
DANG UY KHOI CAC C QUAN TP HA NOT BANG CONG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Ha Nç5i, ngayL+ tháng 6 na/n 2022 
Sô'tOL- CV/BTGDUK 

Tuyên Iruyn "Nãm hüv nghj Vit Nam — Campuchia 2022 "; 
"Nàrn Doàn kêt hüiinghf Vit Nam — Lao 2022 "; 
Cu(5c thi "Tim hiéu ljch st quan h dic bitt 

Viét Nam -Lao, Lao — Viét Nam" 

KInh gl'ri. - Cp u' các chi b, dâng b cc si trrc thuc 
- Các doàn th Khôi 

Thçrc hin các van ban chi do cüa Ban Tuyên giáo Thành üy: Hi.rng dn so 

59-HD/BTGTU, ngày 07/6/2022 ye tuyên truyên "Nàm hint ngh/ Vit Narn — 
Gampuchia 2022; Hithng dan so 60-HD/BTGTU, ngày 15/6/2022 ye tuyên truyên 
"Nám Doàn két hint nghj VietNam —Lao 2022"; Cong van so 899-C V/BTGTU, ngày 
28/6/2022 ye day manh  tuyén truyên Cuc thi "flm hiêu ljch si' quan h dc bitt 
Viét Narn —Lao, Lao — Vit Nam" näm 2022, Ban Tuyên giáo Dâng üy Khôi dê nghj 
cap üy các to chirc ca s dáng, các doàn the KhOi th?c hin mt so ni dung sau: 

I. Ni dung tuyên truyn "Nàm hüu nghj VietNam — Campuchia 2022; "Näm 
Doàn két hiru nghj Vit Nam — Lao 2022" 

1. Tuyên truyn "Nám hfru nghj VietNam — Campuchia 2022" 
* Tuyên truye'n ye' ljch th quan h Vit Nam - Campuchia và các thành 4ru 

hcip tác cia hai nzthc trong giai dogn hiçn nay' 
- Thông tin v ljch sü quan h hai nuâc, các dâu môc ljch sir quan tr9ng, 

nhung kêt qua, thành tru dâ dat  &rçlc trong 55 näm thiêt ltp  quan h ngoti giao 
Vit Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022). 

- Sir gn bó cüa Nhân dan hai nuâc trong các giai dotn !jch sü; nhung chia 
sé cüa lirc luçing cách mng hai rnrâc trong giai doan  chông thirc dan Pháp và de 
quôc M dê giành dc ltp; nhUiig dóng gop, hy sinh cüa quân và dan Vit Narn 
trong thôi k cüng Nhân dan Campuchia 1t do chê d diet chüng Pôn Pot. 

- Tuyên truyn v kt qua cong tác phân gii, dtm mc biên giâi trên dat 
lien; cong tác quàn 12  biên gii; ye nghTa, tam quan tr9ng cüa vic k kêt các van 
bàn pháp 1, cong nhnthânh qua 84% cOng tác phân giâi, cam rnôc trên thi.rc dja 
vàcông tác quán l tuyên biên gii theo các van bàn dä k kêt. Trong do, nOi bt là 
thäng igi cüa Nhân dan hai nuc dat  disçc trong qua trInh triên khai các van bàn 
pháp l, gop phân tio sir dông thu3n, nhât trj cOa can b, dàng vien và Nhân dan 
hai rnrc dôi vi các hott dng bão v duOng biên, ct môc bien gii, dtc bit là 
tao thun igi cho cOng tác phân gith, cam môc 16% doan bien gii con 1a•  Phé 
phan, bac bo kip thoi cac quan diem sai trai, thông tin xuyên tac ye quan h hai 
rnthc, nhât là ye van dé biên giói dat lien gifla hal nuâc. 

'Dé nghj tham khão Tãi 1iu tuyën truyn bao gm: Sách Quan h hfru nghj vitNam - Campuchia(1930 -2017) 
do Ban Tuyên giáo Trung uo'ng, Nxb. ChInh trj quôc gia S that phát hãnh nim 2017 TInh hinh và kêt qua quan h 
hçip tac vit Nam - Campuchia gial don 2017 - 2022 (co phy Iic kern theo). 



- Tuyên truyn v kt qua, thành tçru trong h9p tác chInh trj, kinh t, van hóa, 
an ninh, quôc phông... giüa hai nuâc thii gian qua, trong do quan h chInh trj tiêp 
tic giü' vai trO nOng cot, djnh hrnng trong quan h hai niic. Hai ben duy trI và phát 
huy hiu qua các Co chê hcip tác thông qua vic tang cithng trao dôi các chuyên 
thàm, các cuc gp go', tiêp xOc giOa lãnh dto cap cao và các cap; k' két nhiêu van 
kin hç'p tác lam CO SO dê thiic day quan h hçrp tác toàn din giüa hai nrnc. 

- Day mtnh tuyên tuyên ye nhU'ng di,r an then hinh, c1it th cua Vit Nam o 
Campuchia và nhUng dir an then hInh cüa Campuchia ti Vit Nam, lam nôi btt 
qua trInh hçip tác, ho trçY Va to diêu kin lan nhau trong qua trInh xây dirng Va triên 
khai CáC dtr an do; khai thác nhng cau chuyçn, bâi viêt ye ngu'o'i Vit Nam dang 
sinh song và lam vic ti Campuchia; nhung Ca nhân diên hInh có dOng gop quan 
tr9ng cho sr phát triên quan h hçp tác Vit Nam - Campuchia. 

* Tuyên truyn v j nghta, tm quan trQng cia Ngày thié't 1p quan h ngogi 
giao Viçt Nam - Campuchia và các hoit d5ng trong "Nãm Htru nghj Vit Nam - 
Campuchia 2022" 

- Tuyên truyén sir kin hai rnthc chjnh thüc thit 1p quan h ngoi giao 
ngây 26/6/1967. Day là mt sir kin ljch sr trçng dii, dánh dâu mt giai don phát 
triên mâi, khang djnh sir gãn bó cüa hai dan tc lang giêng Vit Nam - Campuchia, 
luôn kê vai sat cánh, gãn bó, doàn ket, giap do', h trq 1n nhau trong cong CU9C 
dâu tranh giành dc 1p ti,r do dan tc. 

- Tuyên truyên ye ca hot dng k nim có 2 nghia quan trQng duçc to 
chu'c cá hai nuâc, gop phân lam sâu SaC hon nüa môi quan h lang giêng tot dçp, 
hüu nghj truyên thông, hçp tác toàn din, ben vtrng lâu dài Vit Nam - Campuchia. 

- Dy manh thOng tin dm net, cO tr9ng tam, tr9ng diem ye các ho?t dng 
trao dOi doàn cap cao; trao dOi doàn, giao luu, hçp tác giu'a các ban, b, ngânh dja 
phuang hai nuâc, dtc bit là các hot dng ti các ban, b, ngành cO quan h hçip 
tác vâi Campuchia và các dja phirong có chung duing biên giri. 

- Tuyên truyn các hot dng mIt-tinh, k nim, trao di din mrng; hot 
dng giao hxu Nhân dan; giao lu'u van hóa, van ngh, the thao, triên lam, hôi ch... 
Tang cithng các sir kin, an phàm gOp phân quáng bá hInh ánh dat nc, thien 
nhien, con nguôi, van boa cüa hai nuc. 

* Tuyên truyn, gió'i thiêu ye da't nu'ó'c, con ngithi ('ampuchia 
- Quàng b hinh ãnh dat nuc, con ngui Campuchia, b dày giá trj van hOa, 

ljch siLl', truyen thông; cOng cuc xay dirng và phat trien dat nithc và cac thành tiru 
ma Dâng, nhà nithc và Nhân dan Campuchia dã dt thrc tren các linh virc. 

- Giâi thiu các tam guong tieu bieu ngui Campuchia dã tham gia, dóng 
gOp tIch cue, hiu qua, vun dAp cho sir phat trien ciLia quan h hai nuOc Viêt Nam - 
Campuchia trong thai gian qua. 

