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2 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

  

LỜI GIỚI THIỆU 
 
 

Trải qua gần 5 thập kỷ phát triển, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) đang hướng tới dấu mốc mới, có ý nghĩa lịch sử trọng đại. 
Đó là việc  chính thức hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 
31/12/2015. Cộng đồng ASEAN sẽ mang đến một sức sống mới, một hơi 
thở sinh động cho toàn bộ khu vực vì lợi ích của hơn 600 triệu dân 
ASEAN, và khu vực. 
 

Theo đó, ASEAN sẽ là một Cộng đồng “gắn kết về chính trị, liên 
kết về kinh tế và chia sẻ trách nhiệm xã hội”, dựa trên ba trụ cột vững 
chắc là cộng đồng Chính trị-An ninh, cộng đồng Kinh tế, và cộng đồng 
Văn hóa-Xã hội, đồng thời tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm 
và đóng góp tích cực của mình cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát 
triển ở khu vực. 
 

Tôi đánh giá cao nỗ lực của Ban thư ký ASEAN Quốc gia (Vụ 
ASEAN, Bộ Ngoại giao) Việt Nam trong công tác biên soạn, và mong 
rằng Cuốn sách nhỏ này sẽ giúp thông tin tới bạn đọc về Cộng đồng 
ASEAN, để cùng chung tay đóng góp xây dựng một cộng đồng ASEAN 
vững mạnh và thịnh vượng. 
 
 

Phạm Quang Vinh 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 

Trưởng SOM ASEAN Việt Nam 
 
 

  

 Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 (Phnôm Pênh, Căm-pu-
chia, ngày 18/11/2012), các nhà lãnh đạo ASEAN đã quyết định thời 
điểm hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015. Trong bối 
cảnh chúng ta đang cùng các nước ASEAN tiến gần tới mốc ra đời Cộng 
đồng, câu hỏi thường được nêu ra là Cộng đồng ASEAN là như thế nào? 
Có những nội dung gì? Nhằm giải đáp những câu hỏi và quan tâm của 
quý vị độc giả, Ban thư ký ASEAN Quốc gia (Vụ ASEAN, Bộ Ngoại 
giao) xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung khái quát về quá 
trình hình thành, các mục tiêu và nội hàm chính của Cộng đồng ASEAN 
với 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh 
tế và Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN cùng với các thông tin liên 
quan.  
 
QUÁ TRÍNH HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG CỘNG ĐỒNG ASEAN 
 

Ý tưởng về Cộng đồng ASEAN lần đầu tiên được đề cập vào năm 
1997. Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ASEAN, Lãnh đạo các nước 
ASEAN đã thông qua văn kiện quan trọng Tầm nhìn ASEAN 2020, với 
mục tiêu tổng quát là đưa Hiệp hội trở thành “một nhóm hài hoà các dân 
tộc Đông Nam Á, gắn bó trong một cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn 
nhau1”.  

Tháng 10/2003, các Nhà Lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Hòa 
hợp ASEAN II (hay còn gọi là Tuyên bố Ba-li II), chính thức quyết định 
thiết lập một Cộng đồng ASEAN vào năm 2020, bao gồm ba trụ cột: 
Cộng đồng An ninh (năm 2007 bổ sung thêm, gọi đầy đủ là Cộng đồng 
Chính trị-An ninh), Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hoá-Xã hội, 
vì mục đích đảm bảo hoà bình bền vững, ổn định và thịnh vượng chung 
trong khu vực. 

Tháng 1/2007, để kịp thích ứng với những chuyển biến nhanh 
chóng và phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, nhất là xu thế toàn 
cầu hoá và liên kết kinh tế đang được đẩy mạnh trên thế giới, trên cơ sở 
những thành tựu của ASEAN trong 40 năm qua nhất là về kinh tế, tại 
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12 (Cebu, Phi-líp-pin, tháng 1/2007), 

                                           
1 Tầm nhìn ASEAN 2020,  15/12/1997. 
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1 Tầm nhìn ASEAN 2020,  15/12/1997. 
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Lãnh đạo các nước ASEAN đã đẩy nhanh tiến trình liên kết nội khối dựa 
trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, nhất trí mục tiêu hình thành 
Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 (thay vì vào năm 2020 như thỏa 
thuận trước đây). 

