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LỜI GIỚI THIỆU
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (tiếng Anh: AsiaPacific Economic Cooperation, viết tắt là APEC) là tổ chức quốc tế của các
quốc gia nằm trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường
mối quan hệ về kinh tế và chính trị. Diễn đàn tổ chức các kỳ họp thường niên
lần lượt tại mỗi quốc gia thành viên, cũng có những uỷ ban thường trực chuyên
trách nhiều lãnh vực khác nhau từ truyền thông đến ngư nghiệp.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương có ý nghĩa rất quan
trọng đối với các nước trong khu vực, đồng thời có tầm quan trọng tác động vào
liên kết khu vực và toàn thế giới. Với thế và lực được nâng cao sau 30 năm đổi
mới và kinh nghiệm tổ chức Năm APEC 2006, việc một lần nữa đăng cai Năm
APEC 2017 thể hiện tầm nhìn chiến lược và khẳng định quyết tâm của Việt Nam
tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện.
Để tuyên truyền sâu rộng Năm APEC 2017 và sự kiện Tuần lễ Cấp cao
APEC 2017 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 11/11/ 2017 tại Đà Nẵng, Thư viện tỉnh Bắc
Ninh biên soạn và phát hành thư mục chuyên đề “Năm APEC 2017 - Tầm nhìn
vị thế mới của Việt Nam”
Thư mục được chia thành 3 phần:
Phần I: Diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và Năm
APEC Việt Nam 2017
Phần II: Hội nghị bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017
Phần III: Hoạt động hướng tới Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam
Nguồn thông tin trong Thư mục được lấy từ báo, tạp chí hiện có trong Thư
viện tỉnh và một số trang điện tử. Trong quá trình biên soạn Thư mục không
tránh khỏi thiếu sót. Kính mong Quý bạn đọc lượng thứ.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
(APEC) VÀ SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM
Thái Uyên (tổng hợp)
Khái quát chung về APEC
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (Asia - Pacific
Economic Cooperation, gọi tắt là APEC) được thành lập tại Can-bê-ra vào tháng
11-1989 theo sáng kiến của Ốt-xtrây-lia, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tự
do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư. Từ 12 thành viên sáng lập (gồm Ốtxtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, In-đô-nê-xia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xia,
Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Hoa Kỳ), sau 4 lần mở rộng
thành viên vào các năm 1991(Trung Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc, Đài Loan
- Trung Quốc), 1993 (Mê-hi-cô, Pa-pua Niu Ghi-nê), 1994 (Chi-lê) và 1998 (Pêru, Nga, Việt Nam), đến nay APEC có 21 thành viên. Từ năm 1997 APEC chủ
trương tạm ngừng kết nạp thành viên mới. APEC đại diện khoảng 40% dân số
thế giới, đóng góp 54% GDP và 44% thương mại toàn cầu.
Mục tiêu của APEC là xây dựng cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương
năng động, gắn kết thông qua thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, liên kết
kinh tế khu vực, hợp tác kinh tế - kỹ thuật, hợp tác bảo đảm an ninh con người,
và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững. APEC hoạt động theo
nguyên tắc đồng thuận, tự nguyện và không ràng buộc.
Cơ chế hoạt động gồm: Hội nghị cấp cao, Hội nghị Bộ trưởng (HNBT)
Ngoại giao - Kinh tế, các HNBT chuyên ngành và Hội nghị Quan chức cao cấp
(SOM). Bộ máy giúp việc gồm 4 Ủy ban, 13 nhóm công tác, 1 nhóm đặc trách,
22 tiểu ban, nhóm chuyên gia, diễn đàn, đối thoại và đối tác chính sách, và Ban
thư ký APEC hoạt động thường trực, trụ sở tại Xinh-ga-po. Đến nay, APEC đã
trải qua 21 kỳ Hội nghị Cấp cao; 25 kỳ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh
tế; 19 Hội nghị Bộ trưởng Thương mại, 20 HNBT Tài chính và 20 HNBT
Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các HNBT chuyên ngành về giáo dục, năng lượng,
phát triển môi trường bền vững, tài chính, y tế, phát triển nguồn nhân lực, an
ninh lương thực, biển, công nghệ và khoa học, cải cách cơ cấu, truyền thông và
thông tin, giao thông vận tải, du lịch và phụ nữ… được tổ chức họp khi cần
thiết.
Từ khi thành lập APEC đến nay đã đạt một số kết quả hợp tác nổi bật.
Thứ nhất là về tự do hóa thương mại và đầu tư: Từ năm 1989 đến năm 2010,
mức thuế trung bình giảm từ 16,9% xuống còn 5,8%, thương mại giữa các thành
viên tăng từ 1,7 nghìn tỷ USD lên 9,9 nghìn tỷ USD. Tổng giá trị thương mại
(hàng hóa và dịch vụ) tăng từ 3,1 nghìn tỷ USD năm 1989 lên đến 16,8 nghìn tỷ
USD năm 2010. Là Diễn đàn hợp tác đa phương đầu tiên đạt thỏa thuận về Danh
mục chung về hàng hóa môi trường với 54 mặt hàng môi trường sẽ giảm thuế ở
mức 5% trở xuống vào năm 2015. Thúc đẩy hợp tác hướng tới hình thành khu
vực thương mại tự do Châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và góp phần thúc
đẩy hệ thống thương mại đa phương.
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Thứ hai là tạo thuận lợi cho kinh doanh, chi phí giao dịch thương mại
trong khu vực giảm đáng kể qua 2 lần cắt giảm 5% vào các năm 2006 và năm
2010. Hiện đang triển khai: Kế hoạch hành động về Thuận lợi hoá kinh doanh
(mục tiêu đưa hoạt động kinh doanh rẻ hơn, nhanh hơn và đơn giản hơn 25%
trước năm 2015), Cơ chế một cửa, Kế hoạch hành động Thuận lợi hóa đầu tư
APEC, Thẻ đi lại doanh nhân (ABTC)...
Thứ ba về hợp tác kinh tế - kỹ thuật (ECOTECH), từ năm 1993, khoảng
1600 dự án đã được triển khai trên các lĩnh vực, trong đó có liên kết kinh tế khu
vực, an ninh con người, cải cách cơ cấu…Hỗ trợ cho khoảng 150 dự án mỗi năm
với tổng giá trị lên đến 23 triệu USD. Hình thành mạng lưới 46 Trung tâm cơ
hội số APEC (ADOC) hoạt động tại 10 nền kinh tế thành viên.
Tham gia của Việt Nam trong APEC
Ngày 15-11-1998, tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 6 tại Ma-lai-xia,
Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của APEC, đánh dấu bước triển
khai quan trọng chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và
hội nhập kinh tế quốc tế của ta.
Kể từ khi gia nhập, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp thúc đẩy
hợp tác APEC, nổi bật là: Đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC năm
2006, tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 14, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế APEC 18 và hơn 100 sự kiện. Hội nghị Cấp cao APEC 14 đã lần đầu
tiên xác định triển vọng dài hạn của APEC về hướng tới mục tiêu hình thành
Khu vực thương mại tự do của toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương
(FTAAP), thông qua Chương trình Hành động Hà Nội về thực hiện các Mục tiêu
Bô-go và các biện pháp cải cách tổng thể, tạo nên những động lực mới cho hợp
tác APEC. Chủ động đề xuất và tham gia nhiều sáng kiến mới, với hơn 70 sáng
kiến ở hầu hết mọi lĩnh vực (thương mại, đầu tư, đối phó với tình trạng khẩn
cấp, y tế, chống chủ nghĩa khủng bố….). Đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong
APEC, gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban thương mại và đầu tư năm 2006, Chủ tịch
Nhóm công tác doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2006, Chủ tịch Ủy ban quản lý
ngân sách năm 2007, Phó Chủ tịch Nhóm công tác Y tế nhiệm kỳ 2009 - 2010,
Chủ tịch Nhóm công tác về đối phó với tình trạng khẩn cấp nhiệm kỳ 2012 2013...
Hàng năm, Việt Nam đều đăng cai các cuộc họp các Nhóm công tác của
APEC. Năm 2014, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Phát triển
Nguồn nhân lực APEC lần thứ 6 (tháng 9-2014, Đà Nẵng). Đáng chú ý, Việt
Nam sẽ lần thứ hai đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 năm 2017, trong
đó có tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng tháng 11-2017, góp phần nâng
cao vị thế quốc tế, thể hiện việc tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế
khu vực. Đồng thời tạo điều kiện cho việc ứng cử Ủy viên không thường trực
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và đảm nhận vai trò Chủ
tịch ASEAN năm 2020.
Diễn đàn APEC hội tụ hầu hết các đối tác kinh tế, thương mại và chiến
lược hàng đầu của Việt Nam. Các thành viên APEC chiếm tới 78% vốn đầu tư
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trực tiếp nước ngoài, 75% thương mại hàng hóa, 38% viện trợ phát triển chính
thức và 79% lượng khách du lịch quốc tế của VN. Khoảng 80% du học sinh VN
ở nước ngoài đang học tập tại các nền kinh tế thành viên APEC.
Nguồn: baobacninh.com.vn
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PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG
VỀ VIỆC VIỆT NAM ĐẢM NHẬN VAI TRÒ CHỦ NHÀ
NĂM APEC 2017

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 24 tại Pê-ru vừa kết thúc tốt đẹp, trong
đó Việt Nam đã có nhiều đóng góp xứng đáng với vai trò là nước chủ nhà Năm
APEC 2017. Các thành viên APEC đều khẳng định tiếp tục ủng hộ và phối hợp
chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2017 thành công.
Việc nước ta đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2017 thể hiện sự tín
nhiệm cao của cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định Tầm nhìn chiến lược
của Việt Nam về tương lai châu Á - Thái Bình Dương. Đây là vinh dự nhưng
cũng là trách nhiệm lớn lao đối với nước ta trong việc cùng các nền kinh tế
thành viên nỗ lực làm cho Năm APEC 2017 ghi đậm dấu ấn của tiến trình phát
triển không ngừng của Diễn đàn APEC, thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định, hợp
tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.
Trong một thế giới toàn cầu hóa đầy biến động, châu Á - Thái Bình
Dương tiếp tục là một khu vực phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế, chính
trị ngày càng quan trọng trên thế giới. Là một nước nằm trên bờ Tây Thái Bình
Dương, sự phát triển của đất nước ta hiện nay cũng như trong tương lai gắn bó
mật thiết với khu vực rộng lớn, đầy tiềm năng này. Cũng chính vì lẽ đó, mà 18
năm trước đây, năm 1998, nước ta đã gia nhập APEC - Diễn đàn ngày nay đại
diện cho 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 49% thương mại toàn cầu.
Đây là nơi hội tụ của hầu hết các đối tác quan trọng của nước ta về hợp tác phát
triển, thương mại, đầu tư cũng như trên nhiều lĩnh vực khác. Năm 2006, nước ta
đã đảm nhận rất thành công vai trò nước chủ nhà của APEC, được các thành
viên và bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Năm APEC 2017, với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai
chung”, chúng ta sẽ làm hết sức mình để cùng các thành viên thúc đẩy mạnh mẽ
việc hoàn thành các Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm
2020; chung tay xây dựng tầm nhìn liên kết khu vực trong giai đoạn phát triển
mới. Đây là nền tảng quan trọng để cùng tạo dựng quan hệ Đối tác châu Á Thái Bình Dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ 21.