2. Tuyên truyn "Nàm Doàn Mt hfru nghj Vi1 Nam — Lao 2022" 
* Tuyên truyn ye2  if ch st quan h dic bitt Vit Nam - Lao và các thành 4w 

hcip tác cua hai nuàc trong giai doçin hin nay 2  

2 
D nghi tham kháo Tài 1iu tuyên truyn bao gôm: Sách Quan h dc bit Vit Nam - Lao (1930 - 2017) do Ban 

Tuyên giáo Trung u0ng, Nxb. Chinh trj quc gia Sr that phãt hành nam 2017; Tinh hinh và két qua quan h hp tác 
Vit Nam - Lao giai don 2017 - 2022 (co Ph, ltic  kètn theo,). 



- Tuyên truyên ye quan h dc bit Vit Nam - Lao qua các thai kS'  !jch su', 
tp trung nhân mnh vào giai doin tiir nãm 1962 den nay; lam rO bàn chat dc bit, 

nghia, bâi h9c ljch sir cüa môi quan h vi dai, dioàn ket dc bit, hçip tác toàn din 
Viêt Nam - Lao. 

- Khäng dinh quan he Viêt Nam - Lao, Lao - Viêt Nam la môt diên hinh, 
mt hInh mâu hiêm có ye sr gän ket ben chat, thüy chung, trong sang và dày hiu 
qua gitra hai dan tôc dâu tranh vi dôc lap, tu do va tiên bô xã hôi Nôi dung tuyên 
truyên gop phân lam cho các tang ip Nhân dan Thñ do hiêu biêt sâu sac ye rnôi 
quan h hiru nghj vi di, doàn két dc bit và hap tác toàn din Vit Nam - Lao dã 
dugc Chü tjch Ho ChI Minh và Chü tjch Cay-xOn Phôm-vi-hán, Chü tjch Xu-pha-
nu-vOng xay dung, vun däp va dA duoc cac the he lãnh dao va can bô, Nhân dan hai 
nuc tiêp tiic cüng cô, phát triên. Lãnh dao cap cao hai nuóc cia nhiêu lan khäng 
djnh quyêt tam tiêp tiic báo v, phát triên và nâng tam môi quan h dc bit Vit 
Nam - Lao trên tinh than dc lap, tu chü và chI ti,r luc, t1r cuông, phát huy the 
rnmnh và khâ näng cüa mi ben; dông thñ dành cho nhau ixu tiên, uu däi hap l, 
không ngrng nâng cao hiu qua, chat luçmg hap tác vI igi Ich cüa Nhân dan mi 
nuc, gop phân vi hôa bInh, On djnh, hap tác và phát triên a khu virc và trên the giâi. 

- Chü tr9ng tuyên truyên, lam ni bt nhung thành tim hçip tác ma hai nu'ac dã 
dat duc trong cong cuc dôi mai, phát trien dat nuac. Khãng djnh quan h Vit 
Nam - Lao là quan he hap tác toan diên trên tat cá các 1mb virc chInh trj, ngoi giao, 
an ninh, quOc phOng, kinh tê, van hóa, giáo diic..., trong do quan h chInh trj gi vai 
trO nOng cot, djnh hithng tong the trong quan h hai nuâc. Hai ben cia phát huy 
nhftng ca chê hap tác san có, dOng th?yi triên khai nhffig co ché hap tác mai; phôi 
hap chtchë trong các van dê chiên lugc; thu?mg xuyên trao dOi các doàn cap cao 
và các cap dithi nhiêu hinh thirc, gop phân lam sâu sac han quan h dc bit Vit 
Nam - Lao; k kêt nhiêu van kin hap tác quan trQng giüa hai Dáng, hai ChInh phü, 
tao hành lang pháp l thun igi thüc day quan h hap tác nhu Thôa thun Chien lucic 
hap tác Vit Nam - Lao giai doan 2021 - 2030, Hip djnh hap tác Vit Nam - Lao 
giai doan 2021 - 2025 và các ThOa thun hap tác giüa các ban, b, s&, ngành cüa hai 
nuôc. Các van kiên nay không chi the hin quan h chInh trj giüa hai nuac dang 
dugc tang cuang manh  me ma cOn khäng djnh hap tác giüa hai nuac trong các van 
de chiên lugc, các nganh, 1mb virc ngày cang phong phii và toàn din. 

- Tang cuang tuyên truyn v nhU'ng dix an din hInh, cii th cüa Vit Narn a 
Lao và nhung dir an dien hInh cüa Lao tai  Vit Nam, nhan manh  qua trInh hap tác, 
phOi hap, ho trg và tao  diêu kin lan nhau trong qua trInh xây dirng và trien khai 
các dir an do; nhü'ng cau chuyn, bài viêt ye nguai Vit Nam dang sinh sOng và 
lam vic tai  Lao; nhU'ng cá nhan diên hInh có dóng gop quan tr9ng cho vic phát 
triên quan h hgp tác Vit Nam - Lao. 

1.2. Tuyên truyn v j nghia và tm quan trQng cta Ngày thié't 1p  quan h 
ngou giao Viç7 Ncim -Lao, NgàykjHip zthc Hii'u nghj và Hcip tác Vit Nam - Lao và 
các hoQt dng trong "Nám Doàn kêt hthi ngh/ VitNam -Lao 2022" 

- Tuyên truyn v ni dung và nghia cüa hai si,r kin quan tr9ng là Ngày 
thiet 1p quan h ngoi giao Vit Nam - Lao (05/9/1962) và Ngày k Hip uac 
Hcru nghj và Hap tác Vit Nam - Lao (18/7/1977). 



Ngày 05/9/1962, hai nithc chInh thüc thit 1p quan h ngoi giao. Day là 
môt su kiên lich su trong dal, danh dâu môt giai doan phat triên mm, khäng dinh su 
gän bó cüa hai dan tc lang giêng Vit Nam - Lao, luôn cüng kê vai sat cánh, gàn 
bó, doàn két, giüp do', ho trçY lan nhau trong cong cuc dâu tranh giành d)c 1p tir 
do dan tôc. 

Ngày 18/7/1977, hai nuOc chInh thirc k kt các Hip uOc: Hip ithc H&u 
nghj và Hçip tác gifla Cong hôa xâ hi chü nghia Vit Nam và Cong boa Dan chü 
Nhân dan Lao; Hip uâc hoach djnh biên giri quôc gia giUa ntrc Cong boa xâ hi 
chü nghia Vit Nam và Cong hOa Dan chü Nhân dan Lao; và ra Tuyên bô chung 
tang cithng sir tin cy và hçTp tác lâu dài giu'a hai nuc. Trong do, Hip uóc H&u 
nghj và Hçp tác toan din mang tInh chiên lugc lâu dài, tao  co so' chInh trj và pháp 
ly quan tr9ng nhàm cüng cô và tang cithng tInh doàn két, môi quan h dc bit Vit 
Nam - Lao. Day là moe ljch s1r quan tr9ng dánh dâu buo'c ngott mo'i trong quan h 
gio'a hai nuóc. 

- Tp trung tuyên truyn các hoat dngk nim trang tr9ng và phong phtii 0' 

cà hai nu'o'c nhäm tuyên truyên và lam sâu sac hcm nü'a môi quan h hüu nghj vi 
di, doàn kêt dc bit và hçip tác toàn din Vit Nam - Lao. 

Chi tr9ng tuyên truyên, thông tin dm net v các hoat  dng trao di doàn 
cap cao cüa Dàng và Nhà nuâc; trao dôi doàn, giao luu, hçTp tác giüa các ban, bô, 
so', ngành dja phuang hai nuOc, dc bit là các ban, b, so', ngànb có quan he hap 
tác vâi Lao, các dia phu'cmg có chung di.thng biên gio'i. Tuyên truyên ye các hoat 
dng mit tinh, k nim, trao dOi din mü'ng; hoat dng giao lu'u nhân dan, van hóa, 
the thao, triên lam, hi thâo cüa các ca quan, doanh nghip... Tang ci.ro'ng các si,r 
kin, an phâm gop phân quàng bá hInh ânh dat nuOc, thiên nhien, con nguo'i, van 
hóa cüa hai nuâc. 

- Các cp üy, chInh quyn, can b, dáng viên Va Nhân dan Thu do tIch circ, 
chü dng tuyên truyên và tham gia cuc thi "Tim hiéu if ch th quan h dc bit Vit 
Nam - Lao, Lao - Vit Nam" trên các Ca quan thông tan, báo chi cüa Trung uo'ng 
và Thành phô (các dan v báo chI chü dng xây dmg các chuyên trang, chuyên 
miic tuyên truyên), dãng tãi các tu lieu tham khào phiic vii cho cuc thi. 