Hội nghị Cấp cao ASEAN-14 (tháng 2/2009) đã thông qua Lộ trình 
xây dựng Cộng đồng ASEAN kèm theo 3 Kế hoạch tổng thể xây dựng 3 
trụ cột Cộng đồng ASEAN và Kế hoạch công tác về IAI giai đoạn 2, xác 
định các mục tiêu cần hoàn thành và bước triển khai cụ thể để thực hiện 
mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN trong giai đoạn từ 2009-2015. 

Tiếp sau đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 (Hà Nội, 
tháng 10/2010), các nước ASEAN đã thông qua bản Kế hoạch tổng thể 
về Kết nối ASEAN (MPAC), nhằm thúc đẩy kết nối cả về vật chất (cơ sở 
hạ tầng) và kết nối thể chế, kết nối con người, hỗ trợ thiết thực cho mục 
tiêu xây dựng cộng đồng của ASEAN.  

 
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

 
Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là xây dựng Hiệp hội 

thành một tổ chức hợp tác liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng 
buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN; nhưng không phải 
là một tổ chức siêu quốc gia và không khép kín mà vẫn mở rộng hợp tác 
với bên ngoài. Cộng đồng ASEAN sẽ được hình thành dựa trên 3 trụ cột 
là Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn 
hóa-Xã hội. Quan hệ đối ngoại của ASEAN cũng như mục tiêu thu hẹp 
khoảng cách phát triển trong ASEAN (nhất là IAI) được lồng ghép vào 
nội dung của từng trụ cột Cộng đồng ASEAN.  

Mục đích của Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) 
nhằm duy trì và tăng cường an ninh, hòa bình và ổn định, tăng khả năng 
của ASEAN tự bảo đảm an ninh khu vực. Hợp tác trong khuôn khổ 
APSC bao gồm hợp tác kiến tạo một nền an ninh toàn diện ở khu vực, 
ứng phó với các thách thức phi truyền thống, như tội phạm xuyên quốc 
gia, khủng bố, ứng phó thiên tai khẩn cấp và hợp tác về an ninh hàng 
hải... ASEAN khẳng định không hướng tới hình thành liên minh quân sự 
ở khu vực, hoặc một khối phòng thủ chung; các nước thành viên có 

  

quyền tự do theo đuổi chính sách đối ngoại riêng cũng như bố trí phòng 
thủ riêng của mình.  

Sứ mệnh của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nhằm tạo dựng: i) 
Một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất; ii) Một khu vực có 
sức cạnh tranh, iii) Phát triển đồng đều iv) Hội nhập vào nền kinh tế toàn 
cầu. Để đưa ASEAN trở thành một thị trường chung và cơ sở sản xuất 
thống nhất, AEC tập trung vào các biện pháp tạo thuận lợi hóa và tự do 
lưu chuyển thương mại, đầu tư, dịch vụ, lao động tay nghề cao, và sự di 
chuyển tự do hơn của các dòng vốn. AEC, tuy vậy, không có kế hoạch 
xây dựng một liên minh tiền tệ sử dụng đồng tiền chung như Liên minh 
châu Âu (EU).  

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) nhằm gắn bó chặt 
chẽ các nước Đông Nam Á trong một cộng đồng gắn kết, phát triển đồng 
đều, hòa hợp, với các “xã hội quan tâm và chia sẻ”. Cộng đồng văn hóa 
xã hội có 4 thành tố: (1) Xây dựng cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn 
nhau; (2) Điều tiết những ảnh hưởng về mặt xã hội của các liên kết kinh 
tế; (3) Đảm bảo tính bền vững của môi trường (4) Tăng cường nền tảng 
gắn kết xã hội của khu vực.  

Thời điểm hình thành Cộng đồng ASEAN sau ngày 31/12/2015 
được xác định chỉ là mốc khởi đầu và tiến trình xây dựng, củng cố Cộng 
đồng ASEAN sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn tiếp theo. Dự 
kiến, đến 2015, các nội dung chính trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN sẽ được cơ bản hoàn tất và ASEAN đã bắt đầu khởi động trao 
đổi về tầm nhìn chiến lược và con đường phát triển của Cộng đồng 
ASEAN trong những giai đoạn tiếp theo sau 2015.  

 
CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ-AN NINH ASEAN (APSC) 
 
 Trong Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (Tuyên bố Bali II), thông qua 
tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-9 (Bali, In-đô-nê-xi-a, tháng 9/2003), 
Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) được xác định là một trong 3 trụ cột 
của Cộng đồng ASEAN, nhằm “đưa hợp tác chính trị-an ninh ASEAN 
lên tầm cao mới, để các quốc gia trong khu vực sống hòa bình với nhau 
và với thế giới trong một môi trường bình đẳng, dân chủ và hòa hợp”.  