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Cùng với đó, Năm APEC 2017 cần chuyển thành cơ hội thiết thực, góp
phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội lần thứ XII của
Đảng đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phát
triển thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập,
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; nâng cao vị thế và uy tín của nước
ta trên trường quốc tế.
Với các hoạt động phong phú, đa dạng của APEC được tổ chức trên phạm
vi cả nước, chúng ta sẽ có thêm cơ hội quý báu để nâng cao năng lực hội nhập
của các địa phương và doanh nghiệp, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội ở các vùng miền.
Để làm tròn trọng trách nước chủ nhà, tôi thiết tha kêu gọi sự tham gia
tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp
cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân cả nước để các thành
viên APEC và bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc về một nước Việt Nam hòa bình,
ổn định, phát triển đầy năng động, con người Việt Nam giàu tình nghĩa, nhân
văn và mến khách.
Nguồn: apec2017.vn
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PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG TẠI ĐỐI
THOẠI NHIỀU BÊN VỀ APEC HƯỚNG TỚI 2020 VÀ TƯƠNG LAI

(Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Hà Nội, Việt Nam)
Thưa Quý vị và các bạn!
Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nạm, tôi nhiệt liệt chào mừng quý
vị và các bạn đến tham dự Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và
tương lai. Việt Nam rất tự hào được đăng cai APEC lần thứ hai, góp phần vào sự
phát triển của diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi
chiếm 39% dân số thế giới, 57% GDP thế giới và 49% thương mại toàn cầu.
Cách đây 6 tháng, tại Li-ma, Pê-ru, tôi và các nhà lãnh đạo APEC đã khởi động
quá trình thảo luận về tầm nhìn APEC sau 2020. Cuộc đối thoại nhiều bên ngày
hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện tiến trình này. Xây dựng tầm
nhìn APEC đòi hỏi tập trung trí tuệ, sự hợp tác sâu rộng và khát vọng của tất cả
chúng ta. Sự tham dự đông đảo của đại diện các bên liên quan, từ chính phủ đến
doanh nghiệp, các học giả, phụ nữ, thanh niên có ý nghĩa rất quan trọng trong
việc kiến tạo tương lai APEC.
Thưa Quý vị và các bạn!
Chặng đường 28 năm hình thành và 23 năm thực hiện mục tiêu Bô-go về
tự do hoá thương mại và đầu tư, APEC đã đạt được những thành tựu rất quan
trọng trong phát triển kinh tế ở khu vực. Những nỗ lực của APEC trong việc
thực hiện 3 trụ cột hợp tác về tự do hoá thương mại và đầu tư, thuận lợi hoá kinh
doanh và hợp tác kinh tế - kỹ thuật đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế
ở khu vực. Từ năm 2000 đến 2015, tổng kim ngạch thương mại của APEC đã
tăng 2,5 lần, từ 6,4 nghìn tỷ USD lên 16,5 nghìn tỷ USD; thuế quan trung bình
đã giảm hơn một nửa, từ 11% năm 1996 xuống còn 5% năm 2015. Đây là những
con số sinh động khẳng định thành công và vai trò quan trọng của APEC trong
gần 3 thập niên qua, góp phần đưa hàng triệu người thoát cảnh đói nghèo.
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APEC chuẩn bị bước vào thập niên thứ tư trong bối cảnh thế giới đang
chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc. Thế giới đang nỗ lực thực hiện các Mục
tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
đặc biệt là công nghệ số, đang làm thay đổi bức tranh kinh tế toàn cầu. Công
nghệ đang làm cho nhân loại trở nên kết nối và gắn kết hơn, tạo nhiều cơ hội
phát triển, song cũng tạo ra không ít thách thức. Quá trình liên kết kinh tế sâu
rộng và sự thay đổi công nghệ, đặc biệt là tự động hoá và trí tuệ nhân tạo, đang
làm thay đổi diện mạo các ngành nghề nhanh hơn khả năng tự điều chỉnh của
các nền kinh tế. Đồng thời, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và già hóa dân số
đặt ra những yêu cầu mới đối với tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực.
Trong bối cảnh phát triển mới, người dân và doanh nghiệp trong khu vực
APEC, từ các công ty lớn đến hàng triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa,
đang đặt ra cho chúng ta những câu hỏi cần được giải đáp thấu đáo là APEC
đang và sẽ làm gì cho họ? Những câu hỏi này đặt ra ngày càng bức thiết khi
kinh tế toàn cầu vẫn phục hồi bấp bênh, chậm chạp trong khi sự bất bình đẳng,
khoảng cách giàu nghèo giữa các nền kinh tế và trong từng nền kinh tế, tình
trạng thất nghiệp tiếp tục gia tăng, có nguy cơ làm đảo ngược các thành quả kinh
tế - xã hội mà chúng ta đã nỗ lực đạt được.
Thưa Quý vị và các bạn!
Hướng tới năm 2020, việc đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu Bô-go càng
trở nên quan trọng trong bối cảnh sự hoài nghi về toàn cầu hoá và lợi ích của
thương mại tự do đang nổi lên ở một số nơi trên thế giới. Toàn cầu hoá là xu thế
tất yếu và không thể đảo ngược, song chúng ta hoàn toàn có thể góp phần tái
định hình tiến trình toàn cầu hóa mang tính nhân văn, bao trùm và bền vững
hơn. Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm các nền kinh tế APEC đưa ra thông điệp
khẳng định tiếp tục cam kết duy trì mở cửa thị trường, đẩy mạnh liên kết kinh tế
khu vực và ủng hộ một tiến trình toàn cầu hóa mới tiến bộ hơn. Chúng ta
cần xây dựng tầm nhìn mới sau 2020 nhằm đem lại cho APEC một giá trị và vai
trò mới trong cấu trúc kinh tế khu vực và toàn cầu đang thay đổi.
Chìa khóa cho thành công mới của APEC hiện nay chính là APEC cần đặt
người dân và doanh nghiệp ở trung tâm của sự phát triển. Chúng ta cần thúc đẩy
phát triển bền vững, bao trùm và sáng tạo, đưa các thành phần trong xã hội cùng
tham gia và thụ hưởng từ sự phát triển và thịnh vượng chung. Đồng thời, chúng
ta cần làm tốt công tác thông tin để công chúng thấy được những lợi ích của toàn
cầu hoá, của tự do thương mại và đầu tư, chung tay thúc đẩy một mô hình tăng
trưởng mới bền vững hơn. Theo đó:
Tăng trưởng sẽ không thể bền vững nếu không bao trùm về kinh tế, tài
chính và xã hội.
Tăng trưởng sẽ không thể bền vững nếu không đẩy mạnh cải cách cơ cấu
kinh tế, nâng cao năng lực sáng tạo và cạnh tranh của cả nền kinh tế và các
doanh nghiệp.
Tăng trưởng sẽ không thể bền vững nếu không chú trọng bảo vệ môi
trường và xử lý các tác động ngày càng bất lợi từ biến đổi khí hậu, thiên tai và
các thách thức về kinh tế - xã hội.
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APEC cần hết sức chú trọng thúc đẩy giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao và một hệ thống các giải pháp chính sách xã hội tích
cực, chủ động nhằm bảo đảm mọi thành phần xã hội và lao động có thể tham gia
tích cực và thụ hưởng thành quả từ cách mạng công nghệ trong kỷ nguyên số.
Những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam hơn 30 năm qua cũng như định
hướng chiến lược phát triển của chúng tôi trong thời gian tới cũng không nằm
ngoài định hướng đó.
Thưa Quý vị và các bạn!
APEC cần liên tục thích ứng với những thay đổi của thế giới và khu vực.
Sự phát triển của APEC trong gần 3 thập niên qua cho thấy Diễn đàn đang
không ngừng điều chỉnh để thích ứng với tình hình mới. Lịch sử đã chứng minh
các cuộc khủng hoảng tài chính khu vực 1997 - 1998 và khủng hoảng toàn cầu
2008 - 2009 không những không khiến APEC “mất đà” mà còn làm nổi bật hơn
vai trò của Diễn đàn trong việc dẫn dắt các xu thế tăng trưởng và liên kết kinh tế
ở khu vực và trên thế giới. Tiếp nối các năm APEC trước, với chủ đề “Tạo động
lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” của APEC 2017, Việt Nam và các nền
kinh tế thành viên APEC đang đi đúng hướng với việc thúc đẩy cải cách cơ cấu,
tăng trưởng chất lượng, tăng cường kết nối, phát triển các chuỗi giá trị toàn cầu,
thúc đẩy tự do hoá thương mại, đầu tư, dịch vụ, phát triển con người và nâng cao
năng lực.
Trong 2 - 3 thập niên tới, APEC cần thể hiện sức sống, sự năng động, khả
năng chống chịu và tính trách nhiệm. APEC cần đảm nhiệm tốt vai trò lãnh đạo
toàn cầu trong xử lý các thách thức của thế giới và khu vực, đặc biệt là các vấn
đề về biến đổi khí hậu, già hóa dân số, tình trạng bất bình đẳng thu nhập, các
thảm họa về thiên tai, bệnh dịch….
Để làm được điều đó, APEC cần tiếp tục phát huy thế mạnh là diễn đàn
hợp tác tự nguyện, linh hoạt để thực sự là nơi khởi xướng ý tưởng, đổi mới sáng
tạo và là động lực cho tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực. APEC phải là nơi
gắn kết các cơ chế hợp tác khác nhau trong khu vực nhằm xây dựng hệ thống
thương mại khu vực và toàn cầu ngày càng gắn kết hiệu quả. Với 50 năm thành
công trong hội nhập khu vực, ASEAN có rất nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ
với APEC trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng ngày càng gắn kết về kinh tế xã hội.
Thưa Quý vị các bạn!
Tại Đối thoại quan trọng ngày hôm nay, đề nghị các chuyên gia trong và
ngoài nước cùng các đại biểu thảo luận để làm rõ thêm một số vấn đề sau:
Một là, xác định những biện pháp và lĩnh vực hợp tác cụ thể để thúc đẩy
việc hoàn tất thực hiện các mục tiêu Bô-go đúng thời hạn vào năm 2020.
Hai là, xác định mục tiêu và khung thời gian cho APEC giai đoạn sau
2020 cùng các trụ cột hợp tác của APEC.
Ba là, xác định các bước đi để xây dựng tầm nhìn APEC sau 2020.
Cách đây 11 năm, tại Trung tâm hội nghị này, các nhà lãnh đạo APEC đã
thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội để thực hiện lộ trình Busan hướng tới
các Mục tiêu Bô-go với các biện pháp và lộ trình cụ thể. Từ đó đến nay, APEC
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đã nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện các Mục tiêu Bô-go. Chúng ta hãy
làm hết sức mình để tương lai của thế kỷ 21 được khởi nguồn từ khu vực châu Á
- Thái Bình Dương - một cộng đồng năng động về kinh tế, bao trùm về xã hội,
ổn định về an ninh và thực sự vì người dân và doanh nghiệp.