* Tuyên truyn, gió'i thiu v dt nzthc, con ngzthi Lao 
- Gio'i thiu ye dçp cüa thiên nbiên, dat nuOc, con nguo'i; truyn thng van 

boa, ljch so'; các thành tru phát triên kinh tê - xâ hi cüa Lao. 
- Gio'i thiu nhQ'ng cá nhân diên hInh nguôi Lao sinh sang, h9c tp va lam 

vic tai  Vit Nam có dóng gop tIch crc cho sir phát triên cüa quan h hai nithc trên 
các linh vuc. 

3. Hinh thu'c tuyên truyn: thông qua các bui sinh boat cp üy, sinh hoat chi bô, 
sinh hoat doàn the; giao ban các phOng, ban co quan, don v; trên bàn tin thông tin ni b, 
trang thông tin din to' cüa co quan, don vj; trén mng xa hi (Facebook, Zalo...). 

II. Tuyên truyn Cuc thi "Tim hiêu Ijch sir quan h ctc bitt Vit Nam — 
Lao, Lao — Vit Nam" nãm 2022 

Thit thçrc k nim 60 nam Ngày thit ltp quan h ngoi giao Vit Nam -Lao 

(05/9/1962 — 05/9/2022), 45 nàm Ngay k Hip uo'c HIru nghj và Hap the Vit Nam — 
Lao (18/7/1977 — 18/7/2022), Ban Tuyên giáo Trung rong to cho'c Cuc thi "Tim hiêu 



lich th quan he dác biét Viét Nam -Lao, Lao — Vit Nam" näm 2022 tir ngày 
13/6/2022 den ngày 05/9/2022. Day là hoat dng quan trng gop phãn vào thành 
cong cüa "Nám Doàn két hth nghi Vit Nam — Lao 2022". Dê nghj cap üy các tO 
chüc cci si dáng, các doàn the KhOi day manh  tuyên truyên; 4n dng can b, dãng 
viên, doàn viên, hôi viên trong co quan, dn vi tIch circ tham gia Cuc thi (dumg 
link cuc thi trên Báo din tCr Dng Cong sn Vit Nam: vietlao.dangcongsan.vn)./. 

Nai nhân: 
- Ban Tuyên giáo TU, 
- Ban Thu6ng vi DUK, 
- Nhu trên, (dê th/h) 
- Liru. 

(d 
b/c) 

 

Ltro'ng Th Thu Hin 



PHU LUC: TINH HINH VA QUAN 1I HP TAC VIT NAM — LAO 
GIAI DO3N 2017 — 2022 

(Kern theo Cong van sO' 102-CV/BTGDUK, ngày 2 7/6/2022 cla 

Ban Tuyên giáo Dáng iy KhO'i) 

Trong giai doin 2017-2022, dm91 sir chi dao  cüa hai Bang, hai Nhà nm9c, 
các ban cüa Bang, b, ngành cUa ChInh phü, các co quan cüa Quc hi, Mt trn 
T quc, các doàn th chInh trj, dja phuang, doanh nghip hai nuOc dã chü dng 
phi h9p và tIch circ trin khai thirc hin có hiu qua các thóa thun, hip dnh, k 
hoach, chmmg trInh hçip tác giüa hai bôn và dat  dugc nhffiig k& qua thit thirc trên 
tAt cá các lTnh viIc, gop phn quan tr9ng vào vic giü vCthg n djnh chInh trj, phát 
trin kinh t - xä hi, bâo dam quc phông - an ninh mi nuâc; tip tyc cüng c 
và tang cm9ng quan h hU'u nghj vT dai,  doàn k& dc bit, hçp tác toàn din Vit 
Nam - Lao, dng thai nâng cao vj th& uy tin cüa hai Bang, hai nm9c trên trm9ng 
quc th, dóng gop tIch crc cho boa bInh, n djnh, hçip tác và phát trin cüa khu v1rc 
và th giâi. Kt qua cii th nhu sau: 

1. Quan h chInh trj tiêp tiic thrçrc tang ctrô'ng Va ngày càng di vào chiu 
sâu, gill' vai trô nông cot, djnh htrO'ng tong th trong quan h hai ntró'c. 

Hal ben luôn khng djnh quan h hü'u nghj vT dai,  doàn kt dc bit và hgp 
tác toàn din Vit Nam - Lao là mu mirc, thüy chung, trong sang him có, là quy 
1ut phát trin, nhân t6 quyt djnh thng lçii cüa cách mng mi nuo'c, là tài san 
chung vô giá cüa hai Bang, hai dan tc, cn ducic giü gin, bão v, vun dp và 
truyn tip cho các th he mai sau. 

Hal ben dã phát huy nhUng cci ch hçip tác sn có, dng thi trin khai nhUng 
c ch hçip tác m9i; ph& hcip cht ch trong các vn d chin lugc; thu&ng xuyên 
trao di các doàn cp cao và các cp dm9i nhiu hInh thirc, gop phn lam sâu sc 
hmi mi quan h dc bit Vit Nam - Lao, Mi bt có các chuyn thàm Lao cüa 
Tng Bi thu, Chü tich nm9c, Thu tm9ng ChInh phü, Chu tjch QMc hi Vit Nam và 
các chuyn thäm Vit Nam cüa Tng BI thu, Chü tjch nuâc, Thu tm9ng Chinh phü, 
Chu tjch Quc hOi  Lao. Ben canh  do, chuyn thäm cüa các dng chI üy viên B 
ChInh trj, BI thu Trung u0ng Bang cüa hal ben...; k kt nhiu van kin hp tác 
quan tr9ng gifla hal Bang, hal ChInh phü, tao  hãnh lang pháp 1 thun igi thüc dy 
quan he hgp tác; tp trung trin khai thrc hin t& các thOa thun và Tuyên bô 
chung ducic k kt giUa lãnh dao  cp cao hal Bang, hai Niha nuOc, gop phn kjp 
th?i tháo g& khó khàn, vuO'ng mc trong vic thirc hin các thOa thun. 

Các ban cüa Bang, b, nganh cüa ChInh phü, các cci quan cüa QMc hi, Mt 
trn, doàn th và dja phuong hai nuâc du k kt và tIch circ trin khai các thOa 



thun, chuang trInh hçip tác song phuang và thuèng xuyên có các chuyn thäm 1n 
nhau; chia sé kinh nghim v cong tác xây dirng Bang, xây dimg h thng chInh tn, 
quail 1 nhà rnthc, phát trin kinh t - xà hi và hi nhp quc t cüng nhu các linh 
virc chuyên mon khác ma hal ben cüng quan tam. Dtc bit, lien quan dn các vn 
d 1 1un, thrc tin và chia sé kinh nghim v cOng cuc di mcii phát trin dt 
nuâc, tir näm 2017 dn nay, hai ben dã phi hçTp t chüc 5 cuc hi thâo l lun vói 
các chü d: H5i nhp quó'c te': Kinh nghim cia Viçt Nam, kinh nghim cia Lao; 
Phát trién nhanh, bn vImg, Cong tác hr tu'ó'ng trong dku kin hin nay. Thtc 
trgng, vá'n d dit ra và giái pháp, Cong tác xáy dyng Dáng và h thO'ng chInh trj 
trong tInh hInh mái; Nhü'ng vá'n d lj lugn-thy'c tiên mó'i trong van kin Dgi h5i 
XIII Dáng Cç5ng san Vit Nam và Dgi hi XI Dáng N/ian dan Cách mgng Lao... 

Trong 5 nàm qua, hal ben dâ phi hçip th chirc nhiu sir kin quan tr9ng trong 
quan h hal Bang, hal Nba nuâc vói nhiu hoat dng phong phü, sâu rng, có nghTa 
thit thrc, có sirc lan tOa rng kh&p dn các tng lap Nhân dan và các b, ban, ngành, 
da phrnmg; dtc bit là vic t chüc thành cOng các boat  dng k5" nim 55 11am Ngày 
thik 1p quan h ngoi giao và 40 näm Ngày k kt Hip mcc hth.i nghj và hçp tác Vit 
Nam - Lao (nàm 2017). Nbân các ngày 1 quan trçng, lãnh dto cp cao cüa hai Bang, 
hai Nba nuOc du giri thu, din chiic müng, thàm hOi ln nhau. 