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN
  

Lãnh đạo các nước ASEAN đã đẩy nhanh tiến trình liên kết nội khối dựa 
trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, nhất trí mục tiêu hình thành 
Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 (thay vì vào năm 2020 như thỏa 
thuận trước đây). 

Hội nghị Cấp cao ASEAN-14 (tháng 2/2009) đã thông qua Lộ trình 
xây dựng Cộng đồng ASEAN kèm theo 3 Kế hoạch tổng thể xây dựng 3 
trụ cột Cộng đồng ASEAN và Kế hoạch công tác về IAI giai đoạn 2, xác 
định các mục tiêu cần hoàn thành và bước triển khai cụ thể để thực hiện 
mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN trong giai đoạn từ 2009-2015. 

Tiếp sau đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 (Hà Nội, 
tháng 10/2010), các nước ASEAN đã thông qua bản Kế hoạch tổng thể 
về Kết nối ASEAN (MPAC), nhằm thúc đẩy kết nối cả về vật chất (cơ sở 
hạ tầng) và kết nối thể chế, kết nối con người, hỗ trợ thiết thực cho mục 
tiêu xây dựng cộng đồng của ASEAN.  

 
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

 
Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là xây dựng Hiệp hội 

thành một tổ chức hợp tác liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng 
buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN; nhưng không phải 
là một tổ chức siêu quốc gia và không khép kín mà vẫn mở rộng hợp tác 
với bên ngoài. Cộng đồng ASEAN sẽ được hình thành dựa trên 3 trụ cột 
là Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn 
hóa-Xã hội. Quan hệ đối ngoại của ASEAN cũng như mục tiêu thu hẹp 
khoảng cách phát triển trong ASEAN (nhất là IAI) được lồng ghép vào 
nội dung của từng trụ cột Cộng đồng ASEAN.  

Mục đích của Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) 
nhằm duy trì và tăng cường an ninh, hòa bình và ổn định, tăng khả năng 
của ASEAN tự bảo đảm an ninh khu vực. Hợp tác trong khuôn khổ 
APSC bao gồm hợp tác kiến tạo một nền an ninh toàn diện ở khu vực, 
ứng phó với các thách thức phi truyền thống, như tội phạm xuyên quốc 
gia, khủng bố, ứng phó thiên tai khẩn cấp và hợp tác về an ninh hàng 
hải... ASEAN khẳng định không hướng tới hình thành liên minh quân sự 
ở khu vực, hoặc một khối phòng thủ chung; các nước thành viên có 

  

quyền tự do theo đuổi chính sách đối ngoại riêng cũng như bố trí phòng 
thủ riêng của mình.  

Sứ mệnh của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nhằm tạo dựng: i) 
Một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất; ii) Một khu vực có 
sức cạnh tranh, iii) Phát triển đồng đều iv) Hội nhập vào nền kinh tế toàn 
cầu. Để đưa ASEAN trở thành một thị trường chung và cơ sở sản xuất 
thống nhất, AEC tập trung vào các biện pháp tạo thuận lợi hóa và tự do 
lưu chuyển thương mại, đầu tư, dịch vụ, lao động tay nghề cao, và sự di 
chuyển tự do hơn của các dòng vốn. AEC, tuy vậy, không có kế hoạch 
xây dựng một liên minh tiền tệ sử dụng đồng tiền chung như Liên minh 
châu Âu (EU).  

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) nhằm gắn bó chặt 
chẽ các nước Đông Nam Á trong một cộng đồng gắn kết, phát triển đồng 
đều, hòa hợp, với các “xã hội quan tâm và chia sẻ”. Cộng đồng văn hóa 
xã hội có 4 thành tố: (1) Xây dựng cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn 
nhau; (2) Điều tiết những ảnh hưởng về mặt xã hội của các liên kết kinh 
tế; (3) Đảm bảo tính bền vững của môi trường (4) Tăng cường nền tảng 
gắn kết xã hội của khu vực.  

