
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VÊ KẾT QUẢ NĂM APEC 2017

I. Các kết quả nổi bật

1. Đối với Diễn đàn APEC

Với tư cách chủ nhà của Năm APEC 2017, Việt Nam đã phối hợp với các 
thành viên APEC tổ chức thành công 243 sự kiện tại 10 tỉnh, thành trên cả nước, 
gồm 8 Hội nghị và Đối thoại cấp Bộ trưởng, 8 Hội nghị quan chức Cao cấp 
(SOM), với sự tham dự của 21.000 đại biểu.

Tuần lễ Cấp cao APEC, đỉnh cao của năm APEC 2017, diễn ra từ ngày 06- 
11/11/2017 tại Đà Nang, gồm các hoạt động chính: Hội nghị các nhà Lãnh đạo 
kinh tế APEC lần thứ 25; Đối thoại cấp cao không chính thức APEC và ASEAN; 
Tiệc chiêu đãi, biểu diễn nghệ thuật chào mừng các nhà Lãnh đạo APEC và Phu 
nhân/phu quân; Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC và Hội đồng tư 
vấn doanh nghiệp APEC; Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế APEC 
lân thứ 29, Hội nghị Tổng kết các quan chức cao cấp APEC; Hội nghị Thượng 
đỉnh doanh nghiệp APEC. Trong dịp này, Việt Nam cũng tổ chức Hội nghị 
Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam.

Mục đích đăng cai Năm APEC 2017: (i) khẳng định chủ trương của Đại hội 
Đảng lần thứ XII về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả đối ngoại đa phương, phát huy vai trò, đóng góp xây dựng, định 
hình các thể chế đa phương; (ii) đóng góp vào tiến trình hợp tác APEC, tạo dấu ấn 
Việt Nam về nội dung và tổ chức, góp phần củng cố xu thế hòa bình, ổn định, hợp 
tác và phát triển ở khu vực, nâng cao vị thế APEC; (iii) làm sâu sắc quan hệ, gắn 
kêt với các đối tác, các thành viên, các doanh nghiệp, bạn bè khu vực; (iv) cơ hội 
phát triển, quảng bá vùng miền, địa phương, doanh nghiệp,người dân và (v) khẳng 
định với cộng đồng doanh nghiệp về chủ trương cải cách sâu rộng, chính sách 
thương mại, đầu tư thông thoáng, nỗ lực thiết lập môi trường kinh doanh bình 
đẳng, phù họp với các cam quốc tế, đẩy manh hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp 
Việt Nam với doanh nghiệp khu vực.

Đe thúc đẩy triển khai các mục tiêu đó, tháng 7/2015, ủ y  ban Quốc gia 
APEC 2017 (sau đây gọi tắt là ủy  ban Quốc gia) được thành lập theo Quyết định 
số 1082/QĐ-TTg ngày 16/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh là Chủ tịch ủ y  ban, và gồm 
Uy viên là Lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ngành và thành phố sẽ tham gia trực tiếp vào 
công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017.

ủ y  ban Quốc gia có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, đôn đốc và phối hợp việc 
chuấn bị và tố chức các hoạt động của Diễn đàn APEC tại Việt Nam trong năm 
2017 và trong quá trình chuấn bị của các cơ quan, địa phương liên quan.
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Bộ phận thường trực giúp việc cho ủy  ban Quốc gia là Ban Thư ký Quốc 
gia APEC 2017, do Bộ Ngoại giao chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch 
ủ y  ban, gồm đại diện của Văn phòng Chính phủ và 14 Bộ, cơ quan liên quan. 5 
tiêu ban trực thuộc ủ y  ban Quốc gia gồm Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Vật chất và 
Hậu cần, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, Tiểu ban Lễ tân.

Đến nay, có thể khẳng định rằng, Năm APEC 2017, mà đỉnh cao là Tuần lễ 
Câp cao đã thành công rực rỡ toàn diện, từ khâu tổ chức, chủ trì điều hành, đến nội 
dung, lễ tân, cơ sở vật chất - hậu cần, văn hóa - tuyên truyền, an ninh - y tế và trên 
mọi mặt về cả đa phương và song phương.