Hai ben luôn phi hcTp tuyên truyn sâu rng ye mi quan h doàn kt dc 
bit Vit Nam - Lao, nht là trong th h tré, nhân các s,r kin tr9ng di trong quan 
h giüa hal nuâc; trin khai xay dirng mt s cOng trInh và tOn tao  các di tIch ljch 
sr v quan h Vit Nam - Lao mi nuc. 

Hoàn thành COng trinh Nba Quôc hi Lao, Tuçing dài TInh doàn kt lien 
minh chin du Lao - Viêt Nam tai tinh Xaisomboun; khánh thành Khu di tIch ljch 
si:r cách mng Chü tch Cay-xOn Phôm-vi-hân tai  khu di tIch Lao Khô thuc tinh 
Scm La (näm 2017); Dr an biên djch các b sách kinh din Mac - Ang-ghen, LC-nin 
va H ChI Minh Toàn tp sang ting Lao và b phim tài 1iu Chü tjch Cay-xón 
PhOm-vi-hàn, Chü tich Xu-pha-nu-vOng; ttng thu&ng huân chucing, huy chucing 
cho các tp th và Ca nhân có thành tIch xut sc trong vic gop phn thñc dy và 
tang cuông quan h doàn kt dc bit Vlt Nam - Lao. 

V pMi hqp phông, cMng djch Covid-19: Hal ben dà th hin sir chia sé, giüp 
dc nhau trong nàm 2021: Bang, Nhà nuóc Vit Nam dä hai ln h trg Bang, Nba nuóc 
Lao 1rng phó vai djch Covid-19 s tin mt 2.650.000 USD cüng trang thiêt bj y tê trj 
giá han 2 triu USD; tng Ban  Lao 1 triu 1iu vc-xin; cir các doàn chuyên gia y t và 
quân y sang h trçr Lao chng djch duge Ban dánh giá cao. Bang, Nba nu6c Lao và 
các doanh nghip cüa Lao dâ h trg Vit Nam 1,7 triu USD (trong do doanh nghip 
là 1,4 triu USD). Hal ben pMi hçp chat chë, h trg, tao  diu kin cho nguai dan hal 



nithc, km h9c sinh xut nhp cânh, each ly, sinh sng và h9c tp bInh thung. 

Trong näm 2021 và nhü'ng tháng du 11am 2022, dü bi cãnh djch bnh 
COVID- 19 con din bin phirc tap, nhixng hai ben dã phi hçip th chüc thành cong 
Di hi dui biu toàn quc cüa mi Dâng và bu Cu dii biu Quc hi 0 mi nixc 
trong näm 2021; duy tn các chuyn thäm, các cuc din dam và tip xüc cp cao 
bng nhiu hInh thtrc linh hot, ni bt là chuyn thäm hüu nghj chInh thirc Vit 
Nam cüa Tng BI thu, Chü tjch nisâc Lao Thoong-lun Xi-xu-lIt (thang 6/2021), 
Chü tjch Quc hi Lao Xay-xm-phon Phôm-vi-han thäm chInh thirc Vit Nam 
(tháng 12/202 1), Thu tung ChInh phü Lao Phän-khäm V-pha-vàn thám chInh 
thirc Vit Nam và khai mc Näm Doàn kt hU'u ngh Vit Nam - Lao (tháng 
0 1/2022), Chü tch rnróc Nguyn Xuân Phüc thäm hüu nghj chInh tht'rc Lao (tháng 
8/2021), Chü tjch Quc hi VuGng DInh Hu thäm chInh thirc Lao (thang 5/2022) 
dã tip tue khng djnh tInh doàn k&, gn bó, tin cay, thüy chung, trong sang, truó'c 
sau nhu mt giQa hai Dãng, hai Nhà nithc và Nhân dan hai nuôc; th hin chInh 
sách di ngoi nht quán cüa Ca hai rnrâc là dc bit coi trçng và dành u'u tiên cao 
nht cho vic gitt gin, không ng1rng cüng c và phát trin quan h hü'u nghj vi di, 
doàn kt dc bit và hcp tác toàn din Vit Nam - Lao. Hai ben cQng duy trI các cci 
ch hçp tác song phuo'ng quan trçng, trong do có các KS'  hp cüa üy ban lien ChInh 
phü Vit Nam - Lao. Hai nuc dã pMi hqp vi Campuchia th chüc thânh cong 
cuc gp gitta ba dng chI dtmg du ba Dãng Vit Nam - Lao - Campuchia (thang 
9/202 1), day ia cuc gp lch 5ir có S' nghia quan trng di vói quan h ba Dâng, ba 
nuâc k ttr näm 1990 dn nay. 

V di ngoi, hai ben thit 1p và trin khai thirc hin có hiu qua các cci ch 
tham vn thung niên cp Tnr&ng Ban Di ngoii Trung uong và B tru&ng B Ngoi 
giao; tang cuO'ng trao di thông tin v tInh hInh th gii và khu vrc ma hai ben cüng 
quan tam; phi hyp chat chë, hiu qua tnong các hot dng ti các din dn da phuang, 
nhu Lien h?p  quc, Hip hi các quc gia Dông Nam A (ASEAN), Din dan hçp tác 
A-Au (ASEM), Khu vçrc Tam giác phát trin Campuchia - Lao - Vit Nam (CLV), 
Hçip tác Campuchia - Lao - Myanmar - Vit Nam (CLMV), To chuc Chiên luç'c hçip 
tác kinh th Ayeyarwady - Chao Phraya - Mekong (ACIMECS) và các Ca chê hçip tac 
Tiêu vOng Mekong, gop phn nâng cao uy tin và vj the cüa mi nuóc. 

2. Hçrp tác quc phông - an ninh tip tiic dirçc coi là trii ct trong quan 

h giüa hal nu'óc 

Hai ben luôn phi hgp chat chê và h trq 1n nhau nhm bao dam on djnh 
chfnh trj, an ninh vã trt tçr, an toãn xä hi & m6i nu&c; thirc hin t& Nghj djnh thu 
hp tác 05 näm và K hoach hp tác gitta B Quc phOng và B COng an hai nuóc. 
Hai ben dã hoàn thành Dir an tang dày và ton tao  h thng mc quc gii Vit Nam 



— Lao' - k 02 van kin pháp 1 quan trçng näm 2016 là "Nghj djnh tim' ye du'àng 
biên giái và mc giài Viçt Nam - Lao" và "Hip djnh ye' quy chê' quán l biên gió'i 
và tha khdu biên gió'i trên da't lie'n Vit Nam — Lao" nâng cp mt s cira khu 
chInh len cüa khu quc t 2; duy trI cci ch Cuc hçp thuông niên giOa hai Truông 

doàn dai  biu biên giii Vit Nam - Lao; co bàn hoàn thành Thóa thun c.p cao 
Chinh phü v giài quyt vn d ngithi di Cu tir do và kt hon không giá thu trong 
khu vrc biên gii hai nuâc3. 

Hai ben tip tiic duy trI trao di thông tin, h9p tác chit chë nhm bào dam 

an ninh, xây dçrng tuyn biên giâi Vit Nam - Lao n djnh, phát trin toàn din; t 

chüc giao lu'u httu nghj quc phông biên giâi ln thir nht; khng djnh nguyen tc 
không cho phép bt k' lirc luçing nào dung lãnh th cüa nuóc nay d chng nrnc 
kia; tang cumg t chirc tun tra chung, tim kim cüu nan,  kim tra giám sat tai  các 
cira khu; trao di kinh nghim trong cong tác xây dimg lrc 1uçng quân di hai 
rnrOc; phông, cMng ti pham xuyên quc gia; ngän chn và xr l khai thác tài 

nguyen thiên nhiên trái phép, buôn lu, 4n chuyn ma tuy và nhUng vn d tiêu 

circ khác nay sinh tai  khu vrc biên gii hai nuóc. Hai ben cüng phi hçip chat chê 
trong cOng tác phông, chng dch bnh COVID- 19; tip tic cñng c và phát huy vai 
trO cüa các cim, bàn; pMi hcip, tu b các tuçmg dài biu tuçrng cüa tinh doàn kt 

hQ'u nghj và lien minh chin du Vit Nam - Lao tai  Lao; phi hçip tim kim và quy 

tp hài c& chin sT, quân tInh nguyen Vit Nam hy sinh tai  Lao4. 