Cuối cùng, xin chúc Đối thoại của chúng ta thành công, gợi mở nhiều ý
tưởng và biện pháp về xây dựng tầm nhìn APEC sau 2020, góp phần quan trọng
vào thành công của Tuần lễ Cấp cao tại Đà Nẵng tháng 11 tới.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nguồn: apec2017.vn
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PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC
TẠI HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

(Ngày 15 tháng 9 năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
Thưa các vị Bộ trưởng, trưởng đoàn các nền kinh tế APEC;
Thưa toàn thể quý vị!
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi chào mừng các Bộ trưởng, quý vị
khách quý tham dự Hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần
thứ 24 (SMEMM 24) và các sự kiện quan trọng có liên quan tại thành phố Hồ
Chí Minh - trung tâm kinh tế thương mại năng động hàng đầu của Việt Nam
Ngày nay APEC có 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 39% dân số
thế giới, 57% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu. Sức mạnh của mỗi nền
kinh tế APEC có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa,
chiếm khoảng 97% số doanh nghiệp và tạo ra 60% việc làm và quan trọng hơn
là nguồn động lực cho tăng trưởng, đổi mới và sáng tạo tại các nền kinh tế
APEC chúng ta.
Tôi hoan nghênh chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa
APEC 2017 “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu
nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số”, đây là một trong 4 lĩnh vực ưu tiên của
chủ đề năm quốc gia APEC 2017 và thể hiện mong muốn của Việt Nam được
hợp tác cùng các đối tác thành viên nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp
nhỏ và vừa của khu vực có cơ hội sáng tạo, tiếp cận mạng thông tin và thị
trường toàn cầu để vươn lên trong kỷ nguyên số.
Thưa quý vị,
Khát vọng vươn lên hùng cường của mỗi quốc gia, ý chí vươn lên làm
giàu của mỗi người dân chính là khởi nguồn cho sự sáng tạo không giới hạn, sức
mạnh phát triển to lớn của nhân loại trong kỷ nguyên số. Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 với sự ra đời của các công nghệ mới như: internet kết nối vạn
vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), rô bốt cao cấp, công nghệ nano, công nghệ in
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3D,… đang làm thay đổi cách nghĩ, cách làm ra của cải vật chất và thay đổi
cuộc sống của người dân trên thế giới. Trong xu thế đó, các doanh nghiệp nhỏ
và vừa với trình độ công nghệ, năng lực tài chính, quản trị còn hạn chế sẽ là đối
tượng dễ bị tổn thương nhất nhưng chính họ cũng là nhóm đối tượng năng động
và dễ thích nghi nhất. Vì vậy, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ tích cực cho sự phát
triển của khối doanh nghiệp này mở rộng quy mô, đẩy mạnh đổi mới công nghệ,
nâng cao năng suất và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị,
Trong 30 năm đổi mới, từ một nước nghèo, đến năm 2010 Việt Nam đã
trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Con đường phát
triển của Việt Nam là một minh chứng sống động cho vai trò và tầm quan trọng
của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, như một động lực chủ yếu để tạo ra
nhiều việc làm cho người dân, vừa góp phần duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế,
xã hội vừa tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo, sáng tạo và làm
giàu.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của công nghệ số
đang lan tỏa đến từng doanh nghiệp, người dân, Quốc hội Việt Nam đã ban
hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chính phủ Việt Nam trên tinh thần
kiến tạo phát triển và hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân đã có nhiều quyết
sách quan trọng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và “bao
trùm”: (i) thuận lợi, bình đẳng, tin cậy; (ii) thân thiện với với các doanh nghiệp,
nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; (iii) không chỉ khuyến khích tự do kinh doanh,
tự do sáng tạo mà còn an toàn với người đầu tư; (iv) không chỉ làm cho chi phí
giao dịch thấp mà còn có rủi ro thấp; (v) các nhà đầu tư, doanh nghiệp không chỉ
được tôn trọng mà còn được vinh danh khi sáng tạo, thành công và đóng góp
nhiều cho xã hội.
Từ thực tiễn Việt Nam, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của APEC
về tăng cường năng lực hệ thống thuế nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh,
cạnh tranh lành mạnh, công bằng, đồng thời ngăn chặn vấn nạn về chuyển giá,
“tránh” nộp thuế,… của một số nhà đầu tư nước ngoài. Tôi cũng đề nghị các
chuyên gia cấp làm việc (SOM) nghiên cứu việc thành lập một Quỹ hỗ trợ,
khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường kết nối với các tập đoàn
công ty đa quốc gia, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Thưa quý vị,
Để thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các
doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng ta cần hợp tác thực hiện đồng bộ nhiều giải
pháp nhằm: Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia
sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu; Thuận lợi hóa môi trường kinh doanh cho
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ thông qua tiếp cận thuận lợi công nghệ,
trình độ quản lý tiên tiến và hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua đào tạo, tư vấn
và kết nối kinh doanh; Đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên
số: thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh; Phát
triển hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và thân thiện để thúc đẩy tinh thần đổi
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mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực, đề cao vai trò lãnh
đạo của phụ nữ.
Mọi kế hoạch hợp tác với những mục tiêu tốt đẹp trong khu vực châu Á –
Thái Bình Dương sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu chúng ta có lòng tin, sự quyết
tâm hợp tác cùng nhau để gìn giữ môi trường hòa bình, bảo đảm an ninh, an toàn
cho sự tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, dòng vốn đầu tư,…
Thưa quý vị,
Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 24 (SMEMM 24) là
một trong những Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất trong khuôn
khổ hợp tác APEC.
Tôi tin rằng, với sự tham gia và cam kết mạnh mẽ của các Bộ trưởng, các
vị trưởng đoàn, quý vị sẽ có những phiên thảo luận tích cực và hiệu quả, thông
qua Sáng kiến chung của Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC
lần thứ 24 về thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và Chiến lược phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo, để báo cáo lên Hội nghị
các Nhà lãnh đạo cấp cao APEC 2017 nhằm đưa con tàu APEC tới tương lai
tươi sáng, thịnh vượng cho mọi người dân.
Trên tinh thần đó, tôi xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn quý vị.
Nguồn: apec2017.vn
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PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM BÌNH MINH VỀ “TẦM
NHÌN VỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG CHO
THẾ KỶ 21” TẠI HỘI NGHỊ TOÀN THỂ PECC

(Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Hà Nội, Việt Nam)
Thưa các vị khách quý,
Thưa quý vị,
Tôi rất vui mừng được tham dự Hội nghị toàn thể quan trọng này.
Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Hội đồng Hợp tác
kinh tế Thái Bình Dương (PECC) và tất cả các thành viên về sự tiên phong và
những đóng góp nổi bật của Hội đồng đối với hợp tác và thịnh vượng của khu
vực trong gần bốn thập kỷ qua.
PECC đã khẳng định vai trò là một thể chế đặc biệt, nắm bắt được tâm
huyết và trí tuệ của các các doanh nghiệp, chính phủ và giới học giả để hình
thành các ý tưởng nhằm xử lý những thách thức quan trọng nhất mà châu Á –
Thái Bình Dương đang phải đối mặt.
Nhìn lại ba thập kỷ qua, chúng ta có thể tự hào về sự chuyển mình của
châu Á – Thái Bình Dương, trở thành một khu vực hòa bình và một động lực
của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.
Khu vực của chúng ta là nơi duy nhất chưa từng trải qua bất cứ một xung
đột nóng nào kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Khi PECC được thành lập
năm 1980, khu vực của chúng ta chiếm hơn 40% GDP toàn cầu. Ngày nay, con
số này đã tăng lên trên 50%. Hơn một tỷ người trong khu vực đã thoát khỏi cảnh
nghèo cùng cực.
Hướng tới tương lai, trọng tâm kinh tế thế giới tiếp tục chuyển dịch về
châu Á – Thái Bình Dương; các nền kinh tế mới nổi trong khu vực được dự báo
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sẽ tiếp tục là động lực của tăng trưởng khu vực và toàn cầu. Triển vọng khu vực
chúng ta tươi sáng hơn bao giờ hết. Đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao
nhất thế giới.
Là nơi hội tụ các công nghệ mới, lực lượng lao động có tay nghề và tầng
lớp trung lưu phát triển mạnh mẽ, tỉ trọng của khu vực trong GDP toàn cầu dự
báo sẽ tăng lên gần 70% vào năm 2050. 10 trong số 20 nền kinh tế lớn nhất thế
giới sẽ là các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
Khu vực này là minh chứng cho thịnh vượng chung có thể đạt được thông
qua liên kết và hợp tác kinh tế sâu rộng hơn, cũng như tự do hóa thương mại và
đầu tư. Vì vậy, dự báo thế kỷ 21 là “thế kỷ của châu Á – Thái Bình Dương”
không phải là nói quá.
Tuy nhiên, triển vọng của khu vực còn phụ thuộc vào hiệu quả xử lý ba
“nhóm” thách thức mà khu vực hiện đang đối mặt, cả về ngắn hạn và dài hạn.
Một là năng suất trì trệ, bất bình đẳng gia tăng trong từng nền kinh tế và
giữa các nền kinh tế; các thách thức dân số, bao gồm cả già hóa dân số, vấn đề
đói nghèo, đô thị hóa, các tác động chưa từng có của biến đổi khí hậu.
Hai là mức độ sẵn sàng cho cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Chỉ
trong gần hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, chúng ta đã chứng kiến những thay
đổi to lớn về công nghệ, làm thay đổi bản chất của việc làm, chuyển đổi xã hội
của chúng ta cũng như cách thức chúng ta liên hệ và tương tác với nhau.
Ba là những rủi ro tiềm ẩn của xung đột địa chính trị và thiếu một cơ chế
quản trị khu vực có khả năng thích ứng. Môi trường khu vực đang trải qua
những chuyển biến phức tạp và cơ bản. Bên cạnh đó cũng nổi lên các vấn đề an
ninh mới, như các hệ lụy của các công nghệ mới xuất hiện, khả năng mạng dễ
tổn thương và quản lý tài nguyên…
Thưa các quý vị,
Chủ đề và chương trình nghị sự mà các quý vị đã lựa chọn cho Hội nghị
hôm nay là rất kịp thời và thiết thực. Đây là thời điểm rất thích hợp để chúng ta
cùng nhau thảo luận một cách sâu sắc về tầm nhìn quan hệ châu Á – Thái Bình
Dương trong những thập kỷ tới.
Ở khu vực của chúng ta, Cộng đồng ASEAN đang triển khai Tầm nhìn
đến năm 2025. Diễn đàn APEC đã khởi động tiến trình tư duy về tầm nhìn sau
năm 2020.
Là một cơ chế tiên phong khu vực về các ý tưởng về thương mại, đầu tư,
tăng trưởng và liên kết, PECC đã luôn thể hiện vai trò dẫn dắt trong việc hình
thành các tầm nhìn cho khu vực. Tôi nhận thấy có rất nhiều vấn đề được đặt ra
tại chương trình nghị sự của Hội nghị hôm nay. Tôi hi vọng tại Hội nghị, các
quý vị sẽ chia sẻ những suy nghĩ và đánh giá về các thành tố chủ chốt của một
tầm nhìn cho khu vực của chúng ta.