- Đối với Diễn đàn APEC, kết quả quan trọng nhất là APEC tiếp tục giữ 
vững đà hợp tác, liên kết kinh tế, phát huy vai trò là cơ chế liên kết kinh tế hàng 
đầu khu vực, duy trì giá trị cốt lõi của APEC là tự do hóa thương mại và đầu tư, 
ủng hộ hệ thống thương mại đa phương. Đây là một trong số ít Tuần lễ cấp cao 
trong 10 năm qua có sự tham dự đông đủ của tất cả 21 nhà lãnh đạo APEC. Điều 
này thê hiện cam kết, quyết tâm chính trị của các thành viên đối với Diễn đàn và 
với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong toàn bộ 243 hoạt động mà nước ta 
tố chức trong năm qua đã có hơn 21.000 lượt người tham dự, riêng Tuần lễ cấp 
cao là khoảng 11.000 lượt người, là con số đông đảo nhất những năm gần đây. 
Những con số này nói lên sự quan tâm to lớn của thế giới và khu vực đối với 
APEC và Tuần lễ cấp  cao.

- Các kết quả năm nay đã tạo nền tảng quan trọng cho họp tác của APEC 
trong giai đoạn mới. Tuần lễ cấp cao đã thông qua 8 văn kiện quan trọng, nhất là 
Tuyên bô câp cao Đà Nang và Tuyên bố chung Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao
- Kinh tế. Lần đầu tiên, APEC nhất trí thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài 
chính và xã hội và khởi nghiệp sáng tạo.

- Các nhà lãnh đạo APEC cũng đã đề ra những định hướng lớn thúc đẩy họp 
tác APEC đến năm 2020 và chuẩn bị tầm nhìn sau năm 2020, hướng tới một APEC 
vì người dân và vì doanh nghiệp; góp phần xây dựng cộng đồng châu Á - Thái 
Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng; phát huy vai 
trò lãnh đạo của APEC trong ứng phó các thách thức mới trên toàn cầu. Theo đó, 
các thành viên nhất trí thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC.

- Những thành tựu nổi bật và vai trò trung tâm của ASEAN được đặc biệt đề 
cao trong suốt cả năm qua. Lần đầu tiên các nhà lãnh đạo APEC tiến hành đối thoại 
với lãnh đạo của tất cả 10 thành viên ASEAN nhằm tăng cường phối hợp trong việc 
thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực. Trong nhiều thời điểm thách thức, 
khó khăn trong năm qua, các thành viên ASEAN đã phát huy đoàn kết, thể hiện vai 
trò nòng cốt thúc đẩy các giá trị và đồng thuận của APEC.
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2. Lơi ích đối với Viêt Nam • •

Chúng ta đã đạt được tất cả các mục tiêu lớn đề ra, là nâng cao vai trò và vị 
thê quốc tế của Việt Nam, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nền kinh 
tế APEC, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp APEC, và quảng bá 
tiềm năng phát triển, kinh doanh của Việt Nam.

Thứ nhất, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đường lối đối ngoại 
của Đại hội Đảng lần thứ XII về đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ 
động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương với mục 
tiêu cao nhất là duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ hai, đã tận dụng hiệu quả các hoạt động của APEC trong năm qua để 
nâng tầm, tạo đan xen lợi ích dài hạn và đưa quan hệ với các đối tác lớn đi vào 
chiều sâu. Trong dịp này, đã có 2 chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Trung Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ, 2 chuyến thăm chính thức của 
Tông thống Chi-lê và Thủ tướng Ca-na-đa. Đây đều là những chuyến thăm mang 
tính lịch sử tới Việt Nam và đạt được các thỏa thuận mang tầm chiến lược, mở ra 
những trang mới cho quan hệ của Việt Nam với các đối tác. Đặc biệt, đây là lần 
đâu tiên Tống Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam ngay sau Đại hội 
Đảng và cũng là lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam ngay trong năm 
đầu tiên lên cầm quyền. Điều đó cho thấy vị thế mới của đất nước. Bên cạnh đó, đã 
diễn ra trên 50 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao nước ta với các đối tác.