3. Hqp tác kinh t, van hóa, y t và khoa hQc - k5 thut dã có chuyn 

bin tIch cu'c. 

Vit Nam và Lao tIch cçrc trin khai các hip dnh gitta hai ChInh phü và thôa 

thun tai  các kST h9p cüa üy ban lien ChInh phü; tIch cçrc triên khai ThOa thun ye 
Chin luçic hçip tác kinh t, van hóa, giáo dye, khoa h9c - k5 thut Vit Nam - Lao; 

tang cung cong tác huó'ng dk, kim tra, don dôc, chü dng tháo g nhttng khó 

khän, vuàng mac, tip tçlc k kt nhiu van kin hçp tác, tao  hành lang pháp 1 

dng b d thüc dy hçip tác gitta hai nuóc. 

ye' du tu', tInh dn nay, Vit Nam có 214 dir an dâu tu sang Lao con hiu 

lirc, vi tng vn du tu däng k2  khoãng 5,33 t' USD5, tip tyc duy tn vj trI thu 3 

trong s các nuc có boat dng du tis tai  Lao (sau Trung Quôc, Thai Lan). Mt sO 

'Hal ben da ton tao,  cm rnài 905 vi trI, tuang  duong  1.002 ct mc và ct du, trong  do cm b sung  168 c9c du;  d xàc 

djnh tong  chiëu dài duOng  biên gidi Vit Nam - Lao là 2.337A5 km. 
2  Ccra khâu Dãc-ta-09c (Xê-cong) - Nam Giang  (Quàng  Nam);  dr kiên sap tài së nâng  cap cfra khãu LOng  Sp (San La) - 
Pa Hang  (Hfia-phàn) len thành ccra khãu quôc tê. 

PhIa Lao dA cap quôc tch cho 1.964 ngu&i/ 6.571 ngui, chi dat  30,2%;  Vit Nam dä cp quOc tjch cho 1.439 
ngirII1.836 ngi.thi. 
4Ti'r näm 2016 dOn 2020, dä cOt bôc duoc 1.500b hài cot và d hOi huong  &rç c 1.517 b, hal cOt. 

PhIa Lao ghi nhan  dO cO 4,4 t USD dang k du ti.x vào Lao (chua tInh phn vn tang thOrn). 



dir an dã di vào boat dng dat  hiu qua t&, dã có doanh thu, thirc hin các nghia vi 
tài chInh vi các c quan nhà nrnc Lao và tao  ra vic lam n djnh cho hang var  lao 
dng cüa Lao. Tir 11am 2017 dn 11am 2021, hai ben tIch circ trin khai và dua vào 
s1r diing nhiu cong trInh, dr an sr diing ngun vn vin trçl, trong do cO di,r an 
tr9ng dim nhu Beth vin Htu nghj tai  tinh Hüa-phan và tinh Xiêng-khoãng cüa 
Lao. Dc bit, hai ben hoàn thành dir an cong trInh Nhà Quc hi mói cüa Lao. Day 
là mon qua cüa Dâng, Nhâ nuOc, nhân dan. Vit Nam dành tang Dàng, Nba nuc 
và nhân dan Lao, là biu tuçing cüa m6i quan h dtc bit Vit Nam - Lao. 

V thirn'ng mgi, hai ben tip tic thüc day, dam phán và k k& nhiu van bàn 
quan tr9ng, gop phn hoàn thin khuôn kM pháp 1 v thucing mai  (Hip djnh 
thuo'ng mai  song phucing mdi, Hip djnh thwmg mai  biên gii, Nghj djnh thu süa 
di Hip djnh qua cãnh hang hóa Vit Nam - Lao, D an phát trin thuang mai  biên 
gith Vit Nam - Lao...); chü dng, tIch circ trin khai các van kin dâ k k& và c 
ch "met cra, mt ln drng" tai  cp cira khu quc th Lao Bào -Den-xa-v&n, tang 
cumg các bin pháp xüc tin thuang mai. 

Giai doan  2016-2020, kim ngach thuang mai  Vit Nam - Lao dà có nhU'ng 
buóc phát trin dáng k, tc d tng bInh quân 4%/näm. Kim ngach thuang mai 
Vit Nam - Lao näm 2021 dat  trên 1,37 t USD (tang khoáng 33,3% so vó'i nám 
2020). Giai doan  2021-2025, hai nuâc phn du tang kim ngach thuang mai  hai 
nirc mi närn tang 10%. 

Trong 4 tháng du nam 2022, kim ngch thuong mai  hai nuâc dat  558,2 triu 
USD (tang 20,2% so vi cüng kSr näm 2021). Trong do xut khu cüa Vit Nam 
sang Lao dat  192,2 triu USD, tang 11,8% và nhp kMu cüa Vit Nam tir Lao dat 
366 triu USD, tang 48,5% so vd cUng k' nam 2021. 

V giao thong v2n tái, hai ben tip tic tp trung thrc hin Bàn ghi nba giia 
hai ChInh phü v Chin luçic hçip tác trong linh vrc giao thông 4n tâi giai doan 
2016 - 2025, tm nhIn dn nam 2030. Theo d, hai ben phi hçip nghiên cru, thüc 
dy tim kim ngun vn trin khai các dix an tr9ng dim; trin khai Hip dnh h9p 
tác và du tu phát trin c1im bn cãng 1, 2, 3 tai  càng Vüng Ang; cc bàn hoàn 
thành, di,r an xây dirng san bay NOng-khang tai  tinh Hua-phan. Hai ben k kêt Thóa 
thun v xay dirng và khai thác tuyn dumg st Vüng Ang - Viêng Chàn; phOi h9p 
d nghj vOi Nht Bàn xem xét trin khai thirc hin d? an tuyn duang b cao tôc Ha 
Ni - vieng Chàn; dy manh  hgp tác trong linh virc dào tao,  phát trin nguôn nhân 
1irc chit luçing cao v giao thông 4n tài. 

V linh vy'c náng lup'ng din, hai ben dã k kt Biên bàn ghi nhó ye ht 
trin các d an thüy din tai  Lao và mua ban din gifla hai nuac den nam 2030 và 
Hip djnh v hçip tác phát trin các cong trInh nang lugng din và mO; k ket Bàn 



ghi nh v h9p tác mua ban din tir các cong trInh din gió... 

V nóng lam và phát trié'n nông thón, hai ben dä tMng nht coi hçTp tác trong 
1mb virc nay là rt quan tr9ng, theo do d tang cuông trao di chuyn giao cOng 
ngh, k5 thut và xây drng mô hInh phát trin nông nghip, nông thôn giâm nghèo, 
nâng cao näng 1irc th ch, chInh sách trong quãn 1 san xut nông lam nghip, thüy 
san và thüy lçii. Hai Ben tip tijc h trg có hiu qua cho phát trin nông thôn vüng 
tr9ng diem ti các tinh: Xiêng-khoâng, Hüa-phan, Xay-xm-bun; hoàn thành xây 
dirng các trung tam djch vi km thut nông nghip; thng nht xây dirng mt s d? 
an thüy igi. Hai ben dã pMi hgp thirc hin t& vic quail i và bào v r&ng va tài 
nguyen thiên nhiên, ngàn ch.n vic buôn bán-4n chuyn g trái phép và lam san - 
thii rrng xuyên biên giói. 

V linh vrc y t& cong tác khám, chtia bnh cho can b va nhân dan Lao tai 
Vit Nam, nht là tai  các tinh có chung duèng biên gii và cong tác pMi hgp khám, 
chtta bnh tr xa tip tiic thrcic quan tam thüc day; Vit Nam luôn tao  diu kin giüp 
Lao dào tio can b y th; phi hcp chat ch trong cOng tác phông, chng djch bnh 
COVID- 19. 