Những câu hỏi chính chúng ta phải giải đáp là:
 Mục tiêu của châu Á – Thái Bình Dương trong những thập kỷ tới là gì?
Liệu khu vực của chúng ta có thể khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu hay
không? Chúng ta có thể hình thành một cộng đồng và mối quan hệ đối tác châu
Á – Thái Bình Dương vì phát triển bền vững và bao trùm không?
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Chúng ta cần làm gì để tăng trưởng bao trùm, bền vững và sáng tạo trong
kỷ nguyên số? Các lợi thế so sánh mới của chúng ta là gì? Làm sao để tạo được
những động lực mới cho tăng trưởng?
 Làm thế nào để chúng ta tạo dựng được một châu Á – Thái Bình Dương
gắn kết chặt chẽ, là động lực của liên kết kinh tế toàn cầu trong một thế giới toàn
cầu hóa? Chúng ta cần chuẩn bị như thế nào để tranh thủ các cơ chế hợp tác
đang được hình thành?
Trả lời các câu hỏi này, tôi xin chia sẻ với quý vị một số suy nghĩ của tôi.
Thứ nhất, tôi kỳ vọng chúng ta sẽ xây dựng một Cộng đồng châu Á –
Thái Bình Dương hòa bình, năng động, tự cường, bao trùm, kết nối và liên kết
toàn diện, tạo cơ hội và sự tham gia bình đẳng cho tất cả mọi người. Mẫu số
chung của việc cùng quan tâm sẽ mở ra những cơ hội to lớn để thực hiện mục
tiêu này.
Thứ hai, động lực của kinh tế khu vực phải đến từ tăng trưởng có chất
lượng, bền vững, sáng tạo và bao trùm, kết nối và liên kết kinh tế sâu rộng. Các
động lực chính gồm cải cách cơ cấu, các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ
số, thương mại điện tử, thương mại số, nguồn nhân lực chất lượng, tính cạnh
tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bảo đảm tính bao
trùm trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội…
Thứ ba, chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thương mại và đầu tư tự
do và mở, các hiệp định thương mại khu vực, các hiệp định tự do thương mại
(RTAs/FTAs), hướng tới việc hình thành Khu vực thương mại tự do toàn châu Á
– Thái Bình Dương (FTAAP). Chúng ta phải nắm bắt các cơ hội của những hiệp
định khu vực hiện có và đang hình thành.
Là một trung tâm công nghệ toàn cầu, chúng ta có lợi thế để thúc đẩy hơn
nữa các mạng lưới rộng lớn gồm các chuỗi giá trị và sản xuất toàn cầu, tăng
cường kết nối và hợp tác phát triển hạ tầng cơ sở.
Chúng ta cũng cần có những phương thức sáng tạo trong hợp tác và hài
hòa các chính sách, thương mại, xử lý các vấn đề thương mại và đầu tư thế hệ
mới, nâng cao năng lực và hợp tác kinh tế - kỹ thuật…
Thưa các quý vị,
Bài học ba thập kỷ vừa qua là không có tầm nhìn hoặc chiến lược nào có
thể được thực hiện nếu không có hòa bình và an ninh. Hòa bình và tăng trưởng
cùng liên kết kinh tế luôn đồng hành với nhau.
Trong một môi trường toàn cầu ngày càng bất định và mong manh, hơn
lúc nào hết chúng ta cần một cấu trúc khu vực minh bạch, mở, dựa trên luật
pháp, có tính xây dựng và có khả năng thích ứng. Cấu trúc đó cần có khả năng
bảo đảm sự bổ trợ giữa các tầng nấc hợp tác đa tầng nấc và quản trị khu vực
hiệu quả. Cấu trúc đó cũng cần tính đến và hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên
quan trong và ngoài khu vực.
Thưa các quý vị,
Nằm ở tâm điểm của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam đã
không ngừng đẩy mạnh đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và tích cực
triển khai chính sách đối ngoại đa phương. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương
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luôn là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tương lai của
khu vực là tương lai của Việt Nam.
Các khuyến nghị và ý kiến của các quý vị ngày hôm nay sẽ đóng góp
quan trọng vào tiến trình tư duy về hợp tác APEC đến năm 2020 và tương lai, và
vào chủ đề bao trùm của Năm APEC 2017 “Tạo động lực mới, cùng vun đắp
tương lai chung”. Điều này rất có ý nghĩa đối với “Đối thoại nhiều bên về
APEC đến 2020 và tương lai” do Việt Nam và PECC đồng tổ chức vào ngày
mai.
Việt Nam trân trọng sự ủng hộ tích cực và hợp tác hiệu quả của PECC và
tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay. Các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng
tôi trong nhiều năm qua.
Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn.
Nguồn: apec2017.vn

18

NĂM APEC 2017:
TẦM NHÌN VÀ VỊ THẾ MỚI CỦA VIỆT NAM
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Đăng cai APEC là thể hiện vai trò năng động, dẫn dắt và trách nhiệm của
Diễn đàn hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu này ở khu vực châu Á – Thái Bình
Dương. Năm APEC VN 2017 đến nay mới đi được gần một nửa chặng đường.
Tuy nhiên, nhìn vào những gì đã đạt được, bạn bè và đối tác trong cũng như
ngoài Diễn đàn đều trân trọng, đánh giá cao từ công tác tổ chức chu đáo, chuyên
nghiệp, đến những đề xuất, sáng kiến chủ động, tích cực của VN thúc đẩy hợp
tác, liên kết APEC.
Việt Nam lần thứ hai tổ chức Năm APEC vào thời điểm tình hình thế giới
và khu vực nổi lên nhiều diễn biến phức tạp. Đúng vào lúc APEC đang bước vào
giai đoạn nước rút hoàn thành các Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và
đầu tư vào năm 2020, lại nổi lên không ít lực cản đối với tiến trình toàn cầu hóa
và liên kết kinh tế. Song, gần 10 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
2008 – 2009, chúng ta cũng đang chứng kiến những diễn biến tích cực hơn,
trong đó có các dấu hiệu khởi sắc mới trong tăng trưởng kinh tế và thương mại
khu vực khu vực và toàn cầu. Thực tế đó đặt những người chèo lái con thuyền
APEC trước trọng trách phải chung tay hành động nhằm tạo bước chuyển biến
mạnh mẽ hơn cho Diễn đàn, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và
doanh nghiệp. Vì lẽ đó, bạn bè quốc tế nhìn nhận Năm APEC VN 2017 vừa là
thử thách, vừa là cơ hội lớn để thúc đẩy tăng trưởng và liên kết ở châu Á – Thái
Bình Dương và trên thế giới, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển
trong một thế giới đầy biến động.
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APEC 2017 – Tầm nhìn chiến lược của đối ngoại VN
Năm APEC 2017 là cơ hội quan trọng để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ
của đối ngoại VN, đặc biệt là công tác đối ngoại đa phương trong giai đoạn đất
nước hội nhập quốc tế sâu rộng. Thành công của Năm APEC 2006 và uy tín
quốc tế ngày càng cao qua việc đảm nhận tốt các trọng trách ở nhiều tổ chức,
diễn đàn những năm qua đã giúp VN bước vào Năm APEC 2017 với một tâm
thế mới.
Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp
tương lai chung” của Năm APEC 2017 được bạn bè, đối tác đánh giá cao và
đồng lòng hưởng ứng. Trên cơ sở tiếp nối các thành quả của hợp tác APEC thời
gian qua, VN đề ra bốn ưu tiên lớn về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo
và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh
và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; và
tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi
khí hậu. Đây là những nội dung đáp ứng được quan tâm và lợi ích của các nền
kinh tế thành viên, phù hợp với xu thế chung trong hợp tác quốc tế, đồng thời
cũng phản ánh rõ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn
mới.
Việc xác định đúng chủ đề, ưu tiên và các hướng hợp tác của APEC 2017
thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của đối ngoại VN. Trước hết, đó là tầm nhìn về
một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển năng động, tiếp
tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Trong đó,
Diễn đàn APEC, Cộng đồng ASEAN, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công,
các hiệp định thương mại tự do (FTA) nhiều bên và song phương… cùng phát
triển và bổ trợ lẫn nhau, hình thành một cấu trúc khu vực bền vững, toàn diện.
Tầm nhìn chiến lược đó xuất phát từ niềm tin mạnh mẽ là thế kỷ XXI cần được
định hình bởi tư duy bình đẳng, cùng có lợi và các nguyên tắc cơ bản của luật
pháp quốc tế, chứ không phải lối nhìn theo kiểu "kẻ được, người mất", nhất là
trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Tất cả các nước khu vực, dù có hay
không là thành viên APEC, đều chia sẻ lợi ích chung trong việc xây dựng quan
hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong
thế kỷ XXI.
Thứ hai, các hoạt động của APEC năm nay phải tạo ra những động lực
mới để thúc đẩy tăng trưởng và nâng liên kết kinh tế khu vực lên một tầm cao
mới, khẳng định là Diễn đàn vì người dân và doanh nghiệp. APEC cần có thêm
xung lực cho tăng trưởng chất lượng, cải cách cơ cấu, phát triển bao trùm về
kinh tế - tài chính - xã hội, tăng cường kết nối, phát triển các chuỗi giá trị toàn
cầu, hợp tác trong các vấn đề kinh tế - thương mại thế hệ mới…. Đồng thời, nhu
cầu cấp bách nữa là đẩy nhanh nỗ lực hoàn tất các Mục tiêu Bô-go, duy trì đà
liên kết khu vực trong các khuôn khổ như Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình
Dương (TPP), Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…, hướng tới hình
thành Khu vực thương mại tự do toàn châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP).
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Thứ ba, năm 2017 còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của
APEC là diễn đàn khởi xướng ý tưởng, định hướng và điều phối liên kết kinh tế,
qua đó thúc đẩy xây dựng một cấu trúc khu vực bền vững, minh bạch, có khả
năng thích ứng cao, bảo đảm tính bổ trợ, hài hòa của các cơ chế đa tầng nấc. Đại
diện 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 49% thương mại toàn cầu,
APEC cũng cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong các nỗ lực toàn cầu về
phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy hệ thống thương
mại đa phương, xử lý các thách thức chung như tác động trái chiều của toàn cầu
hóa và công nghệ số, bất bình đẳng gia tăng ….
Thứ tư, sau 28 năm hình thành và phát triển, đây còn là thời điểm quan
trọng để định hình Tầm nhìn của APEC sau năm 2020. Tầm nhìn đó cần xác
định rõ các mục tiêu, hướng đi dài hạn và các trụ cột hợp tác cho Diễn đàn trong
10 – 15 năm tới. Việc phát huy tinh thần hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, tự
nguyện và không ràng buộc là cần thiết để bảo đảm sự năng động, tính hấp dẫn
của Diễn đàn trong một khu vực rất đa dạng về lịch sử, văn hóa và trình độ phát
triển. Cùng với đó, vai trò dẫn dắt của APEC trong tiến trình định hình cấu trúc
cũng như quản trị khu vực và toàn cầu cần được định rõ.
