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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện  
các Công ước quốc tế về Nhân quyền 

 
 
Hạ Long – Hội thảo quốc tế hai ngày với chủ đề “ Trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và EU trong việc 
thực hiện các Công ước quốc tế về Nhân quyền” đã diễn ra trong hôm nay. Đây là hội thảo quốc tế do 
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức 
trên cơ sở Đối thoại chiến lược giữa Việt Nam và EU. 
 
Mục tiêu của Hội thảo lần này nhằm nâng cao nhận thức về chính sách đối thoại trong khuôn khổ Hợp tác 
và Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và EU (PCA) cho cán bộ từ các cơ quan thuộc ban, ngành Chính phủ 
tại trung ương và địa phương làm công tác nhân quyền, để chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới vấn đề nhân 
quyền. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi để hai bên cùng trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực 
hiện công ước quốc của quốc tế và Liên Hợp quốc. Hội thảo cũng đưa ra những dẫn chứng cụ thể về việc 
Việt Nam và EU thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với các công ước về nhân quyền của quốc tế và Liên 
Hợp quốc đặc biệt là 09 Công ước cơ bản của Liên Hợp quốc về Nhân quyền ràng buộc mọi quốc gia thành 
viên và luật pháp quốc tế phải chấp hành nghiêm túc, trong đó có Việt Nam và EU.  
 
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng thường trực về Nhân quyền và ông Bruno Angelet, Đại sứ, 
Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Vi ệt Nam đã phát biểu khai mạc khoá tập huấn. 

Hội thảo có sự tham gia của hai chuyên gia hàng đầu của Châu Âu về lĩnh vực nhân quyền, đó là Tiến sỹ 
Alexandra Xanthaki, thành viên của Chương trình Nhân quyền của Đại học Oxford và Giám đốc Nghiên 
cứu của Trường Luật Brunel, Đại học Brunel, London, Anh. Tiến sỹ Alexandra Xanthaki trình bày về xu 
thế và tình hình nhân quyền hiện nay tại Châu Âu và cập nhật những hoạt động mới nhất của Liên minh 
Châu Âu với vai trò là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; cơ chế và chính sách của Châu 
Âu về nhân quyền. Bên cạnh đó, Tiến sỹ Xanthaki còn chia sẻ kinh nghiệm của Châu Âu trong việc thực 
hiện các công ước quốc tế toàn cầu và cơ bản về nhân quyền tại cấp độ của Liên minh Châu Âu và quốc gia 
thành viên của Liên minh Châu Âu cũng như một số công ước cụ thể về nhân quyền liên quan đến vấn đề 
nhóm dễ bị tổn thương, buôn bán người, quyền của phụ nữ, v.v. 
 
Giáo sư Ray Murphy, Giám đốc Trung tâm Nhân quyền Ai-len tại Đại học Quốc gia Ai-len trình bày về 
quá trình chuyển đổi các Công ước quốc tế và của Liên Hợp quốc về nhân quyền vào việc áp dụng thực tế 
tại cấp độ quốc gia và địa phương nhờ có sự tham gia của các cơ quan, viện nghiên cứu quốc gia chủ chốt. 
Giáo sư Murphy cũng nêu một số trường hợp cụ thể về cách Châu Âu đang thực hiện Công ước chống tra 
tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm của người khác 
(UNCAT) và thảo luận về các bước và hành động của EU và các nước thành viên của EU trong việc tuân 
thủ công ước quan trọng này. 



 
Tại hội thảo, các diễn giả chính của Việt Nam cập nhật thông tin về tình hình pháp luật và chính sách của 
Việt Nam về quyền con người, đặc biệt là bài trình bày về Nhân quyền trong Hiến pháp năm 2013 của Việt 
Nam và tình hình về nhân quyền tại Vi ệt Nam khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên 
Hiệp Quốc…, Các đại biểu cũng chia sẻ thông tin mới nhất về các công ước quốc tế cơ bản về nhân quyền 
và việc nhà nước Việt Nam tham gia các công ước, trong đó có tiến trình phê chuẩn các công ước quốc tế 
quan trọng như UNCAT, CEDAW... Các bài phát biểu này do báo cáo viên cấp cao từ Văn phòng thường 
trực về Nhân quyền trình bày, trong đó có: Ông Đào Vũ Thăng, Trưởng phòng, Văn phòng Thường trực về 
Nhân quyền; Ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Ông Đào Quang 
Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bà Nguyễn Quế Thu, 
Trưởng phòng, Cục pháp chế và Cải cách Hành chính, Bộ Công an, Bà Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng 
Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Dân tộc, Tiến sỹ Chu Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội, Bộ 
Tư pháp và Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 
 
Tham gia Hội thảo quốc tế tại Hạ Long có hơn 100 đại biểu đến từ Văn phòng Thường trực về Nhân quyền, 
Bộ Công an, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tại Trung ương và hơn 25 địa phương lân cận tỉnh Quảng Ninh, 
các cơ quan Nhà nước chủ chốt khác công tác về nhân quyền, các cơ quan nghiên cứu, các đoàn ngoại giao 
và báo chí. Hai hội thảo quốc tế tương tự cũng đã được tổ chức tại Đà Lạt và T.P Hồ Chí Minh trong tháng 
9 và tháng 10 năm 2015. 
 
Thông tin nền 
Chương trình Hỗ trợ đối thoại chiến lược EU-Việt Nam là một chương trình ba năm (2013-2016) được tài 
trợ bởi Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam thông qua thực hiện các hoạt động trong 
các lĩnh vực nằm trong Hiệp định Đối tác và Hợp tác giữa EU và Việt Nam (PCA) được ký kết vào năm 
2012. 
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