4. Hqp tác v giáo dyc - dào to, phát triên ngu1n nhn hyc 

Vic trin khai D an nâng cao chit luqng và hiu qua hgp tác Vit Nam - 
Lao trong lTnh virc giáo diic và phát trin ngun nhân hrc giai doan 2011 - 2020 dã 
tto ra sir thay di tIch crc di vOi cOng tác dào tao  ngun nhân 1irc cüa Lao, trong 
do dim nhn là vic trin khai xây di.mg, sira dM các ca ch, chInh sách nhm 
nâng cao cOng tác quàn l, tip nhn, dào tao  du h9c sinh Lao, diu chInh các ch 
d h9c phi, sinh hoat  phi, tio diu kin cho cong tác dào tao  ngày càng hiu qua, 
tao sr chuyn bin rô rt v s lugng và cht hxgng. Hai ben phi h9p dy manh 
phong trào h9c ting Vit tai  các c s dào tao  và các c quan cüa Lao; hoàn thành 
biên soan và bàn giao chuang trInh ting Vit (thçrc hin thI dim) tü lip 1 dn lóp 
12 d giàng dy tai  các tri1ng trung h9c cO nhu cu và có dü diu kin tai  Lao; 
bien soan  sách giáo khoa ting Vit cho h9c sinh Lao; thI dim day song ngü Vit - 

Lao trong Tnthng song ngü Nguyn Du, xây dçmg tr din Vit - Lao. Ben canh  do, 
hai ben cüng thüc dy trin khai các dir an sira cha, nang cp, xây dçmg mói 
trung h9c, tao  diu kin tbun lgi cho vic t chüc cOng tác day  và h9c cüa h9c 
sinh, sinh viên; dào tao  bM duOng giao viên, can b tai  Lao. Cui nàm 2020, hai 
ben dà k k& D an nâng cao chat lugng và hiu qua hqp tác Vit Nam - Lao trong 
linh vçrc giao dc và phát trin ngun nhân 1irc giai doan  2021 - 2030, theo dO mi 
nãm Vit Nam dãnh cho Lao han 1000 sut h9c bang dào tao  vã bi duO'ng vã Lao 
dânh cho Vit Nam 60 sut h9c bng. 

Hai ben dã thüc dy hgp tác trong iinh vçrc dy ngh thông qua cung cp cac 



trang thi& bj phçic vi cho vic dy ngh cüa Lao; trin khai hçip tác hiu qua trong tp 
hun tay ngh cho các thI sinh Lao tham di,r Hi thi tay ngh ASEAN hang 11am. 

5. Quan h hqp tác, giuip do' 1n nhau gifra các ban, b, ngành, co' quan 
ella Quôc hi, Mt trn, các doàn th, các dja phiro'ng 

Trong các chuyn thäm 1n nhau, hai ben trao di kinh nghim v cong tác 
xây dirng Dâng, phát trin kinh th - xã hi, bão dam quc phông - an ninh; giüp d 
ln nhau giüa các dja phrnmg, nht là các dja phucing có chung dithng biên gili 
trong vic xây dçmg kt cu h tng, chàm soc y t, dào to phát trin ngun nhan 
luc, xóa nghèo, bão dam an ninh, trt tix, an toàn tti các khu virc biên giói hai nithc. 

Hot dng dM ngoi nhân dan dugc hai nithc hai nixâc ht s1rc quan tam 
trong do Mt trn TO quc, các doàn th& t chirc chInh trj xä hi cüa hai nurc 
thuè'ng xuyên t chirc các chuyn thàm, trao di kinh nghim, t chCrc các hott 
dng giao luu van hóa, vAn ngh, th diic th thao. Qua do gop phn tAng cixrng sir 
hiu bi& ln nhau giQa Nhân dan hai ntthc, thüc dy quan h Vit Nam - Lao ngày 
càng phát trin di vào chiu sâu./. 



PHU LUC: TINH HIM! VA KET QUA QUAN Ht  VIT NAM — CAMPUCHIA 
(Giai ttoan 2017 — 2022) 

(Kern theo Cong van sO 102-C V/B TGD UK, ngày 2 7/6/2022 cia 
Ban Tuyên giáo Dáng iy KhOi) 

Trong giai dotn 20 17-2022, dui sir lãnh do, chi dao  cüa hai Dâng, hai Nhà 
nrnc, các cap, ngành, dja phuo'ng và doanh nghip hai ben dã chü dng phi hçTp 
và tIch circ trin khai thrc hin các Hip djnh, Thóa thun hçp tác giüa hai ChInh 
phü và chiiang trInh hçp tác gitta các b, ngành, dia phuang dã dt nhttng kt qua 
nht djnh, gop phn quan tr9ng vào vic gitt vU'ng n djnh chInh trj, phát trin kinh 
t - xã hi, bão dam quc phông, an ninh ô' mi nuâc; tip tiic cüng c và tang 
cung quan h lang ging t& dçp, httu nghj truyn tMng, hcip tác toàn din, bn 
vttng lâu dài Vit Nam - Campuchia, dng thôi gop phn nâng cao v th cüa hal 
Dáng, hai nuóc, dóng gop tich circ cho boa bInh, n djnh, hçip tác và phát trin a 
khu v1rc và trên th giai. Kt qua cii th nhu sau: 

1. Quan h chInh trj tip tijc thrçc duy trI, gifr vai trô nông ct, dlnh 
hir&ng trong quan h hal ntthc 

Hai ben tip tiic khng djnh quan h Vit Nam - Campuchia dang phát trin 
ngày càng sâu rng, thit thçrc và hiu qua trên các 11th virc, trâ thành tài san 
chung qu báu cüa hai dan tc và là nhân t quan tr9ng bào dam thing 1çi sr 
nghip xây drng và bâo v T quc cüa mi nuóc và quyt tam gitt gin, không 
ngtmg phát buy và truyn tip cho các th h mai sau tInh doàn kt httu nghj truyn 
thng và sir hçp tác toàn din Vit Nam - Campuchia. 

Hai ben tip duy trI và phát buy hiu qua các cc ch hp tác gitta hal nuâc; 
tang cuang trao di các chuyn thàm, các cuc gp go', tip xüc gitta lãnh do cp 
cao và các cp, trong do cO các chuyn thäm cüa Tng BI thu Nguyn Phü Tr9ng; 
Thu tuO'ng ChInh phü Nguyn Xuân Phüc; Chü tjch Quc hi Nguyn Thj Kim 
Ngân và don Chü tch CPP, Thu tuO'ng Hun Sen; ChU tjch Thuçing vin; Chü tjch 
Quc hi Hêng Samrin và các chuyn tbãm cüa Lãnh dao  cp cao hai Dãng, hal 
nithc. Trong chuyn thäm cp nba nuôc Campuchia cüa Tong BI thu Nguyen Phu 
Tr9ng vào nàrn 2017 và nàm 2019 và các chuyn thäm cña Lath do cp cao hal 
nuâc, hal ben da ra Tuyên b chung, trong do kMng djnh tip tiic cüng c và tang 
cuO'ng mi quan h lang ging t& dçp, httu nghj truyn thng, hcp tác toàn din, 
bn vttng lâu dài Vit Nam - Campuchia; thin manh  tip tyc thirc hin dy du các 
nguyen tc dã duç'c nêu trong Tuyên b chung Vit Nam - Campuchia cac nàm 
1999, näm 2005, närn 2009, nàrn 2011, nãm 2014, thang 6/2016 và tháng 12/2016; 
tái khng dnh ton trçng và thirc hin dy du các hip uac hoch djnh biên giói a 
cac hip djnh, thOi thun lien quan dn biên giói dà k kt gitta hai nuâc. 



Nãm 2020 den nay, trong bi cãnh djch bnh Covid-19 din bin phüc tap, 
hai ben không thrc hin duçc các chuyn thàm trao di doàn cp cao trirc tip 
song vn duy trI quan h chInh trj thông qua các kênh tip xüc nhu các cuc din 
dam, hi dam trirc tuyn phü hçp vi tInh hInh thrc t. Trong do có các cuc din 
dam giüa Chü tch CPP, Thu tuó'ng Hun Xen và Tong BI thu Nguyn Phü Tr9ng, 
Chü tich  nithc Nguyn Xuân Phüc, Thu tuó'ng Phtm Minh ChInh, Chü tch Quc 
hi Vucing DInh Hue... Hal ben dã t chüc thành cong Hi nghj hcip tác và phát 
trin các tinh biên giái 1n thir 11 và K h9p ln thir 19 Uy ban hn h?p  Vit Nam 
- Campuchia ye hcp tác Kinh t, Van hóa, Khoa hçc và K5 thut. Länh dao  dtp 
cao hai Dãng, ChInh phü Va the b, ban, ngành cüng gui thu thàm hOi và chia sé ye 
tInh hInh djch bnh Covid -19 cã hai nrnc. Hai ben üng hO ln nhau trang thit 
bj, 4t tu y t d phOng, cMng djch bnh Covid -19. 