Với ý nghĩa đó, Năm APEC 2017 hứa hẹn sẽ tạo động lực mới cho Diễn
đàn. Đây cũng là cơ hội lớn để VN góp phần định hình tương lai không chỉ của
APEC mà cả cấu trúc kinh tế khu vực. APEC 2017 một lần nữa khẳng định đối
ngoại đa phương là chỗ dựa quan trọng của các quốc gia, lớn cũng như nhỏ, để
thúc đẩy lợi ích và đề cao vị thế trong một thế giới toàn cầu hóa sâu rộng.

Vị thế gia tăng, lợi ích thiết thực
Đối với VN, APEC là một trong những diễn đàn đa phương quan trọng và
mang lại nhiều lợi ích thực chất nhất. Diễn đàn hội tụ 13 trong số 25 đối tác
chiến lược và đối tác toàn diện, và nhiều đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu
của VN. 18 thành viên APEC là các đối tác quan trọng trong các FTA song
phương và nhiều bên của nước ta. Các thành viên APEC chiếm tới 78% vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài, 75% thương mại hàng hóa, 38% viện trợ phát triển
chính thức và 79% lượng khách du lịch quốc tế của VN. Khoảng 80% du học
sinh VN ở nước ngoài đang học tập tại các nền kinh tế thành viên APEC.
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Do đó, Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của VN và là đóng
góp quan trọng nhất của nước ta đối với hợp tác APEC trong giai đoạn hội nhập
quốc tế sâu rộng. Cùng với việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và
ứng cử vào Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 cũng như các
nỗ lực hoàn tất các cam kết gia nhập WTO vào năm 2018, việc tổ chức thành
công Năm APEC 2017 sẽ góp phần hiện thực hóa một chủ trương rất quan trọng
của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là “nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các
cơ chế đa phương” .
Sự ủng hộ và tham gia tích cực của các nền kinh tế thành viên APEC, các
tổ chức khu vực và quốc tế đối với các nỗ lực của APEC 2017 sẽ là một đòn bẩy
giúp VN phát huy “sức mạnh mềm”. Không phải ngẫu nhiên mà VN trở thành
nước chủ nhà APEC đầu tiên được mời tham dự các cuộc họp của Nhóm G-20
trong năm nay. Điều đó thể hiện sự tin cậy, đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối
với những sáng kiến, ý tưởng hợp tác vượt lên trên tầm khu vực mà VN đã đề
xuất cho APEC. Rõ ràng, các hoạt động Năm APEC 2017 đã và sẽ góp phần
khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Diễn đàn cũng như vị thế xứng
đáng của VN trong quản trị khu vực và toàn cầu.
Các hoạt động trong năm 2017 còn là cơ hội để nước ta đưa các khuôn
khổ quan hệ đối tác đã được xác lập đi vào chiều sâu ổn định, bền vững, đặc biệt
là tăng cường đan xen lợi ích dài hạn với các thành viên APEC chủ chốt. Trong
dịp Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11 tới, dự kiến sẽ diễn ra nhiều cuộc gặp,
chuyến thăm chính thức của các nhà Lãnh đạo cấp cao APEC tới VN, nhằm làm
sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và sự phối hợp trong các vấn đề khu vực
và quốc tế.
Từ góc độ kinh tế - xã hội, việc thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu Bô-go
và triển khai các chiến lược, kế hoạch hành động của APEC cùng nỗ lực của
nước ta nhằm hoàn tất các cam kết trong các hiệp định FTA của ASEAN sẽ góp
phần tạo động lực thúc đẩy cải cách, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng
trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư ở nước ta. Đó là tiền đề để
hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển,
hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đối với các địa phương và doanh nghiệp, khoảng 200 hoạt động của
APEC trong năm 2017 đã và sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh, đầu
tư, du lịch... Riêng Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng dự kiến có khoảng
10.000 đại biểu, doanh nghiệp hàng đầu khu vực và quốc tế cùng các tập đoàn
truyền thông lớn tham dự. Đó là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh một VN
đổi mới, năng động cũng như lợi thế so sánh của các địa phương, vùng miền trên
cả nước. Đây cũng là dịp để các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp mài
dũa năng lực hội nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh văn hóa hội nhập của đất
nước.
Đến nay, có thể nói các hoạt động của APEC đã diễn ra suôn sẻ, đạt mục
tiêu đề ra. Đó là nhờ có sự chung sức đồng lòng, vào cuộc của tất cả các cấp, các
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ngành từ trung ương đến địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp, các
chuyên gia, học giả và người dân. Với thế và lực mới của đất nước sau hơn 30
năm Đổi mới, với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè và đối tác, chắc chắn
Năm APEC VN 2017 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần phục vụ thiết thực các lợi
ích phát triển và an ninh của chúng ta, đồng thời khẳng định tầm nhìn và vị thế
mới của đất nước.
Nguồn: vietnamnet.vn
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công tác về chống buôn lậu và khai thác gỗ bất hợp pháp (EGILAT); Nhóm Đối
thoại hóa chất (CD); Nhóm chỉ đạo về thương mại điện từ (ECSG); Nhóm công
tác về tiếp cận thị trường (MAG).
12. THẢO, LONG, DƯƠNG. SOM 3 và các cuộc họp liên quan: Thúc
đẩy hợp tác dài hạn những lĩnh vực then chốt : APEC Việt Nam 2017 // Công
thương. - 2017. - Ngày 21 tháng 8. - Tr 5. Số 100
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Từ ngày 18 - 30/8, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị lần thứ ba các
quan chức cao cấp APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan. Các sự kiện này
có ý nghĩa then chốt trong việc xác định chương trình hoạt động, nghị sự và
hướng các văn kiện dự kiến trình lên các nhà lãnh đạo cấp cao trong Tuần lễ cấp
cao APEC cũng như các Hội nghị Bộ trưởng sắp tới.
13. HỮU PHÚC. Tuần lễ An ninh lương thực APEC 2017 sẽ diễn ra tại
Cần Thơ // Đầu tư. - 2017. - Ngày 21 tháng 8. - Tr 2. Số 100
Từ 18 đến 25/8, tại TP Cần Thơ, trong khuôn khổ Năm APEC 2017, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND TP Cần thơ và
Ban Thư ký APEC tổ chức "Tuần lễ An ninh lương thực và Đối thoại chính sách
cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi
khí hậu".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công thương, số 103; Nhân dân,
số 22598).
14. APEC thảo luận nhiều lĩnh vực hợp tác // Nhân dân. - 2017. - Ngày
23 tháng 8. - Tr 8. Số 22602
Ngày 22/8, trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 3
(SOM3) tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra 15 hoạt động của các Ủy ban và nhóm
công tác của APEC. Các Bộ Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thanh tra Chính phủ đảm nhiệm vai trò chủ
trì, đồng chủ trì nhiều cuộc họp và hoạt động của SOM3.
15. Cuộc họp cấp cao APEC về y tế và kinh tế // Nhân dân. - 2017. - Ngày
24 tháng 8. - Tr 8. Số 22603
Ngày 23/8, tại TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức
cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM3), với chủ đề "Cải cách tài chính y tế vì sức khỏe
cộng đồng hướng tới phát triển bền vững", cuộc họp cao cấp lần thứ bảy về y tế
và kinh tế của APEC đã khai mạc, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam, các bộ trưởng và đại diện ngành y tế, cùng gần 200 đại biểu từ các nền
kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế. Các hoạt động có liên quan: hội thảo do
Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI); Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn
(SCSC); Nhóm Thẻ đi lại cho doanh nhân APEC (ABTC) và Nhóm Di chuyển
doanh nhân (BMG); Nhóm chỉ đạo về Thương mại điện tử (ECSG); Nhóm về
dịch vụ (GOS); Liên minh APEC về kết nối chuỗi cung ứng (A2C2); Hội thảo
về triển vọng cho tương lai hợp tác APEC-OECD; Nhóm đối thoại về hóa chất
(CD).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công thương, số 102).
16. APEC thúc đẩy hội nhập kinh tế // Nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng
8. - Tr 8. Số 22604
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Ngày 24/8, tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ
3 (SOM3) và các cuộc họp liên quan tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động của các
ủy ban và nhóm công tác. Ủy ban chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế (SCE) đã tổ
chức Đối thoại chính sách về thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập kinh tế
của vùng sâu, vùng xa vì phát triển bền vững trong APEC. Ủy ban kinh tế tiến
hành hội thảo về đơn giản hóa thủ tục đăng ký và thành lập kinh doanh APEC.
17. THẢO, LONG, DƯƠNG. SOM 3: Nâng cao nhận thức về sở hữu trí
tuệ // Công thương. - 2017. - Ngày 25 tháng 8. - Tr 4. Số 102
Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp và các cuộc
họp liên quan (SOM 3), nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG) đã có
cuộc họp lần thứ 45 nhằm thúc đẩy đối thoại về chính sách sở hữu trí tuệ
(SHTT); đánh giá và trao đổi thông tin về bảo vệ quyền SHTT.
18. PV. Thúc đẩy hội nhập kinh tế trong APEC // Nhân dân. - 2017. Ngày 27 tháng 8. - Tr 8. Số 22606
Ngày 26/8, trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ 3
(SOM 3) tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra các cuộc họp, hội thảo có liên quan: Ủy
ban Kinh tế APEC tiến hành cuộc họp ngày thứ hai; Ủy ban Thương mại và Đầu
tư (CTI); Nhóm đặc trách về kinh tế mạng (AHSGIE); Ủy ban Ngân sách
(BMC, Hội đồng quản trị của Cơ quan Hỗ trợ chính sách APEC (PSU) và Hội
thảo về sự đóng góp của Liên minh Thái Bình Dương đối với việc thực hiện hóa
Hiệp định Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).
19. Khai mạc Hội nghị SOM APEC 3 // Nhân dân. - 2017. - Ngày 30
tháng 8. - Tr 2. Số 22609
Ngày 29/8, tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ ba các quan chức cấp cao
APEC (SOM3) đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ
trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
20. BÍCH NGỌC. SOM 3 - APEC: Diễn đàn gắn kết bao trùm 3 lĩnh vực
// Đầu tư. - 2017. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 4. Số 105
Hội nghị Quan chức cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM 3) và các cuộc họp liên
quan đã kết thúc sau 13 ngày làm việc. Đây là lần đầu tiên, APEC tổ chức một
diễn đàn gắn kết được vấn đề phát triển bao trùm 3 lĩnh vực kinh tế, tài chính và
xã hội.
21. H.Đ. VCCI tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 // Bưu điện
Việt Nam. - 2017. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 6. Số 107
Ngày 5/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ
chức họp báo giới thiệu Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017, sẽ được VCCI tổ
chức từ ngày 11-12/9 tại TP Hồ Chí Minh.
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22. THEO ĐCS. Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa
APEC 2017 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 2. Số 254
Từ ngày 10-15/9, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng
APEC 2017 về doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC năm 2017 với chủ đề “Nâng cao
năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ
nguyên toàn cầu hóa”.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 109; Công
thương, số 108).
