
ĐỐI THOẠI CHÍNH TRỊ VÀ NHÂN QUYỀN 
 

Nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa EU và Việt Nam, EU đã tái khẳng định tầm quan trọng 

trong quan hệ với Việt Nam và các nước châu Á khác. 

 

Quan hệ với Việt Nam đã được thúc đẩy hơn thông qua việc trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao qua 

các năm: 

 

 2013: chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Brussels; 

chuyến thăm của Cao ủy Thương mại Karel de Gucht tới Việt Nam; chuyến thăm của Phó Chủ 

tịch kiêm Cao ủy về Công nghiệp và Doanh nhân của Ủy ban châu Âu, Ngài Antonio Tajani tới 

Việt Nam; 

 2014: chuyến thăm của Đại diện Cấp cao của EU về Đối ngoại và Chính sách An ninh, kiêm 

Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Bà Catherine Ashton; chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban Châu 

Âu, Ngài José Manuel Barroso tới Việt Nam; 

 2015: chuyến thăm của Ngài Dimitris Papadimoulis, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (tham 

dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132); chuyến thăm của Cao ủy EU về 

Hợp tác và Phát triển Quốc tế, Ngài Neven Mimica tới Việt Nam; chuyến thăm của Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng tới Brussels và hai bên đã thông qua một tuyên bố chung đồng thời ký 

một tuyên bố về kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (FTA). 

 2016: các chuyến thăm của Cao ủy EU về Môi trường và Thủy sản, Ngài Marmenu Vella và 

Cao ủy EU về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngài Phil Hogan tới Việt Nam. 

 

Kể từ năm 2012, việc thực hiện các cuộc Tham vấn Chính trị cấp Thứ trưởng EU-Việt Nam đã đóng 

một vai trò quan trọng trong quan hệ chính trị hai bên, đem đến cơ hội thảo luận các vấn đề song 

phương và đa phương cùng quan tâm như Nhân quyền, Phát triển Bền vững, Biến đối Khí hậu và An 

ninh Quốc tế. 

 

Một chủ đề lớn trong quan hệ EU-Việt Nam đó là các mối quan tâm về vấn đề Nhân quyền, là lĩnh 

vực mà EU duy trì sự chủ động trong cam kết hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới 

một xã hội cởi mở dựa trên pháp quyền. EU tiếp tục vận động ủng hộ sự tôn trọng các quyền về 

chính trị và dân sự như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như vấn đề 

bãi bỏ án tử hình ở Việt Nam. 

 

Việc khởi động Đối thoại Nhân quyền thường niên vào năm 2003 đã tạo nên một cơ chế quan trọng 

cho phép cả hai bên cùng tham gia đối thoại mang tính xây dựng cũng như là một kênh để EU nêu ra 

các vấn đề quan ngại, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cho các cơ quan hữu quan của Việt Nam. Cơ chế 

Đối thoại này xuất phát từ các hướng dẫn của EU về Nhân quyền và các nguyên tắc chung của EU về 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6217_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154012.pdf


thúc đẩy Dân chủ và Nhân quyền trên toàn thế giới. Trong năm 2012, Cơ chế Đối thoại này đã được 

nâng cấp thành cơ chế Đối thoại tăng cường. 

 

Tiến trình này còn được bổ sung và tăng cường thông qua Tiểu ban EU-Việt Nam về Hợp tác trên các 

lĩnh vực xây dựng thể chế, cải cách hành chính, quản trị công và nhân quyền. Tiểu Ban được thành 

lập theo Hiệp định Khung năm 1995 này sẽ xác định những lĩnh vực mang lại lợi ích chung, chia sẻ 

kinh nghiệm và xác định các lĩnh vực phù hợp dành cho các dự án và những người xây dựng chương 

trình hợp tác. Các công cụ hợp tác có liên quan bao gồm Sáng kiến Dân chủ và Nhân quyền của châu 

Âu (EIDHR) và Các Thực thể Phi Nhà nước (NSA) cùng các Cơ quan Chức năng Địa phương (LA). 

 

Cam kết của EU nhằm tạo thêm nhiều động lực hơn cho Cơ chế Đối thoại thường niên và khiến cơ 

chế này hướng vào việc thu được kết quả với những tiến trình cụ thể là một điều đáng ghi nhận sau 

khi kết thúc cuộc Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam lần thứ 6 diễn ra tại Brussels vào tháng 12 

năm 2016. Vòng đối thoại thứ 7 sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2017.   

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/16779/6th%20EU-Vietnam%20Human%20Rights%20Dialogue
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/16779/6th%20EU-Vietnam%20Human%20Rights%20Dialogue

