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THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHUNG 

Việt Nam và EU k ết thúc thành công phiên h ọp 
lần thứ chín Ủy ban Hỗn hợp  

Hà Nội, 26 tháng 3, 2014 - Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Hỗn hợp EU-Việt Nam được tổ chức tại 

Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2014, do ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

và ông David O'Sullivan, Giám đốc Điều hành cơ quan Đối Ngoại EU đồng chủ trì.    

Việt Nam và EU hoan nghênh cơ hội để thảo luận một cách cởi mở và sâu sắc về nhiều vấn đề song 

phương và đánh giá sự hợp tác đa dạng và ngày càng được tăng cường giữa hai bên từ khi ký kết 

Hiệp định Hợp tác và Đối tác EU-Việt Nam (PCA) năm 2012. Hai bên trao đổi ý kiến về tình hình kinh 

tế và tiến trình cải cách của Việt cũng như những tiến triển trong sự hội nhập và triển vọng kinh tế 

của châu Âu. 

EU và Việt Nam đã bày tỏ sự hài lòng về những phát triển và triển vọng tích cực trong quan hệ đầu tư 

và thương mại song phương và thảo luận tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, sau 

vòng đàm phán thứ 7 diễn ra tuần trước. Hai bên cũng thảo luận tình hình thực hiện hoạt động hợp 

tác phát triển song phương. EU cam kết tăng viện trợ trong giai đoạn 2014-2020 và viện dẫn tới 

những định hướng chung của hoạt động hợp tác phát triển đã được thảo luận với Việt Nam trong 

tuần trước. 

Ông David O'Sullivan đã thông báo với Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương về tiến trình phê chuẩn Hiệp 

định Hợp tác và Đối tác EU-Việt Nam của các nước Thành viên Liên minh Châu Âu. Hai bên đã thảo 

luận việc thực hiện sớm các điều khoản trong Hiệp định Hợp tác và Đối tác EU-Việt Nam mà đã được 

hai bên thống nhất, đáng chú ý là tình hình nhân quyền (và việc theo dõi thực hiện Đối thoại Nhân 

quyền được củng cố diễn ra vào tháng 9 năm 2013), cải cách hành chính, an ninh và quản lý rủi ro và 

di cư. EU cũng thông báo các hoạt động hợp tác phát triển trên các lĩnh vực khác như giáo dục và 

đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường, quản lý rủi ro thiên tai, tài nguyên và biến đổi khí hậu, 

giao thông, du lịch và các chính sách doanh nghiệp vừa và nhỏ và năng lượng. EU đã phản hồi một 

cách tích cực tới các đề xuất của Việt Nam về việc thực hiện sớm các điều khoản về quy hoạch đô thị 

và khu vực, lao động, việc làm và các vấn đề xã hội. 

Cả hai bên đã kết thúc các thảo luận trên một tinh thần vô cùng lạc quan về quan hệ của EU và Việt 

Nam trong tương lai và bày tỏ hy vọng Cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp lần tới sẽ là cuộc họp đầu tiên 

trong khuôn khổ hiệp định PCA. 

Thông tin n ền:  Hiệp định Hợp tác và Đối tác EU-Việt Nam (PCA) đang trong quá trình được phê 

chuẩn, Hiệp định khung năm 1995 là cơ sở pháp lý cho Ủy bạn Hỗn hợp. Phiên họp gần đây nhất của 

Ủy ban Hỗn hợp EU-Việt Nam được tổ chức vào ngày 11 tháng 10 năm 2011. 

 