23. KỲ THƯ. APEC 2017: Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
// Tài nguyên và môi trường. - 2017. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 2. Số 73
Trong khuôn khổ Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về doanh nghiệp
nhỏ và vừa, ngày 11/9, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn đàn "Nâng cao khả
năng tiếp cận tài chính trong thời đại kỹ thuật số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"
với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên
APEC, các chuyên gia tài chính, ngân hàng của nhiều tổ chức tài chính, kinh tế
thế giới.
24. PV. Khai mạc diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 // Nhân dân. - 2017. Ngày 13 tháng 9. - Tr 2. Số 22622
Ngày 12/9, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt
Nam tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017. Đây là sự kiện trong khuôn
khổ Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hội
nghị liên quan.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bảo hiểm xã hội, số 74; Pháp
luật Việt Nam, số 256; Giáo dục và thời đại, số 219; Đại biểu nhân dân, số 256;
Bưu điện Việt Nam, số 110; Khoa học và phổ thông, số 35).
25. THEO TTXVN. APEC 2017: Doanh nghiệp nhỏ và vừa - động lực
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 14
tháng 9. - Tr 2. Số 257
Trong khuôn khổ Tuần lễ Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017
và các cuộc họp liên quan, ngày 13/9, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên họp
lần thứ 45 của Nhóm công tác doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhà báo và công luận, số 137; Pháp
luật Việt Nam, số 257; Thời nay, số 800).
26. PV. Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC
lần thứ 24 // Nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 2. Số 22625
Ngày 15/9, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội
nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 và các sự kiện
quan trọng liên quan. Hội nghị diễn ra từ ngày 10 đến 15/9 với chủ đề "Nâng
cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong
kỷ nguyên toàn cầu hóa".
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 4434;
Đại đoàn kết, số 259; Lao động xã hội, số 112; Lao động, số 217; Công thương,
số 112; Quân đội nhân dân, số 20278; Thanh niên, số 259; Pháp luật Việt Nam,
số 259; Tiền phong, số 259; Bưu điện Việt Nam, số 111).
27. LAN HƯƠNG. 500 đại biểu tham dự Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế
APEC năm 2017 // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 7. Số 264
Ngày 20/9, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội họp báo Thông tin về
Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 và kết quả thực hiện nhiệm vụ
công tác lao động, người có công 9 tháng đầu năm.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động xã hội, số 114).
28. THÚY HÀ. Cần hỗ trợ DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa khởi nghiệp trong
khu vực APEC // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 4. Số 4430
Ngày 11/9, tại TP Hồ Chí Minh, Chính phủ Canada và Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo "Doanh nghiệp siêu nhỏ,
nhỏ và vừa (MSMEs), khởi nghiệp đổi mới và năng động trong khu vực APEC".
Đây là hoạt động trước diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 do VCCI chủ trì.
29. HÀ HẠNH. Tìm kiếm các giải pháp phòng, chống thiên tai // Bưu
điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 2. Số 113
Trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam năm 2017, từ ngày 21-22/9, tại TP
Vinh, tỉnh Nghệ An, sẽ diễn ra Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản
lý thiên tai lần thứ 11 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối
hợp với Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và UBND tỉnh Nghệ An.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 263; Công
an nhân dân, số 4439; Lao động, số 224; Pháp luật Việt Nam, số 265; Nông thôn
ngày nay, số 227; Đầu tư, số 114; Công an nhân dân, số 4440; An ninh biên
giới, số 39; Thanh niên, số 266; Bưu điện Việt Nam, số 114; Nhân dân, số
22631; Bắc Ninh, số 4164).
30. H.L. Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 //
Lao động. - 2017. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 7. Số 222
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt
Nam và Mỹ đang tích cực thu xếp cho chuyến thăm Việt Nam và dự Tuần lễ
Cấp cao APEC 2017 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Việt Nam đang gấp rút
hoàn thành những công tác chuẩn bị cuối cùng để Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
diễn ra thành công.
31. TRUNG VIỆT. Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế
trong APEC // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 3. Số 227
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Từ ngày 26-30/9, tại TP Huế sẽ diễn ra Tuần lễ Diễn đàn phụ nữ với nền
kinh tế APEC với chủ đề "Tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng của
phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi" và các sự kiện liên quan.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Phụ nữ Việt Nam, số 114; Bảo vệ
pháp luật, số 77; Đầu tư, số 114).
32. PV. Bế mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên
tai lần thứ 11 // Nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 8. Số 22632
Ngày 22/9, Hội nghị lần thứ 11 các quan chức cao cấp về quản lý thiên tai
trong khuôn khổ hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình
Dương (APEC) tại Việt Nam họp ở TP Vinh (Nghệ An) đã bế mạc. Tại phiên bế
mạc, nền kinh tế chủ nhà Việt Nam đã chuyển giao quyền đăng cai hội nghị cho
nền kinh tế chủ nhà năm 2018 Pa-pua Niu Ghi-nê.
33. THEO TTXVN. APEC 2017: Hội nghị đối tác chính sách Phụ nữ và
Kinh tế APEC // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 2. Số 270
Ngày 26/9, tại TP Huế đã diễn ra Hội nghị Đối tác chính sách cao cấp về
Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ 2, sự kiện chính thức đầu tiên Tuần lễ Diễn đàn
Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo vệ pháp luật, số 116; Tiền
phong, số 271; Đại đoàn kết, số 270; Giáo dục và thời đại, số 231; Quân đội
nhân dân, số 20289; Công an nhân dân, số 4445; Pháp luật Việt Nam, số 270;
Phụ nữ Việt Nam, số 116; Nhân dân, số 22639; Thanh niên, số 273).
34. PV. Đối thoại công - tư về phụ nữ và kinh tế APEC năm 2017 // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 1. Số 22638
Ngày 28/9, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế
APEC năm 2017 đã khai mạc và họp phiên chính thức thứ hai của diễn đàn là
"Đối thoại công - tư về phụ nữ và kinh tế" APEC.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 228; Quân đội nhân
dân, số 20291; Giáo dục và thời đại, số 233; Thanh niên, số 272; Pháp luật Việt
Nam, số 272; Đại đoàn kết, số 272; TC.Gia đình và trẻ em, số 40).
35. ANH KHOA. Thông qua Tuyên bố Bộ trưởng về Phụ nữ và Kinh tế
APEC // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 30 tháng 9. - Tr 1. Số 4448
Ngày 29/9, tại TP Huế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì tổ
chức Đối thoại Chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC (Hội nghị Bộ
trưởng) với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và đại biểu các nền
Kinh tế APEC. Đây cũng là phiên bế mạc Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC
năm 2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động xã hội, số 118).
36. PV. Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 // Du lịch. - 2017. - Ngày 3 tháng
10. - Tr 3. Số 40
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Nhân Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017, UBND TP Đà Nẵng tổ chức
Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội và các chính
sách hỗ trợ của chính quyền thành phố đối với doanh nghiệp trong và ngoài
nước.
37. THÁI UYÊN (Tổng hợp). Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và
Kinh tế APEC, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế của phụ
nữ% : APEC Việt Nam 2017 // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 2. Số
4169
Bài viết về những kết quả đã đạt được của đối thoại chính sách cao cấp về
Phụ nữ và Kinh tế APEC.
38. ĐOÀN CA. Ra mắt Nhóm Nghị sĩ ủng hộ APEC tại Hạ viện Hoa Kỳ
// Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 8. Số 20298
Vừa qua, tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ đã diễn ra Lễ công bố thành lập
Nhóm Nghị sĩ ủng hộ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
(APEC) tại Hạ viện. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, với tư cách nước chủ
nhà APEC 2017, đã phối hợp với Trung tâm Quốc gia Hoa Kỳ về APEC, các
văn phòng Quốc hội chủ trì tổ chức sự kiện này.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 279).
39. LÊ HỮU VIỆT. Tin vắn // Tiền phong. - 2017. - Ngày 10 tháng 10. Tr 2. Số 283
Ngày 9/10, ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài chính)
cho biết, ngày 21/10 tới, Bộ Tài chính sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính
APEC lần thứ 24 tại Hội An, Quảng Nam với sự tham dự của khoảng 300 đại
biểu gồm các Bộ trưởng Tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Trung ương của 21 nền
kinh tế thành viên APEC.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Gia đình và xã hội, số 121; Đại
đoàn kết, số 283; Giao thông, số 162; Người cao tuổi, số 162).
40. VŨ THANH. Thủ tướng: Đà Nẵng tập trung nguồn lực, phục vụ
Tuần lễ APEC thành công! // Du lịch. - 2017. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 3. Số 44
Ngày 15/10, TP Đà Nẵng đã tổ chức Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017 tại
Trung tâm hội nghị Ariyana, nơi sẽ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đến
dự và chỉ đạo có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người cao tuổi, số 166).
41. PV (Theo TTXVN). APEC 2017 - Cơ hội để Việt Nam khẳng định vị
thế với thế giới : Điểm nhấn // Nhà báo và công luận. - 2017. - Ngày 20-26
tháng 10. - Tr 13. Số 42
Ngày 17/10, tại trung tâm báo chí của hãng thông tấn Regnum ở thủ đô
Moskva, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học "Ý tưởng Á - Âu" đã phối hợp với
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Hãng thông tấn Regnum tổ chức Hội thảo bàn tròn với chủ đề "APEC 2017 Hướng đến Việt Nam".
42. PV. Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC // Nhân dân. - 2017.
- Ngày 20 tháng 10. - Tr 8. Số 22659
Ngày 19/10, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, diễn ra Hội nghị quan chức
tài chính cao cấp APEC (SFOM). Đây là một trong các hội nghị nằm trong
khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 246; Công an nhân
dân, số 4468; Đại đoàn kết, số 293; Quân đội nhân dân, số 20312; Pháp luật Việt
Nam, số 293; Tiền phong, số 293; An ninh biên giới, số 43).
43. PV. Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng
trung ương APEC // Nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 10. - Tr 8. Số 22660
Ngày 20/10, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài chính phối hợp Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống
đốc Ngân hàng Trung ương APEC. Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà và Phó
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng chủ trì.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4469; Pháp
luật Việt Nam, số 294; Bưu điện Việt Nam, số 126; Đại đoàn kết, số 294).
44. PV. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính
APEC lần thứ 24 // Nhân dân. - 2017. - Ngày 22 tháng 10. - Tr 2. Số 22661
Ngày 21/10, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội nghị Bộ trưởng Tài
chính APEC lần thứ 24 chính thức khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự
và phát biểu ý kiến. Đây là sự kiện quan trọng nhất của tiến trình Bộ trưởng Tài
chính APEC 2017 được Việt Nam đăng cai tổ chức. Tại các phiên họp của Hội
nghị trong ngày, các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô, tăng trưởng
kinh tế, hợp tác tài chính trong khu vực và toàn cầu. Chiều cùng ngày, Hội nghị
Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 và các hội nghị liên quan chính thức bế mạc.