Thứ ba, đã ký tống cộng 121 thỏa thuận họp tác, hợp đồng với các đối tác có 
tổng trị giá gần 20 tỷ USD. Nhiều bè bạn, đối tác, trong đó có Nga, Trung Quốc, 
Lào, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân đã các nhiều hình thức trợ giúp với 
tông trị giá khoảng 9 triệu USD dành cho bà con ở các tỉnh miền Trung đã trải qua 
những mất mát do cơn bão số 12 gây ra. Đây là những sự động viên kịp thời, đầy 
tình nghĩa bạn bè, tương thân tương ái.

Thứ tư, đã quảng bá tiềm năng, cơ hội mới về phát triển, kinh tế, thương 
mại, đầu tư, dịch vụ, kết nối, du lịch của nước ta. Hội nghị Thượng đỉnh doanh 
nghiệp APEC đã thu hút con số kỷ lục hơn 2.000 doanh nghiệp, trong đó có 
khoảng 1.300 doanh nghiệp quốc tế. Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 
có khoảng 2.200 doanh nghiệp tham dự, trong đó khoảng 850 doanh nghiệp Việt 
Nam. Nhân dịp các hoạt động APEC đã có hơn 80 cuộc gặp gỡ, kết nối giữa địa 
phương với các doanh nghiệp. Nhiều kế hoạch hợp tác kinh doanh giữa các doanh 
nghiệp đã được hình thành.

Thứ năm, thông qua APEC, các nền kinh tế khu vực đã biết đến sự năng 
động và đối mới của kinh tế Việt Nam, mở ra hi vọng về làn sóng đầu tư, thương 
mại, du lịch mới vào Việt Nam. Các chương trình văn hóa, quảng bá Việt Nam với
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APEC và thế giới với Việt Nam, như Công viên APEC tại Đà Nằng, đã cho thấy 
một Việt Nam giàu truyền thống và đổi mới, sáng tạo.

Thứ sáu, APEC là diễn đàn đa phương lớn nhất có sự tham gia rộng rãi của 
các bộ, ngành và địa phương. Đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, từ trung ương 
đến địa phương, đã trưởng thành về năng lực điều hành, tổ chức, ngoại ngữ. APEC 
2017 đã tạo cơ sở hình thành, phát triển văn hóa hội nhập phục vụ thời kỳ đổi mới 
đông bộ, toàn diện và hội nhập sâu rộng của đất nước và hình thành một thế hệ mới 
có tình cảm với Việt Nam.

3. Năm APEC 2017 khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và APEC năm nay có rất nhiều 
diễn biến phức tạp, có thể khẳng định chúng ta đã đảm nhiệm thành công vai trò 
chủ nhà, dẫn dắt họp tác APEC trong năm nay.

Một là, ta đã lựa chọn chủ đề và các ưu tiên phù hợp với quan tâm chung, 
định hướng cho hợp tác cả năm, thúc đẩy các nội dung họp tác cốt lõi của APEC. 
Chủ đê “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” cùng bốn ưu tiên nước 
ta đề xuất đều được các thành viên ủng hộ và nhất trí cao. Đó là các ưu tiên: (i) 
Thúc đấy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; (ii) Đẩy mạnh liên kết kinh 
tê sâu rộng; (Ui) Nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp 
siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; (iv) Tăng cường an ninh lương thực và 
nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Những nội dung này cũng 
phản ánh yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn hội nhập 
sâu rộng. Trong bối cảnh rất khó khăn của năm nay, việc ta thúc đẩy được liên kết 
kinh tế khu vực, tự do hóa thương mại và đầu tư, duy trì cam kết của APEC ủng hộ 
hệ thống thương mại đa phương là một thành công lớn.