Thời điểm hình thành Cộng đồng ASEAN sau ngày 31/12/2015 
được xác định chỉ là mốc khởi đầu và tiến trình xây dựng, củng cố Cộng 
đồng ASEAN sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn tiếp theo. Dự 
kiến, đến 2015, các nội dung chính trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN sẽ được cơ bản hoàn tất và ASEAN đã bắt đầu khởi động trao 
đổi về tầm nhìn chiến lược và con đường phát triển của Cộng đồng 
ASEAN trong những giai đoạn tiếp theo sau 2015.  

 
CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ-AN NINH ASEAN (APSC) 
 
 Trong Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (Tuyên bố Bali II), thông qua 
tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-9 (Bali, In-đô-nê-xi-a, tháng 9/2003), 
Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) được xác định là một trong 3 trụ cột 
của Cộng đồng ASEAN, nhằm “đưa hợp tác chính trị-an ninh ASEAN 
lên tầm cao mới, để các quốc gia trong khu vực sống hòa bình với nhau 
và với thế giới trong một môi trường bình đẳng, dân chủ và hòa hợp”.  



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN
  

 Khởi nguồn từ sáng kiến của In-đô-nê-xia, Cộng đồng Chính trị-An 
ninh (APSC) là bước phát triển cao hơn của các nỗ lực hợp tác chính trị-
an ninh của ASEAN. Các hoạt động cụ thể nhằm xây dựng Cộng đồng 
Chính trị-An ninh ASEAN được đề ra trong các chương trình lớn của 
ASEAN như Chương trình Hành động Cộng đồng An ninh ASEAN 
(ASC POA) năm 2004; Chương trình Hành động Viên-chăn (VAP) năm 
2004 và Kế hoạch tổng thể APSC 2009-2015.  

Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh 
ASEAN được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 14 năm 2009 xác 
định 3 thành tố chính của APSC gồm: (1) Xây dựng một cộng đồng dựa 
trên các giá trị và chuẩn mực chung; (2) Tạo dựng một khu vực gắn kết, 
hòa bình và tự cường với trách nhiệm chung đối với an ninh toàn diện; 
(3) Hướng tới một khu vực năng động và rộng mở với bên ngoài trong 
một thế giới ngày càng liên kết và tùy thuộc. (An ninh toàn diện là một 
khái niệm được sử dụng rộng rãi ở châu Á-Thái Bình Dương, được hiểu 
bao gồm các mối đe dọa quân sự và phi quân sự với mỗi quốc gia). 
Trong 157 hoạt động cụ thể đề ra của Kế hoạch tổng thể APSC, đến 
31/12/2013 ASEAN đã và đang thực hiện 125 hoạt động, và cần hoàn tất 
32 hoạt động còn lại. 

Dưới thành tố đầu tiên của APSC, ASEAN đẩy mạnh hợp tác về 
chính trị, hình thành và chia sẻ các chuẩn mực thể hiện trong Hiệp ước 
Thân thiện và Hợp tác (TAC), Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không 
có Vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên 
Biển Đông (DOC), v.v. Để cụ thể hóa thành tố thứ 2, ASEAN tập trung 
hợp tác xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại, hiểu biết lẫn nhau nhằm 
ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh, nghiên 
cứu các biện pháp giải quyết xung đột một cách hòa bình và hợp tác kiến 
tạo hòa bình sau xung đột cũng như hợp tác trên các lĩnh vực an ninh phi 
truyền thống. Theo thành tố thứ 3, ASEAN tích cực tăng cường vai trò 
trung tâm trong hợp tác khu vực và xây dựng cộng đồng, mở rộng quan 
hệ với các đối tác bên ngoài, nỗ lực phát huy vị trí là động lực chính 
trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch và thu nạp.  

Từ nay đến 2015, các hình hài chính của Cộng đồng Chính trị-An 
ninh sẽ cơ bản được định rõ, theo đó:  

  

i) Về xây dựng một cộng đồng dựa trên các giá trị và chuẩn 
mực chung:  

- Hợp tác chính trị ASEAN được nâng tầm với việc các nước 
thành viên đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ và nâng cao hiểu biết về 
hệ thống chính trị, các giá trị lịch sử, văn hoá của nhau. Hướng tới một 
Cộng đồng ASEAN hoạt động dựa trên các luật lệ, Hiến chương ASEAN 
và các văn bản pháp lý thực hiện Hiến chương đã được thông qua và 
đang dần đi vào hiệu lực, trao cho ASEAN tư cách và khuôn khổ pháp lý 
để hoạt động hiệu quả như một tổ chức quốc tế; các thỏa thuận, quyết 
định của ASEAN có hiệu lực ràng buộc hơn, các khác biệt, tranh chấp 
phát sinh từ việc thực thi các thoả thuận hợp tác được giải quyết trên cơ 
sở các văn kiện giải quyết tranh chấp được ASEAN thống nhất.  Hợp tác 
thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền đạt tiến triển quan trọng với việc Ủy ban 
liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) được thành lập năm 
2009 và ASEAN lần đầu tiên thông qua Tuyên bố về Nhân quyền 
(AHRD) năm 2012, khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị ở cấp cao 
về thúc đẩy và bảo vệ các giá trị và quyền tự do cơ bản của người dân.  

- Hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử: các khuôn khổ 
và chuẩn mực ứng xử do ASEAN khởi xướng ở khu vực như Hiệp ước 
Thân thiệp và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước về Khu vực 
Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về Ứng 
xử của các bên liên quan trên Biển Đông (DOC) v.v. được đề cao và phát 
huy vai trò trong việc củng cố môi trường hoà bình, an ninh và ổn định ở 
khu vực. Cụ thể: Hiệp ước TAC đã trở thành Bộ quy tắc ứng xử điều 
chỉnh quan hệ giữa các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á cũng như các 
quốc gia bên ngoài có quan hệ với khu vực này. Tới nay, đã có 32 nước 
và tổ chức tham gia TAC, trong đó có cả 5 thành viên thường trực của 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuyên bố DOC tiếp tục được các bên 
liên quan khẳng định tôn trọng, như một công cụ quan trọng đảm bảo 
hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực, tăng cường lòng tin và cam kết 
giải quyết hoà bình các tranh chấp, thể hiện rõ nhất trong Tuyên bố Kỷ 
niệm 10 năm DOC, được các Nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc 
thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 15 (Căm-
pu-chia, tháng 11/2012). ASEAN và Trung Quốc cũng đang nỗ lực 
hướng đến sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). 
Tham vấn chính thức cấp quan chức cao cấp giữa ASEAN và Trung 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN
  

 Khởi nguồn từ sáng kiến của In-đô-nê-xia, Cộng đồng Chính trị-An 
ninh (APSC) là bước phát triển cao hơn của các nỗ lực hợp tác chính trị-
an ninh của ASEAN. Các hoạt động cụ thể nhằm xây dựng Cộng đồng 
Chính trị-An ninh ASEAN được đề ra trong các chương trình lớn của 
ASEAN như Chương trình Hành động Cộng đồng An ninh ASEAN 
(ASC POA) năm 2004; Chương trình Hành động Viên-chăn (VAP) năm 
2004 và Kế hoạch tổng thể APSC 2009-2015.  

Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh 
ASEAN được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 14 năm 2009 xác 
định 3 thành tố chính của APSC gồm: (1) Xây dựng một cộng đồng dựa 
trên các giá trị và chuẩn mực chung; (2) Tạo dựng một khu vực gắn kết, 
hòa bình và tự cường với trách nhiệm chung đối với an ninh toàn diện; 
(3) Hướng tới một khu vực năng động và rộng mở với bên ngoài trong 
một thế giới ngày càng liên kết và tùy thuộc. (An ninh toàn diện là một 
khái niệm được sử dụng rộng rãi ở châu Á-Thái Bình Dương, được hiểu 
bao gồm các mối đe dọa quân sự và phi quân sự với mỗi quốc gia). 
Trong 157 hoạt động cụ thể đề ra của Kế hoạch tổng thể APSC, đến 
31/12/2013 ASEAN đã và đang thực hiện 125 hoạt động, và cần hoàn tất 
32 hoạt động còn lại. 

Dưới thành tố đầu tiên của APSC, ASEAN đẩy mạnh hợp tác về 
chính trị, hình thành và chia sẻ các chuẩn mực thể hiện trong Hiệp ước 
Thân thiện và Hợp tác (TAC), Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không 
có Vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên 
Biển Đông (DOC), v.v. Để cụ thể hóa thành tố thứ 2, ASEAN tập trung 
hợp tác xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại, hiểu biết lẫn nhau nhằm 
ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh, nghiên 
cứu các biện pháp giải quyết xung đột một cách hòa bình và hợp tác kiến 
tạo hòa bình sau xung đột cũng như hợp tác trên các lĩnh vực an ninh phi 
truyền thống. Theo thành tố thứ 3, ASEAN tích cực tăng cường vai trò 
trung tâm trong hợp tác khu vực và xây dựng cộng đồng, mở rộng quan 
hệ với các đối tác bên ngoài, nỗ lực phát huy vị trí là động lực chính 
trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch và thu nạp.  

