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Tăng cường hiểu biết về Liên Minh châu Âu và  
Tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Minh châu Âu 

Hội thảo tập huấn về các vấn đề Liên minh châu ÂU 
 

Đà Lạt - Với chủ đề "Tăng cường hiểu biết về Liên Minh châu Âu và Tầm quan trọng của quan hệ Việt 
Nam – Liên Minh châu Âu", Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ 
chức hội thảo tập huấn về các vấn đề về Liên minh châu Âu tại Cao nguyên Đà Lạt trong hai ngày 15-16 
tháng 9 năm 2014, thông qua Chương trình hỗ trợ đối thoại chiến lược EU-Việt Nam. Hội thảo tập 
huấn được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết về các thiết chế của Liên minh châu Âu, cơ cấu tổ chức, 
nhiệm vụ và cơ chế ra quyết định, các nguyên tắc chỉ đạo và giá trị và các hoạt động bên ngoài của Liên 
minh châu Âu, đặc biệt là quan hệ với Việt Nam.  

Trong bài phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Franz Jessen, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại 
Việt Nam, , nhấn mạnh: “Tập huấn và chia sẻ kiến thức về Liên minh châu Âu sẽ góp phần nâng cao 
hiểu biết về Liên minh châu Âu cùng các hoạt động của Liên minh châu Âu trên thế giới và ở Việt Nam, 
đồng thời mang đến những nhận thức quan trọng về mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu với Việt 
Nam. Những sáng kiến này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ EU – Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối 
tác giữa hai bên và làm cho mối quan hệ ấy ngày càng năng động, cụ thể hơn”.    

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - EU đã phát triển một cách toàn diện và mạnh mẽ, đặc 
biệt là việc chính thức ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA) và  tiến hành 
đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) thể 
hiện sự cam kết của Liên minh châu Âu trong quan hệ đối tác hiện đại, toàn diện và cùng có lợi với Việt 
Nam. Trong bối cảnh đó, việc tập huấn, nâng cao kiến thức cho đối tác Việt Nam, đặc biệt là các cán bộ 
Nhà Nước về vai trò và vị thế của Liên minh châu Âu trong Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện 
(PCA) cũng như các xu hướng hiện tại, chính sách của đối tác Việt Nam-EU cũng như các vấn đề EU liên 
quan đến Việt Nam là thực sự cần thiết.  

Tham gia hội thảo tập huấn có giáo sư Steven Blockmans, nghiên cứu cấp cao, Trưởng Ban “Chính 
sách đối ngoại EU” và “chính trị và thiết chế” của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Châu Âu (CEPS), có 
trụ sở tại Brussels. CEPS luôn được đánh giá nằm trong Top 10 trung tâm nghiên cứu (think-tank) hàng 
đầu thế giới bảng xếp hạng "Global Go To Think Tank”.Ông Blockmans còn là Giáo sư về ngành Quản trị 
và Luật quan hệ đối ngoại EU tại Đại học Amsterdam, là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Leuven, và cũng 
là một trong những thành viên sáng lập của Trung tâm Luật Quan hệ đối ngoại EU (CLEER). Bên cạnh 
đó còn có bài phát biểu của ông Trần Ngọc An, Đại sứ, Vụ trưởng đặc trách EU, Bộ Ngoại giao, ông 
Nguyễn Mạnh Dũng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại EU, Bỉ và Italy và ông Nguyễn Sơn Ngọc, Vụ ASEAN, Bộ 
Ngoại giao.  

Hội thảo tại Đà Lạt đã có hơn 70 đại biểu tham dự, bao gồm các cán bộ của Bộ Ngoại giao và Chính phủ  
làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến các vấn đề châu Âu, đại diện các sở Ngoại Vụ từ hơn 15 tỉnh 
lân cận cũng như các đại diện của các viện nghiên cứu, hiệp hội doanh nghiệp trung ương, địa phương 
và các cơ quan truyền thông.  

Thông tin nền: 
Chương trình Đối thoại Chiến lược EU – Việt Nam là một chương trình kéo dài trong ba năm (2013 – 
2016) nhằm hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam thông qua thực hiện các hoạt động nằm trong 
các mảng được đề cập trong Hiệp định Hợp tác Đối tác EU – Việt Nam (PCA) được ký kết năm 2012.  
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