.vien@eeas.europa.eu, tel: 04 3 9461783 hoặc anh Trần Ngọc Đình, điều phối 
viên dự án, email: Dinh.Tran@sofreco.biz, tel: 04 3 5162696 

 

 