Hai là, trong bối cảnh năm APEC 2017 xuất hiện nhiều khác biệt về quan 
điếm giữa các thành viên về các vấn đề thương mại, đầu tư tự do, mở, ủng hộ hệ 
thống thương mại đa phương, chúng ta đã điều hòa khác biệt giữa các thành viên, 
tạo không khí họp tác, xây dựng, tạo đồng thuận chung. Chúng ta tìm ra điểm 
tương đồng đế định hướng thảo luận, hợp tác của các thành viên, điển hình là việc 
đê xuât các sáng kiến về thúc đấy phát triển bao trùm, xây dựng tầm nhìn APEC 
sau năm 2020. Đây là hai vấn đề mới, song được tất cả thành viên nhất trí thúc đẩy.

Ba là, chúng ta đã the hiện rõ bản lĩnh Việt Nam trong việc xử lý những 
khác biệt rất lớn giữa các thành viên, vững vàng trong những thời điểm khủng 
hoảng, thậm chí gần đổ vỡ trong thương lượng văn kiện. Vị thế đất nước, sức 
mạnh mềm của Việt Nam thực sự đã giúp chúng ta điều hành, dẫn dắt hợp tác 
APEC; đồng thời, thành công APEC 2017 cũng góp phần gia tăng vị thế, sức mạnh 
mềm của đất nước.
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Bổn là, dưới sự chủ trì của Việt Nam, APEC đã thông qua được rất nhiều văn 
kiện họp tác. Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao do chúng ta chủ trì soạn thảo được 
các thành viên đánh giá là ngắn gọn, súc tích, mang tầm chiến lược, và có những 
ngôn ngữ mạnh mẽ về ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, cam kết chống chủ 
nghĩa bảo hộ, mà trước đó Hội nghị G-20 cũng không đạt được.

Năm là, chúng ta đã làm tốt công tác tổ chức với phương châm “trọng thị, 
chu đáò, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm”. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức 
như thời tiết, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, nhưng chúng ta đã nỗ lực cao để 
bảo đảm Năm APEC và Tuần lễ cấp cao diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt 
đẹp cho các nhà lãnh đạo, các đại biểu và bạn bè quốc tế.

II. Ý nghĩa của Năm APEC 2017

- Là thành tựu lớn của đối ngoại Việt Nam trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ 
Đại hội Đảng lần thứ 12, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng 
hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, tích cực tham gia đóng góp 
xây dựng, định hình các thể chế đa phương.

- Góp phân làm sâu sẳc quan hệ của nước ta với các đối tác then chốt ở khu 
vực, với các chuyển thăm mang ý nghĩa lịch sử. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngay sau Đại hội 
Đảng lần thứ 19. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm 
câp Nhà nước tới Việt Nam ngay trong năm đầu tiên lên cầm quyền. Chúng ta 
cũng đã nâng cấp quan hệ với Canada lên đối tác toàn diện nhân dịp chuyến thăm 
chính thức của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến Việt Nam; nâng cấp quan hệ 
với Australia hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Qua đó, nâng tổng số đối tác 
chiến lược và toàn diện của Việt Nam lên 26.

- Góp phần thúc đẩy xu thế họp tác, liên kết kinh tế quốc tế của APEC, khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu; thể hiện vai trò then chốt của APEC 
trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, ủng hộ hệ thống thương mại đa 
phương; khắng định vai trò của APEC là cơ chế họp tác kinh tế hàng đầu khu vực.

- Góp phần củng cố vai trò và sự đoàn kết của ASEAN trong APEC và trong 
cấu trúc khu vực đang định hình thông qua hàng loạt các hoạt động hội tụ sự gắn 
kết ASEAN, nổi bật là Đối thoại của các nhà lãnh đạo APEC với 10 lãnh đạo 
ASEAN.