Nhân dip k' nim "40 nàm con dung ciru nuâc cüa Thu tuó'ng Hun Sen" và 
"50 näm Ngày thit 1p quan h ngoi giao Vit Nam - Campuchia (1967 - 2017)", 
ThU tuó'ng Hun Sen dâ sang thàm Vit Nam. Tai  các  cuOc gp Thu tuâng Hun Sen 
dã bay to lông bi& cm vi sr hy sinE ma Vit Nam dä dành cho Campuchia và mong 
mun "mi quan h doàn kt, hUu nghj Vit Nam - Campuchia mãi mäi xanh tuoi, 
di di bn v11ng". Thu tuóng ChInh phU Nguyn Xuân PhUc khng dnh: "Van 
mnh cUa hai dan tOe  là không th tách rài nhau, do là mOt  chân l tU thc tin lch 
sU cUa hai nuó'c". 

Hai ben cUng dä k kt nhiu van kin hçip tác quan tr9ng giüa hal ChInh phU, 
giüa các BO,  ban, ngành, to hành lang pháp l thun li thUc dy quan h h tác, 
gop phn tháo gc nhctng khó khän vuOng mc trong vic trin khai các thOa thuQn. 

Hai ben dã ph& hçip t chUc t& các ngay 1 quan tr9ng cUa hai Dàng, hai 
nuOc nhu: K nim ngay Chin thng chin tranh báo v biên gith Tây Nam va 
cUng quân dan Campuchia chin thing ch dO Khmer DO diet chUng; kS'  nim v 
sr kin" Con dung dánh d ch dO diet chüng" cUa Thu tuOng Hun Sen; tuyên 
truyn v quan h Vit Nam - Campuchia nhân các ngày 1 quan trng cUa hai 
Dáng, hai nuOc; Ban Chp hành Trung uo'ng, Lânh do cp cao hal Dáng, hai nuâc 
gUi din mU'ng, din thäm hOi ln nhau nhân ngày thanh 1p Dâng, Tt cé truyn, 
Quc khánh. 

Hai ben dang tIch crc chun bj cho vic phi hqp t chUc các hot dOng thi& 
th?c, có ' nghia nhân dip  k' nim 55 näm thit 1p quan h ngoi giao (24/6/1967 
- 24/6/2022), gop phn tang cung tuyên truyên tói nhân dan, nhât là the h tré hal 
nuóc cUng trân tr9ng và gitr gin quan h t& dçp giUa hai dan tOe. 

2. Ye hçrp tác quôc phông, an ninh và di ngoi tip tic thrqc thiic dy, 
ngày càng cht ch và có hiu qua là tri c  trong quan h gifra hai nu'óc 

Hal ben dà ph& h9p chat ch giü vrng n dnh chInh trj, dam bâo quc 



phông, an ninh i mi nuc; thirc hin t& Nghj djnh thu v quc phông và K 
hoach hçp tác hang nãm v quc phông, an ninh giüa hai B Quc phông, giiia B 
Cong an Vit Nam vi Bô ni viii Campuchia. Hai ben hçp tác xây dçmg tuyn biên 
giOi n djnh và phát trin bn vQng; khng djnh nguyen tc không cho phép bt cü 
1c lugng nào dung lãnh th cüa nuó'c nay d chng phá nuóc kia; phi hçp trao 
di doàn các cp; tang cung chia sé kinh nghim chuyên môn, nghip v11; t chirc 
din tp ciru h ciru nn khu v1rc biên giOi; duy trI tun tra chung trên bin, trên 
b; kjp thi phi hçip ngàn chtn và du tranh có hiu qua các hoit dng cMng phá 
cüa th 1irc thu djch; phM hçp ngän chn các 1oi ti phtm xuyên quc gia nht là 
buôn ban ma tüy; hçip tác chat ch trong cong tác tim kim, ct bc và hi hucmg 
hài c& 1it s quân tinh nguyen,  chuyên gia Vit Nam hy sinh trong các thai k' 
chin tranh ti Campuchia; phi hqp trüng tu 23/25 Dài hru nghj Vit Nam - 
Campuchia ti các tinhlthành cüa Campuchia. 

Hai ben tang cung phi hçip trong các hoat dng d& ngoti quc phông, an 
ninh và ngoi giao tti các din dan quc t và khu vçrc; thuông xuyên thirc hin 
tham vn chInh trj, chia sé thông tin kjp thñ và phi hçTp cht chë, hiu qua, üng 
h 1n nhau ti các din dan quc t và khu virc, nht là trong khuôn kh hçip tác 
cüa Hip hi các quc gia Dông Nam A (ASEAN), Lien hgp quc và các co ch 
hçp tác Tiu vüng Me Công, gop phn giti v&ng hôa binh, n djnh và hçp tác phát 

trin a khu virc và trên th giai. 

V biên giôi, hai nuOc d hoàn thành phân giói cm mc khoàng 84% biên 
giai trên d.t lin (1.045 km) vâi 2.048 ct mc biên giâi dugc cm ti 1.554 vj trI, 
dng thai k 02 van kin pháp 1 ngày 05/10/2018 ghi nhn thành qua phân giâi 
cm mc dã dt duçc1  ghi nhn 84% thành qua phân giái, cm mc, do do trên 
toàn tuyn chi cOn khoàng 213km chua phân giOi. Ngày 22/12/2020 hai nuac dã 
phi hçp t chuc L trao di van kin phe chun theo hInh thcrc trirc tuyn d hai 
van kin pháp 1 v biên giâi chInh thic có hiu lirc. Vic k k& hai van kin pháp 
1 nay có nghia to lan, dt nn tang d hai ben duy tn n djnh, thuc dy phát trin 

kinh t khu virc biên giâi. 

3. Ye hçp tác kinh t, van hóa, giáo diic khoa h9c - k5  thut có btró'c 

phát triên tIch circ 
Hai ben dã chü dng, tIch circ, phi h9p trin khai các Hip djnh gifla hai 

ChInh phü và ThOa thun ti KST h9p Uy ban Hn hp Vit Nam - Campuchia; tang 
cuO'ng cong tác huang dan, kim tra, don dc, kp thai trao di tháo g khó khän, 

vuóng mAc d thüc dAy hgp tác. 

V hçp tác du tu', hin Vit Nam có 188 dr an dAu tu sang Campuchia cOn 

'Hip uàc b sung Hip uOc hoch djnh biên giài nm 1985 và Hip uâc b sung näm 2022 gitta Chfnh phü rnróc 
Cong hOa XHCN Vit Nam Va Vixo'ng quôc Campuchia; (ii) Nghj djnh thu PGCM biên giài trên dat lien gitta Cong 
hàa XHCN Vit Nam và vuGng quôc Campuchia, ghi nhn thành qua 84% cong tác PGCM. 



hiu 1rc, vói tng s vn du Viz dàng k)' khoâng 2,846 t USD, dirng thir 2 trong 
tng s 78 quéc gia, vüng lãnh th ma Vit Nam có du tu ra nuóc ngoài. Hot 
dng du tu cüa Vit Nam ti Campuchia dã có mt i 18/25 tinhlthành và hu ht 
các linh virc quan tr9ng nhu: linh virc nông nghip (vn dàng k là 2,07 ti USD), 
vin thông, ngân hang, djch vii tài chInh (vn dang k là 369 triu USD), cong 
nghip ch bin ch tio (vn däng k 84,3 triu USD), khai khoáng (vn däng k 
là 58,5 triu USD), hang không, du 1ch. Hin có nhiu doanh nghip Vit Nam 
dang n 1%rc vuçlt qua mi khó khan, vuon len du tu, lam an hiu qua tai 
Campuchia nhu: Tp doàn Vin thông Viettel, Tp doàn Cong nghip Cao su Vit 
Nam (\TRG), Tp doàn Din lirc Vit Nam (EVN) Lien doanh Vinamilk khánh thành 
Nba may süa Angkor. . .Các doanh nghip không chi du tu, kinh doanh hiu qua, thirc 
hin nghiêm tue nghia vii dóng thu ma con gop phn vào sir phát trin kinh t - xã 
hi, nâng cao di sng, dóng gop tIch circ vào an sinh xã hi, tang thu ngân sách, thiic 
dy phát trin hi tng và tao  vic lam cho hang van  lao dng Campuchia. Sir thüc dy 
hçip tác song phuang v kinh t dà tri thành cht kt dInh tInh doàn k& và hthi nghj 
cüa hai dan tc Vit Nam và Campuchia ngày càng bn chat. 

