
 

 

  

 

 

 
26 tháng 8 năm 2015  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

HỘI THẢO: “ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VĂN HOÁ-XÃ HỘI ASEAN: 

GÓP PHẦN HÌNH THÀNH B ẢN SẮC ASEAN – NHÌN TỪ KINH NGHI ỆM CỦA EU”   

 

Hà Nội - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên minh Châu 
Âu và Việt Nam, hôm nay, hội thảo quốc tế với tiêu đề “Xây dựng Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN Góp 
phần hình thành bản sắc ASEAN – Nhìn từ Kinh nghiệm của EU”, được Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại 
Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Hội thảo nhằm thể hiện sự quan tâm của EU đối với việc hợp tác với ASEAN và hỗ trợ quá trình hội nhập 
của ASEAN cũng như tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ giữa EU và Việt Nam. 

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các cơ quan chính phủ Việt Nam, các quan chức và chuyên gia từ các cơ quan 
ban ngành liên quan và các nhà khoa học. Hội thảo còn có sự tham gia của các đại biểu nước ngoài, trong đó 
có đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế. 

Hội thảo đã thảo luận các bình diện khác nhau của việc hình thành một bản sắc chung. Các tham luận đã nêu 
bật những bước phát triển mà Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN đã đạt được cũng như vấn đề bản sắc 
chung của châu Âu đã được hình thành và phát triển theo thời gian như thế nào. Bên cạnh đó, các đại biểu 
cũng tập trung trao đổi những kinh nghiệm của châu Âu mà Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN có thể học 
hỏi trong nỗ lực xây dựng một bản sắc và quy chế công dân chung của hiệp hội. Hội thảo là một cơ hội tốt 
để EU và ASEAN chia sẻ các ý tưởng phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác, tăng cường đối thoại và trao đổi 
giữa học giả EU và ASEAN cũng như củng cố mối quan hệ EU-Việt Nam. 

Một trong số các diễn giả chính tại hội thảo là Giáo sư  Alistair Ross, chuyên gia về Giáo dục Công dân 
thuộc Chương trình Jean Monnet của Uỷ ban Châu Âu đồng thời là Giáo sư Danh dự ngành Giáo dục của 
Trường Đại học Thành phố Luân-đôn.   

Ngoài hội thảo quốc tế này, Giáo sư Ross còn có hai bài thuyết trình khác về bản sắc Châu Âu tại Đại học 
Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 25 tháng 8 và tại Đại học Khoa học Xã hội 
Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 8 năm 2015. 

 

Liên hệ báo chí:  Chị Viên Ngọc Bích, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Vi ệt Nam 
ĐT: 04 39461783 hoặc e-mail: bich.vien@eeas.europa.eu 

Thông tin chung: 

Dự án Ngoại giao và Tiếp cận Công chúng do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ nhằm tăng cường nhận thức 
về EU và sự hiện diện của EU tại Vi ệt Nam đồng thời củng cố vai trò của EU với tư cách là một đối tác văn 
hoá, kinh tế và chính trị của Việt Nam. 