- Ớ tầm toàn cầu, các kết quả Năm APEC 2017 tạo bước ngoặt lịch sử đối 
với việc thúc đấy tự do hóa thương mại và đầu tư, củng cố vai trò của hệ thong 
thương mại đa phương WTO; mở ra triển vọng mới tươi sáng hơn về phát triến 
kinh tế và thương mại toàn cầu.



6

- Góp phần tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và địa phương 
nước ta vào năng lực hội nhập quốc tế, khả năng đóng góp cho các hoạt động đối 
ngoại đa phương nói riêng và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước nói chung.

III. Nguyên nhân thành công

1. v ề  khách quan:

Trong tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, chủ nghĩa bảo hộ gia 
tăng, song nhu cầu duy trì đà tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực và họp tác 
APEC vẫn là mẫu số chung, Việt Nam đã đánh giá đúng nhu cầu này, khéo léo 
thúc đẩy tìm tiếng nói chung.

2. v ề  chủ quan:

Thứ nhất, đó là chủ trương đúng đắn và vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ trong quyết định đăng cai Năm APEC 2017, sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị trong vận động, chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2017 cũng như 
Tuần lễ Cấp cao.

Thứ hai, vị thế, uy tín của Việt Nam sau 30 năm đổi mới và hội nhập sâu rộng 
cùng sự tin cậy, tình cảm quý mến của các thành viên và các lãnh đạo APEC đối với 
Việt Nam. Sự tham gia của tất cả các nhà lãnh đạo APEC tại Hội nghị cấp cao là 
minh chứng rõ nét nhất. Tại những thời điểm khó khăn nhất, bạn bè luôn tin cậy, 
đánh giá cao “sức mạnh mềm” của ta và hỗ trợ để đi đến thành công.

Thứ ba, bản lĩnh và trí tuệ của đối ngoại Việt Nam đã giúp chúng ta có bước 
đi bài bản và tổng thể, xác định trúng vấn đề và thời điểm, xử lý linh hoạt các tình 
huống phát sinh. Từng sự kiện trong năm đều tạo điểm nhấn để vun đắp cho những 
kết quả quan trọng tại Hội nghị cấp cao. Vào những thời điểm có nguy cơ đổ vỡ, 
chúng ta vẫn kiên cường, bản lĩnh, phối họp với các đối tác tìm ra hướng đi phù hợp.

Thứ tư, chúng ta đã chủ động sớm chuẩn bị, thành lập bộ máy gồm các Bộ, 
ban, ngành, địa phương từ tháng 12/2014, kiện toàn bộ máy theo từng giai đoạn, 
phù hợp với lộ trình chuẩn bị. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và 
Thủ tướng Chính phủ, ủ y  ban quốc gia APEC 2017 với năm Tiểu ban Nội dung, 
Le tân, An ninh và Y tế, Tuyên truyền và Văn hóa, Vật chất hậu cần và Ban Thư 
ký quốc gia APEC 2017 đã hoạt động hiệu quả, đôn đốc sát sao và trực tiếp triên 
khai các công tác chuẩn bị, tổ chức trong cả năm và đặc biệt tại Tuần lễ cấp cao.

Thứ năm là nhờ sự đồng hành và ủng hộ của địa phương, doanh nghiệp và 
người dân. Tuần lễ cấp  cao APEC là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên quy 
mô lớn được tố chức tại các khách sạn do các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp với 
gân 40 doanh nghiệp trong nước đã tham gia tài trợ, ủng hộ Chính phủ tô chúc 
Năm APEC 2017.
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Cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay tổ chức ấn tượng Hội nghị Thượng 
đỉnh doanh nghiệp APEC và Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, thể hiện 
sự vươn lên tầm quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như khơi dậy niềm 
tự hào và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Chính 
phủ trong công cuộc đối mới và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo của 35 tỉnh, thành trong cả nước đã tham gia, góp phần vào các 
hoạt động APEC và 10 tỉnh, thành phố đã đăng cai các hoạt động APEC năm nay, 
đặc biệt là thành phố Đà Nang, tỉnh Quảng Nam, đã phối hợp hiệu quả với ủy  ban 
quốc gia để tổ chức thành công các sự kiện. Nhiều nghệ nhân đã đóng góp công 
sức, tài năng và tiền của đế tạo ra những quà tặng độc đáo và ý nghĩa. Có thể nói, 
lòng dân là một trong những nhân tố quyết định thành công của Năm APEC 2017.