Hin nay, Campuchia có 21 dir an du tu vào Vit Nam vói tng vn däng k 
64 triu USD, dirng tht'r 54 trong 132 quc gia và vüng lãnh th du tu vào Vit Nam. 

V thzto'ng mai, tng kim ngch thuo'ng mai  hai chiu Vit Nam - Campuchia 
tip tiic giü dugc dà tang trung tIch circ, näm 2021 dat  9,3 15" USD; tang 84% so 
vi cüng k5' näm 2020, trong do Vit Nam xut sang Campuchia dat  4,7 ti USD, 

nhp khâu tü Campuchia dat  4,6 ti USD. Tuy nhiên, dim dáng chü là 
Campuchia vn giü vtng vj trI thj trung xuât khâu lrn thir 2 cüa Vit Nam trong 
khu Virc, ASEAN (sau Thai Lan). 

Hai ben dã k Bàn Thôa thu.n thüc dy thuang mai  song phuo'ng Vit Nam - 
Campuchia giai doan 20 19-2020; Biên ban ghi nba v phát trin và kt ni ha tng 
thuong mai  biên giâi Vit Nam - Campuchia; Biên bàn ghi nha ye hçp tác trong 
lTnh vuc xüc tin thuong mai, Chcr kiu mu biên giai tai  xä Da, huyn Meniot, 
tinh Tbong Khmum, Campuchia dugc khánh thành và bàn giao vào ngày 
24/12/20 19. Hai ben dã nht trI ye các ni dung Hip djnh Thuong mai  biên giói 
Vit Nam - Campuchia. Thai gian qua, Vit Nam và Campuchia cüng dành nhttng 
mi dãi v thu xut - nhp khu cho các ba1  hang hóa cüa doanh nghip hai ben2. 

Hoat dng h9p tác thuong mai  giüa Vit Nam và Campuchia dugc xuc tiên 
tIch circ bang nhiu hoat dng cüa din dan doanh nghip, hi chg trin lam hang 

không Vit Nam tai  Campuchia, ma khu kinh t cüa khu; xây dirng hành lang 

2  Viat Nam huàng thud xut nhp khu 0% áp dung di vói 26 mat  hang khi nhp khu vào thl tnr&ng Campuchia. 
Day ta nhng iru dài däc bit ma Campuchia chi dành cho Vit Narn. Nguvc li, Vit Nam cüng dành uu di dac 
bit thuë suât nhp khâu 0% cho 32 mat  hang cüa Campuchia, phân lan là nông san. Diêu nay gilip các doanh 
nghip xuât khâu cüa Vit Nam cO nguôn nguyen lieu dê thirc hin các hqp dong xuât khâu sang các nuâc khàc. 



pháp 1, kt cu h tng phitc vi thuçing mui ngày càng gia tang gitt hai ben. 

Hcrp tác v näng lwcmg, hin T.p doàn Din 1irc Vit Nam(EVN) cIa bàn din 
cho Campuchia qua &thng day 220kV Châu Dc - Ta Keo trong nãm 2018 là 0,73 
tr kWh và näm 2019 là 1,31 t kWh; qua cap din áp 3 5kWh, 22kV (luâi din 
trung áp qua 17 cira khu biên giói) trong näm 2018 dt 358 triu kWh và dn h& 
näm 2019 là 466 triu kWh. Nàm 2021, san hiçng din ban cho Campuchia 
khoàng 923 triu kWh. Hai bn cIa k kt Biên bàn ghi nhé v hçip tác trong lTnh 
virc din vOi B Mo và Nang luçing Campuchia, trong do Vit Nam nâng cong sut 
bàn din them 50MW cho Campuchia qua cp din áp 220kV. 

Hcrp tác giao thông vgn tái, hin hai ben tIch circ thiic dAy kt ni giao thông 
giUa hai nuâc. Hai ben cIa k Biên bàn ghi nh v Chik lugc hçip tác giao thông 
4n tài giai dotn 2018-2025, tm nhIn 2030; Hip djnh vn tài dumg b giüa 
ChInh phü hai nuc; Hip djnh vn tài thüy Vit Nam - Campuchia; mi du?mg bay 
tr Phnôm Pênh, Sihanouville, Siêm Rip den Ha Ni, Dà Nàng, TPHCM; ThOa 
thun v dja dim ni ray dung st giüa TPHCM dn Phnôm Pênh. 

V nông nghip, hin nay, Vit Nam dang h trçi Campuchia dào to ngun 
nhân lc, chuyn giao các tin b khoa h9c k thut trong trông tr9t, chän nuôi, 
nuôi trng thüy san. Hai ben phi hçip chit chë trong cOng tác kim dch dng thirc 
4t, báo v rüng, chng khai thác, vn chuyn buôn ban g  dng 4t hoang dA trái 
phép qua khu virc biên giri hai nuc, gop phtn quàn l rrng bn vüng và bào tn 
da dang sinh h9c. V thüy san, hai ben thuông xuyên trao di nhm ngän chn, giái 
quy& tInh hInh tàu Ca cüa hai nrnrc vi phm vüng bin cüa nhau; tang ci.rng hçip 
tác v: Quán l tàu cá và giám sat tàu cá; nuôi trng và bão v ngun lgi thüy san; 
kim soát chat luçng san phm thüy san. 

V hQp tác tróng cay ca su tgi Campuchia, hin Tp doàn Cong nghip Cao 
su Vit Nam, Cong ty c phn Hoàng Anh Gia Lai, mt s doanh nghip Quân di 
và doanh nghip tu nhân Vit Nam cIa và dang trin khai các dir an trng cay cao 
su tti Campuchia. Trong do, Tp dioàn Cong nghip Cao su Vit Nam cIa thành 1p 
16 cong ty con thrc hin 20 dir an tren dja bàn 7 tinh cüa Campuchia, din tich cao 
su dang khai thác dt 87.892 ha (trong tng s cIa däng k là 120.29 1 ha). Hin tti, 
Tp doàn cIa dAu tu 03 nhà may ch bin vâi tng cOng sut là 41.000 tn/nàm (ti 
tinh Kampong Thom, Rattanakiri). 

V hp tác giáo duc, dào tao và phát triên nguôn nhdn lyc là lTnh virc dugc 

hai ben quan tam, hang nàm ta dành cho Campuchia hang tram sut h9c bng dào 
to dài h?n  và ngn hn và Campuchia dành cho ta 35 sut h9c bng. Ngoài ra, hai 
ben dang tang cung hp tác trong linh virc dy ngh thông qua vic t chüc các 
hot dng phát trin ngun nhân lirc. Hin ta clang triên khai Dir an thành 1p 
Trung tam Vit Nam h9c ti Di hçc Hoàng gia Phnôm penh. 



4. Quan h hçrp tác, giñp dr In nhau gifra các ban, b, ngãnh, co quan 
cüa Quôc hi, Mt trn, các doàn the, dla  phiro'ng tiêp tiic duc  day minh và 
di vào thu'c cht ho'n 

Hai ben trao di các doàn, trao di kinh nghim, giüp dO, h trg 1n nhau, dc 
bit là các da phuang có chung dithng biên giói, tip tVc  mi rng xay dirng k& 
cu h tng, chàm soc y t, dào to phát trin ngun nhân 1irc, bào dam an ninh, 
trt tir, an toàn ti các khu virc biên gii hai nuc. 

Hott dng di ngoi nhân dan dugc quan tam thüc day, hai ben dã t chirc 
nhiu hoit dng trao di doàn, trao di kinh nghim, giao luu van hóa, van ngh, 
th diic th thao, gop phn tang cuing hiu bitt ln nhau giüa nhân dan hai nuóc, 
dc bit là các tinh có chung dumg biên giOi, thüc dy quan h hai nuóc ngày càng 
phát trin di vào chiu sâu, thit thrc và hiu qua.!. 
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