Hội nghị ra Tuyên bố chung của các Bộ trưởng. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính
APEC lần thứ 25 sẽ được tổ chức tại Pa-pua Niu Ghi-nê vào tháng 10/2018. Sau
phiên bế mạc, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội nghị và các
Bộ trưởng Tài chính, Trưởng đoàn đã họp báo quốc tế để thông báo kết quả Hội
nghị.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4470; Lao
động, số 248; Quân đội nhân dân, số 20314; Đại đoàn kết, số 296; Thanh niên,
số 295; Đầu tư, số 127; Tuổi trẻ, số 287; Bảo vệ pháp luật, số 85; Pháp luật Việt
Nam, số 296; Văn hóa, số 126; Người cao tuổi, số 169; Văn hóa, số 127).
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PHẦN III:
HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017
TẠI VIỆT NAM
45. Trang phục cho lãnh đạo APEC 2017 : Năm APEC Việt Nam 2017 //
Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 15. Số 245-248
Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đã trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia
APEC 2017 - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hai phương án lựa chọn trang
phục cho các nhà lãnh đạo cấp cao tham dự APEC 2017 tại Việt Nam.
46. HÀ MINH. Tin vắn // Đầu tư. - 2017. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 2. Số 107
UBND tỉnh Quảng Nam đã thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động giới
thiệu, xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ Năm APEC 2017.
47. HẰNG THU. Đà Nẵng: Diễn tập xử lý sự cố mất điện trong thời gian
diễn ra APEC 2017 // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 10. Số
107
UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt phương án diễn tập xử lý sự cố mất điện
trên diện rộng trên địa bàn thành phố phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
48. X.H. EVNCPC: Tổng rà soát nguồn, lưới điện phục vụ APEC // Công
thương. - 2017. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 11. Số 111
Ngày 11/9, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) cho biết, để
chuẩn bị cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (tháng 11/2017),
đơn vị đã thực hiện công tác tổ chức, phân công, rà soát nguồn lưới điện cấp
điện cho các địa điểm quan trọng phục vụ APEC năm 2017.
49. HOÀI THU. Hội An (Quảng Nam): Chuẩn bị tour du lịch phục vụ
APEC 2017 // Thời báo làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 8. Số 37
TP Hội An đang chuẩn bị nhiều chương trình du lịch phục vụ các hoạt động
bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
2017 diễn ra vào tháng 11 tại TP Đà Nẵng.
50. BÌNH MINH. Tăng cường an ninh bưu chính khi tổ chức Diễn đàn
APEC 2017 // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 2. Số 111
Ngày 14/9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ
biến pháp luật và tập huấn về công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính đặc
biệt trong bối cảnh Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á
- Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017).
51. PV. Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với lãnh đạo Ủy ban
Quốc gia APEC 2017 // Nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 2. Số 22624
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Tiếp tục các hoạt động của Năm APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại
Quang đã có buổi làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Văn phòng Chủ
tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên
quan về công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 258; Công an
nhân dân, số 4433; Pháp luật Việt Nam, số 258; Tiền phong, số 258; Thanh
niên, số 258; Lao động, số 216; Quân đội nhân dân, số 20277; Thanh tra, số 74).
52. THÙY LINH. AUDI Việt Nam: Bàn giao 258 xe mới phục vụ APEC
// Công thương. - 2017. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 6. Số 111
Audi Việt Nam đang thực hiện bàn giao lô xe đợt hai với 186 xe Audi
phiên bản giới hạn và 72 xe Audi phiên bản thường phục vụ APEC 2017.
53. KIM NGÂN. Phát động Chiến dịch "Nụ cười Đà Nẵng" hướng đến
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 20 tháng 9. Tr 5. Số 20282
Ngày 19/9, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch "Nụ
cười Đà Nẵng" kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng hãy luôn niềm
nở, chào hỏi, nở nụ cười đối với bạn bè và du khách.
54. ANH KHOA. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quân đảm bảo an
ninh, an toàn hoạt động APEC // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 9.
- Tr 3. Số 4439
Ngày 20/9, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm
tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động APEC,
trong đó có Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế trong APEC và
các sự kiện liên quan được tổ chức tại TP Huế từ ngày 26-29/9.
55. PV. Nỗ lực cao nhất cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 thành công //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 1. Số 22630
Ngày 20/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao - Chủ tịch Ủy ban quốc gia
APEC 2017 chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhà báo và công luận, số 38; Lao
động cuối tuần, số 114; Pháp luật Việt Nam, số 264; Đại đoàn kết, số 264; Bảo
hiểm xã hội, số 76; Lao động, số 221; Công an nhân dân, số 4439; Bảo vệ pháp
luật, số 78).
56. MẠNH TUÂN. Trung tâm Báo chí Quốc tế sẵn sàng cho APEC 2017
// Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 7. Số 264
Ngày 20/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức cho các cơ quan thông tấn báo chí
đóng trên địa bàn tham quan Trung tâm Báo chí phục vụ công tác truyền thông
tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
34

(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông nghiệp Việt Nam, số 189;
Thanh niên, số 264; Công an nhân dân, số 4439; Du lịch, số 39).
57. XUÂN TRƯỜNG. Dừng thi công đường trong thời gian diễn ra Hội
nghị Cấp cao APEC // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 3.
Số 227
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị dừng thi công, hoàn
trả mặt đường trong thời gian diễn ra các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Cấp
cao APEC 2017 tại Thừa Thiên - Huế từ ngày 26-30/9.
58. ANH THƯ. Tăng cường xe cấp cứu chuyên dụng cho Đà Nẵng phục
vụ APEC 2017 // Bảo vệ pháp luật. - 2017. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 2. Số 76
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với Đà Nẵng
về công tác y tế tại địa phương cũng như chuẩn bị cho sự kiện Tuần lễ cấp cao
APEC 2017.
59. TUYẾT TRANG. Tuyển đại biểu trẻ dự Diễn đàn APEC // Thanh
niên. - 2017. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 17. Số 266
Trung ương Đoàn thông báo tuyển 10 đại biểu thanh niên, sinh viên Việt
Nam tham dự diễn đàn "Tiếng nói tương lai APEC" được tổ chức tại Đà Nẵng từ
ngày 5 - 11/11, với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 115).
60. THEO TTXVN. Đà Nẵng sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017
// Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 9. - Tr 1. Số 268
TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành tất cả hạng mục cơ sở vật chất phục vụ
Tuần lễ cấp cao APEC. Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, sự kiện quan
trọng này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương cung cấp hàng hóa,
dịch vụ phục vụ những hoạt động của APEC tại Đà Nẵng, đồng thời quảng bá
thương hiệu, kết nối doanh nghiệp quốc tế...
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4443; Tiền
phong, số 268).
61. PV. Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với lãnh đạo Hội đồng
Tư vấn kinh doanh APEC 2017 // Nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 4.
Số 22637
Tiếp tục các hoạt động của Năm APEC 2017, ngày 27/9, tại Hà Nội, Chủ
tịch nước Trần Đại Quang có buổi làm việc với lãnh đạo Hội đồng Tư vấn kinh
doanh APEC 2017. Cùng dự có các đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên TW
Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh doanh
nghiệp APEC và đại diện Ban Thư ký quốc gia APEC 2017.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 271; Công an nhân
dân, số 4446; Pháp luật Việt Nam, số 271; Quân đội nhân dân, số 20290; Lao
động, số 227; Giáo dục và thời đại, số 232; Nhà báo và công luận, số 39).
62. TTXVN. APEC 2017: Bảo đảm công tác y tế phục vụ Tuần lễ cấp cao
APEC 2017 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 2. Số 272
Ngày 28/9, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Lê Quang Cường
làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ngành y tế TP Đà Nẵng về tiến độ
triển khai công tác y tế phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4447; Đại
đoàn kết, số 272; Sức khỏe và đời sống, số 156; Tuổi trẻ, số 264).
63. THANH CHI. APEC 2017: Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền
APEC 2017 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 30 tháng 9. - Tr 2. Số 273
Ngày 29/9, tại Hà Nội, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức
Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền APEC 2017 với sự tham gia của các
phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhằm cung cấp các thông tin tổng
hợp về APEC 2017, những hội nghị các quan chức cấp cao đã được tổ chức,
hướng tới Tuần lễ Cấp cao tại Đà Nẵng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4448; Quân
đội nhân dân, số 20292; Gia đình và xã hội, số 117; Pháp luật Việt Nam, số 273;
Thời nay, số 805).
64. TRƯỜNG TRUNG. Tuyển 260 tình nguyện viên APEC // Tuổi trẻ. 2017. - Ngày 30 tháng 9. - Tr 11. Số 265
Sở Ngoại vụ Đà Nẵng vừa thông báo tuyển 260 tình nguyện viên để đào
tạo, tham gia phục vụ các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp
APEC, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao
APEC 2017 diễn ra vào đầu tháng 11.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 282).
65. ĐOÀN CA. Sơ duyệt chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 // Quân
đội nhân dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 10. - Tr 1. Số 20294
Từ ngày 30/9-1/10, tại TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã chủ trì sơ
duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 275; Nhân dân,
số 22641; Văn hóa, số 118; Giáo dục và thời đại, số 236; Đại đoàn kết, số 276;
Bưu điện Việt Nam, số 118; Pháp luật Việt Nam, số 276; Nông thôn ngày nay,
số 236; Du lịch, số 40).
66. DIỆU VŨ. Đà nẵng: Tập huấn nghiệp vụ resort, khách sạn phục vụ
APEC 2017 // Du lịch. - 2017. - Ngày 3 tháng 10. - Tr 3. Số 40
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Nhằm chuẩn bị công tác tổ chức, đảm bảo chất lượng phục vụ khách tại Đà
Nẵng trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Sở Du lịch TP Đà
Nẵng vừa tổ chức các cuộc họp quán triệt công tác hậu cần, chuẩn bị phục vụ
Tuần lễ Cấp cao và các lớp tập huấn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm dành cho
các khách sạn trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các khách sạn được lựa chọn
phục vụ sự kiện.
67. NGỌC HÀ. Nỗ lực tạo cảnh quan sạch đẹp chào đón Tuần lễ Cấp
cao APEC // Văn hóa. - 2017. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 8+9. Số 119
Cho tới tháng 10/2017, tất cả những công trình, hạng mục nhằm hướng tới
phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng đã được tiến hành kỹ lưỡng,
chi tiết, bao gồm cả các phương án dự phòng. Cơ sở vật chất tại tất cả các khách
sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí quốc tế và các địa điểm chính diễn ra
các sự kiện chính thức và bên lề của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã cơ bản
hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu đặt ra.
68. PV. VNA tăng tải gần 400 nghìn ghế dịp APEC // Nhân dân. - 2017. Ngày 6 tháng 10. - Tr 2. Số 22645
Ngày 5/10, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, với tư
cách đối tác đặc biệt, VNA là nhà vận chuyển chính thức của Hội nghị cấp cao
APEC diễn ra tại Việt Nam, từ ngày 5/10 đến 13/11. Theo đó VNA tăng thêm
gần 110 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội/TP Hồ Chí Minh với Đà
Nẵng, nâng tổng ghế cung ứng gần 400 nghìn ghế.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 279).