Tựu chung lại, năm nay là một năm chúng ta triển khai rất xuất sắc đường lối 
của Đại hội Đảng lần thứ XII về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao 
hiệu quả công tác đối ngoại đa phương và đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều 
sâu, thiết thực, hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta đảm nhiệm tiếp các 
trọng trách quốc tế lớn, nổi bật là vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và ứng cử thành 
viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 - 2021.

IV. Những việc cần triển khai tiếp theo

- Việt Nam sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách của chủ nhà APEC 2017 trong 
những năm tiếp theo. Trước mắt, Việt Nam ta sẽ cùng Papua New Guinea thúc đẩy 
tiêp các sáng kiến của năm nay, tham gia hoạch định các chính sách dài hạn của 
APEC, đặc biệt là tham gia Nhóm Tầm nhìn APEC để đóng góp định hình hướng 
đi của APEC đến năm 2030, qua đó thể hiện vai trò chủ động, tích cực đóng góp 
cho các quan tâm chung của khu vực và quốc tế. Theo đó, cần thúc đẩy các lĩnh 
vực hợp tác APEC trên cơ sở các sáng kiến mà chúng ta đã đề xuất và được thông 
qua, trong đó chú trọng 8 lĩnh vực: (i) Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và 
xã hội; (ii) Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số; (iii) Tăng cường an ninh 
lương thực ứng phó với biến đổi khí hậu; (iv) Phát triến nông thôn -  đô thị; (v) 
Phát triến doanh nghiệp siêu nhở, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo; (vi) Tạo 
thuận lợi cho thương mại điện tử qua biên giới, phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng; 
(vii) Phát triển công nghiệp hỗ trợ; (viii) Phát triển du lịch bền vững.

- Các bộ, ban, ngành và địa phương Việt Nam cũng sẽ phải thực hiện các 
cam kết trong khuôn khổ APEC, đặc biệt là các kết quả Năm APEC 2017, góp 
phân thúc đấy công cuộc đối mới đồng bộ, toàn diện, tạo xung lực mới cho tăng 
trưởng của đất nước.

- Phát huy các kết quả của Năm APEC 2017 để tạo đà thuận lợi cho việc 
đảm nhận các trọng trách quốc tế quan trọng thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ
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tịch ASEAN năm 2020, ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 -  2021.

- Các thành tựu và bài học kinh nghiệm của Năm APEC 2017; 40 năm tham 
gia Liên hợp quốc; hon 20 năm gia nhập ASEM và ASEAN; 20 năm gia nhập 
APEC và 10 năm gia nhập WTO sẽ là nền tảng để xây dựng chiến lược đối ngoại 
đa phương Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như Thủ tướng Chính 
phủ đã đề ra tại Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 
2030, nhằm tiếp tục góp phần nâng cao vị thế đất nước.

- Tiếp tục phát huy tinh thần khởi xướng, đóng góp của các doanh nghiệp, 
địa phương và người dân đổi với tiến trình hội nhập quốc tể và các hoạt động đôi 
ngoại đa phương nước ta sẽ đăng cai tổ chức thời gian tới. Đồng thời, tranh thủ 
hiệu quả các hoạt động này để quảng bá các thế mạnh và tiềm năng phát triển, kinh 
tế, thương mại, du lịch... của Việt Nam; tiếp tục nâng cao năng lực hội nhập quốc 
tế của các địa phương, doanh nghiệp và người dân, đóng góp vào việc xây dựng 
một nền văn hóa hội nhập quốc tế./.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
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