69. NGỌC HÀ. Diễn tập PCCC bảo đảm cho APEC 2017 // Văn hóa. 2017. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 14. Số 120
Ngày 4/10, cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra
quân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm phục vụ
Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
70. BÁCH NGUYỄN. Hạ tầng, dịch vụ Công nghệ thông tin - Viễn thông
sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 // Pháp luật Việt Nam. - 2017. Ngày 6 tháng 10. - Tr 15. Số 279
Hai doanh nghiệp hàng đầu về Công nghệ thông tin - Viễn thông của Việt
Nam là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Viễn
thông Quân đội (Viettel) công bố chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng công nghệ thông tin
- viễn thông cho Tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tháng 11 tới đây tại Đà Nẵng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 120).
71. PV. Mường Thanh Luxury Đà Nẵng diễn tập phòng cháy chữa cháy
chuẩn bị cho APEC // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 4. Số
4454
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Nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao
APEC 2017, cuối tháng 9 vừa qua, khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng
phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Đà Nẵng tổ chức buổi
diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
72. Sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC // Nhân dân. - 2017. - Ngày 7
tháng 10. - Tr 8. Số 22646
Trong hai ngày 5 và 6/10, tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Ủy ban
quốc gia APEC 2017 đón hơn 250 đại diện cho 20 nền kinh tế thành viên APEC
và các tổ chức quốc tế tham sự chương trình tiền trạm chuẩn bị cho Tuần lễ cấp
cao APEC tháng 11 tới.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 4455;
Tiền phong, số 280; Đại biểu nhân dân, số 280; Pháp luật Việt Nam, số 280).
73. THEO TTXVN. APEC 2017: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng
10. - Tr 2. Số 281
Bài viết về công tác chuẩn bị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông của TP Đà
Nẵng trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
74. TRƯỜNG TRUNG. Phục vụ APEC là cơ hội của các doanh nghiệp
du lịch // Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 10. Số 273
Ngày 7/10, tại buổi làm việc với lãnh đạo của hơn 600 khách sạn tham gia
phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (diễn ra từ ngày 6-11/11), ông Lê Công
Dũng, thành viên Ban Thư ký APEC 2017, cho biết trong số 10.000 đại biểu của
21 nền kinh tế tham dự sự kiện này có khoảng 3.000 đại biểu nước ngoài. Đây là
cơ hội cho các khách sạn ở Đà Nẵng thể hiện mình.
75. PHẠM HUYỀN, TRẦN LĨNH. Ra quân phục vụ Hội nghị cấp cao
APEC // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 10. - Tr 3. Số 4458
Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chính thức ra quân tăng
cường phục vụ Hội nghị cấp cao APEC. Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ đã
triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Tuần lễ cấp cao
APEC 2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 162).
76. MINH HƯƠNG. Giới thiệu các sự kiện của doanh nghiệp trong Tuần
lễ cấp cao APEC // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 10. - Tr 2. Số
283
Ngày 9/10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ
chức họp báo giới thiệu về các sự kiện của doanh nghiệp trong Tuần lễ cấp cao
APEC Việt Nam 2017.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 283; Giáo dục
và thời đại, số 242; Bưu điện Việt Nam, số 121; Đầu tư, số 122; Quân đội nhân
dân, số 20303).
77. PV. Tuần phim chào mừng APEC 2017 // Nhân dân. - 2017. - Ngày 9
tháng 10. - Tr 8. Số 22648
Từ ngày 11 đến 16/10, tại Hà Nội và Đà Nẵng, diễn ra Tuần phim chào
mừng Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2017) do Ủy
ban quốc gia APEC 2017 phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban
Thư ký APEC 2017 và các đơn vị liên quan thực hiện.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 282;
Giáo dục và thời đại, số 242; Nông nghiệp Việt Nam, số 201; Thanh niên, số
282; Đại đoàn kết, số 282; Quân đội nhân dân, số 20300; Nông thôn ngày nay,
số 242; Lao động, số 237; Thể thao Việt Nam, số 114; Đầu tư, số 122).
78. K.L. Quảng Nam gấp rút chuẩn bị cho các sự kiện APEC // Nông
thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 12 tháng 10. - Tr 2. Số 244
Ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cùng lãnh
đạo các sở, ngành, địa phương đã kiểm tra thực tế tại TP Hội An và các địa điểm
tham gia phục vụ các sự kiện APEC 2017.
79. TUẤN NAM. Cảnh sát giao thông xuất quân phục vụ Tuần lễ Cấp
cao APEC // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 10. - Tr 8. Số 20304
Ngày 11/10, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức Lễ
xuất quân các đơn vị tăng cường cho TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự
an toàn giao thông.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật, số 285).
80. BẢO NGÂN. Khai mạc Tuần phim APEC : APEC Việt Nam 2017 //
Văn hóa. - 2017. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 8. Số 123
Ngày 11/10, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, TP Hà Nội, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC và một số cơ quan
liên quan đã tổ chức khai mạc Tuần phim APEC.
81. KHỔNG HÀ. Kịp thời xử lý mọi thông tin công tác bảo vệ APEC
2017 // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 3. Số 4461
Ngày 12/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Tiểu ban An ninh trật tự
APEC 2017.
82. PV. Xây dựng tua du lịch Quảng Nam nhân sự kiện APEC 2017 //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 10. - Tr 5. Số 22651
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã xây dựng loạt tour du lịch
đặc sắc về văn hóa và con người xứ Quảng nhân sự kiện APEC 2017.
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83. PV (Thực hiện). Lực lượng CAND sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an
ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng // Công an nhân dân. 2017. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 3. Số 4461
Bài trả lời phỏng vấn của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung
ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự APEC
2017 (Bộ Công an) về những công tác chuẩn bị của lực lượng Công an Nhân
dân đối với sự kiện trọng đại nói trên.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20305).
84. V.HÙNG. Tạm dừng hoạt động cảng Sông Hàn để phục vụ APEC //
Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 8. Số 278
Ngày 12/10, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải TP ra
quyết định tạm thời dừng hoạt động cảng du lịch Sông Hàn, tháo dỡ thu hồi hạ
tầng tại cảng cho đơn vị chức năng tiếp nhận tạm thời làm nơi đỗ xe phục vụ
APEC 2017 (từ ngày 20/10-16/11).
85. VŨ VÂN ANH. Đà Nẵng chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017:
Kết nối thu hút đầu tư để "chuyển mình" // Pháp luật Việt Nam. - 2017. Ngày 14 tháng 10. - Tr 6. Số 287
Ngày 14/10, Hội nghị chuyên đề thu hút đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng
và Hội nghị chuyên đề thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch TP Đà Nẵng được
diễn ra đồng thời, nhằm chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
86. THÂN LAI. Tập trung đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao
APEC 2017 // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 10. - Tr 3. Số 4463
Bài viết về công tác chuẩn bị, tập trung đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ
Cấp cao APEC 2017 của Công an TP Đà Nẵng.
87. HẢI CHÂU. Đà Nẵng: 34 khách sạn được giới thiệu phục vụ APEC
2017 // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 13. Số 124
Ngày 14/10, Phó Giám đốc Thường trực Sở Du lịch Đà Nẵng Trần Chí
Cường cho biết, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tham gia các đoàn khảo sát, tham mưu
UBND TP trình Ủy ban Quốc gia APEC đồng ý phương án phân bổ khách sạn
cho các đoàn đại biểu; tham mưu UBND TP có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh
doanh dịch vụ đảm bảo giữ ổn định giá dịch vụ trong thời gian diễn ra sự kiện,
đã có 34 khách sạn với tổng cộng 4.638 phòng được giới thiệu.
88. NGUYỄN VĂN CHUNG (Thực hiện). Đà Nẵng sẵn sàng cho Tuần lễ
Cấp cao APEC 2017 // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 10. - Tr 7.
Số 20307
Bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch
UBND TP Đà Nẵng về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn
ra từ ngày 6 đến 11/11.
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89. THU HỒNG. CSGT ra quân phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC // Giao
thông. - 2017. - Ngày 16 tháng 10. - Tr 2. Số 165
Ngày 15/10, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an
TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân phát động bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cho 1.000 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 289;
Nông thôn ngày nay, số 247).
90. TUẤN KHÁNH. Cung hội nghị Ariyana - lựa chọn xứng đáng cho
APEC 2017 // Đầu tư. - 2017. - Ngày 18 tháng 10. - Tr 10. Số 125
Ngày 15/10, diễn ra Lễ khánh thành Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ariyana.
Đến dự sự kiện cắt băng khánh thành Cung hội nghị Ariyana, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng và biểu dương chủ đầu tư hoàn thành công
trình chất lượng, vượt tiến độ, sẵn sàng phục vụ APEC 2017, đồng thời trao Kỷ
niệm chương chúc mừng cho đại diện lãnh đạo đơn vị.
91. DIỆU VŨ, KHÁNH LUÂN. Phục vụ APEC là vinh dự và trách
nhiệm của ngành Du lịch Việt Nam // Du lịch. - 2017. - Ngày 17 tháng 10. - Tr
3. Số 44
Ngày 16/10, tại Đà Nẵng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn
Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Sở Du lịch: Đà Nẵng, Thừa Thiên
Huế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cùng với lãnh đạo các
Hiệp hội Du lịch, Lữ hành, hướng dẫn viên và trên 50 lãnh đạo resort, khách sạn
5 sao của Đà Nẵng đón tiếp phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
92. HÀ MY. APEC Việt Nam 2017: "Tạo thêm động lực mới, cùng vun
đắp tương lai" // Người tiêu dùng. - 2017. - Ngày 16-19 tháng 10. - Tr 14. Số
375
Bài viết về các hoạt động sẽ diễn ra tại Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam
2017 được tổ chức tại Đà Nẵng.
93. HOÀNG SƠN. Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo đưa hầm chui hoạt động
đúng dịp APEC // Thanh niên. - 2017. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 4. Số 290
Ngày 16/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng lãnh đạo
UBND TP và các sở, ngành liên quan đã kiểm tra công trường thi công hầm chui
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Ngày 17/10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về các sự
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95. THU HỒNG. Đà Nẵng tập trung toàn lực chuẩn bị tốt "Tuần lễ cấp
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bộ trưởng, trưởng đoàn và đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính
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Ngày 17/10, Ban Vận động tài trợ thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017 phối
hợp các đơn vị liên quan tổ chức buổi Lễ công bố các Nhà tài trợ cho Năm
APEC 2017. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 167; Quân đội
nhân dân, số 20310; Bưu điện Việt Nam, số 125).
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thời đại. - 2017. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 9. Số 248
Chào mừng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC
2017), Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế đã sản xuất bộ phim
"Việt Nam chào đón APEC 2017". Đơn vị đồng hành là Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người cao tuổi, số 166).
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tháng 10. - Tr 2. Số 22658
Ngày 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi làm
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Trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017, tại TP Hội An, tỉnh Quảng
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vị liên quan đề xuất phương án phân luồng giao thông, cấm các loại ôtô tải (xe
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tháng 10. - Tr 10. Số 288
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44