Từ nay đến 2015, các hình hài chính của Cộng đồng Chính trị-An 
ninh sẽ cơ bản được định rõ, theo đó:  

  

i) Về xây dựng một cộng đồng dựa trên các giá trị và chuẩn 
mực chung:  

- Hợp tác chính trị ASEAN được nâng tầm với việc các nước 
thành viên đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ và nâng cao hiểu biết về 
hệ thống chính trị, các giá trị lịch sử, văn hoá của nhau. Hướng tới một 
Cộng đồng ASEAN hoạt động dựa trên các luật lệ, Hiến chương ASEAN 
và các văn bản pháp lý thực hiện Hiến chương đã được thông qua và 
đang dần đi vào hiệu lực, trao cho ASEAN tư cách và khuôn khổ pháp lý 
để hoạt động hiệu quả như một tổ chức quốc tế; các thỏa thuận, quyết 
định của ASEAN có hiệu lực ràng buộc hơn, các khác biệt, tranh chấp 
phát sinh từ việc thực thi các thoả thuận hợp tác được giải quyết trên cơ 
sở các văn kiện giải quyết tranh chấp được ASEAN thống nhất.  Hợp tác 
thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền đạt tiến triển quan trọng với việc Ủy ban 
liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) được thành lập năm 
2009 và ASEAN lần đầu tiên thông qua Tuyên bố về Nhân quyền 
(AHRD) năm 2012, khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị ở cấp cao 
về thúc đẩy và bảo vệ các giá trị và quyền tự do cơ bản của người dân.  

- Hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử: các khuôn khổ 
và chuẩn mực ứng xử do ASEAN khởi xướng ở khu vực như Hiệp ước 
Thân thiệp và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước về Khu vực 
Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về Ứng 
xử của các bên liên quan trên Biển Đông (DOC) v.v. được đề cao và phát 
huy vai trò trong việc củng cố môi trường hoà bình, an ninh và ổn định ở 
khu vực. Cụ thể: Hiệp ước TAC đã trở thành Bộ quy tắc ứng xử điều 
chỉnh quan hệ giữa các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á cũng như các 
quốc gia bên ngoài có quan hệ với khu vực này. Tới nay, đã có 32 nước 
và tổ chức tham gia TAC, trong đó có cả 5 thành viên thường trực của 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuyên bố DOC tiếp tục được các bên 
liên quan khẳng định tôn trọng, như một công cụ quan trọng đảm bảo 
hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực, tăng cường lòng tin và cam kết 
giải quyết hoà bình các tranh chấp, thể hiện rõ nhất trong Tuyên bố Kỷ 
niệm 10 năm DOC, được các Nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc 
thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 15 (Căm-
pu-chia, tháng 11/2012). ASEAN và Trung Quốc cũng đang nỗ lực 
hướng đến sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). 
Tham vấn chính thức cấp quan chức cao cấp giữa ASEAN và Trung 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN  

Quốc về COC đã được tiến hành lần đầu tiên tháng 9/2013, và đang được 
thúc đẩy tiếp. ASEAN tiếp tục đẩy mạnh trao đổi với các nước có vũ khí 
hạt nhân về Nghị định thư của Hiệp ước SEANWFZ để đưa Hiệp ước 
này đi vào hiệu lực thực tế, để Đông Nam Á và người dân trong khu vực 
không bị đe doạ bởi vũ khí hạt nhân. Hợp tác về An ninh hàng hải được 
ASEAN xúc tiến với việc thành lập và đưa vào hoạt động Diễn đàn Hàng 
hải ASEAN (AMF) năm 2011 và Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng 
(EAMF) năm 2012.  

ii) Về một khu vực gắn kết, hoà bình và tự cường với trách 
nhiệm chung về an ninh toàn diện 

ASEAN tập trung đẩy mạnh các biện pháp xây dựng lòng tin 
(CBMs) và ngăn ngừa xung đột. Hợp tác xây dựng lòng tin và ngoại giao 
phòng ngừa được triển khai qua các hoạt động cụ thể trên nhiều lĩnh vực 
trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), với sự tham gia của 
10 nước ASEAN và 17 Đối tác trong và ngoài khu vực. Trong khuôn 
khổ Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ 
trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) với các Đối tác, các 
hoạt động như chia sẻ thông tin, trao đổi tự nguyện về chính sách an ninh 
quốc phòng của mỗi quốc gia, thảo luận về các vấn đề chiến lược liên 
quan đến hoà bình, an ninh ở khu vực v.v. Cuốn sách Viễn cảnh An ninh 
ASEAN (ASO) lần đầu tiên được phát hành năm 2013, góp phần thúc 
đẩy tính minh bạch về chính sách quốc phòng của các quốc gia và tình 
hình an ninh chung của khu vực.  

Hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống đã và 
sẽ tiếp tục là nét nổi trội trong hợp tác chính trị-an ninh ASEAN, thông 
qua các hoạt động đa dạng về phòng chống khủng bố và các loại tội 
phạm xuyên quốc gia như ma tuý, buôn người, tội phạm mạng, diễn tập 
ứng phó thiên tai khẩn cấp với sự phối hợp của các lực lượng quân-dân 
sự v.v.  

iii) Hướng tới một khu vực năng động và rộng mở với bên 
ngoài trong một thế giới ngày càng liên kết và tùy thuộc 

Nhằm củng cố và duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực 
đang định hình, ASEAN không ngừng mở rộng và làm sâu sắc hơn quan 
hệ hợp tác toàn diện, cùng có lợi với các Đối tác, thúc đẩy và làm phong 
phú các diễn đàn đối thoại và hợp tác ở khu vực do ASEAN chủ trì như 

  

ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực 
ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng 
(ADMM+) v.v., tạo điều kiện khuyến khích các Đối tác tham gia đóng 
góp tích cực, xây dựng, trên cơ sở tôn trọng các mục tiêu và nguyên tắc 
quan hệ mà ASEAN đã đề ra, đối với các vấn đề liên quan đến hòa bình, 
ổn định và phát triển ở khu vực cũng như hỗ trợ ASEAN tăng cường liên 
kết và xây dựng Cộng đồng.  
 
CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) 
  
 AEC là một trong 3 trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN 
nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020, và 
được khẳng định lại trong Tuyên bố Hòa hợp ASEAN (Tuyên bố Bali 
II): tạo dựng một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng và cạnh 
tranh cao, nơi có sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, di 
chuyển tự do hơn của các luồng vốn, phát triển kinh tế đồng đều và giảm 
nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về kinh tế-xã hội.  

Kế hoạch tổng thể  xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, một 
bộ phận của Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2009-2015, đã xác 
định 4 thành tố chính của AEC gồm: i) Một thị trường chung và cơ sở 
sản xuất thống nhất; ii) Một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh; iii) Phát 
triển kinh tế đồng đều và iv) Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.  

Có thể nói, Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính là xương sống của 
các nỗ lực liên kết khu vực của ASEAN và được đánh giá là trụ cột đang 
dẫn đầu trên chặng đường tiến tới Cộng đồng của ASEAN.  Tính đến 
đến tháng 7/2013, ASEAN đã thực hiện được 79.4% các chỉ tiêu của Kế 
hoạch tổng thể xây dựng AEC.  

i) Một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất: Các biện 
pháp chính mà ASEAN sẽ thực hiện để xây dựng một thị trường chung 
và cơ sở sản xuất thống nhất bao gồm: dỡ bỏ thuế quan và các hàng rào 
phi thuế quan; thuận lợi hóa thương mại, hài hòa hóa các tiêu chuẩn sản 
phẩm (hợp chuẩn), giải quyết nhanh chóng hơn các thủ tục hải quan và 
xuất nhập khẩu,  hoàn chỉnh các quy tắc về xuất xứ, tạo thuận lợi cho 
dịch vụ, đầu tư, tăng cường phát triển thị trường vốn ASEAN và tự do 
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Quốc về COC đã được tiến hành lần đầu tiên tháng 9/2013, và đang được 
thúc đẩy tiếp. ASEAN tiếp tục đẩy mạnh trao đổi với các nước có vũ khí 
hạt nhân về Nghị định thư của Hiệp ước SEANWFZ để đưa Hiệp ước 
này đi vào hiệu lực thực tế, để Đông Nam Á và người dân trong khu vực 
không bị đe doạ bởi vũ khí hạt nhân. Hợp tác về An ninh hàng hải được 
ASEAN xúc tiến với việc thành lập và đưa vào hoạt động Diễn đàn Hàng 
hải ASEAN (AMF) năm 2011 và Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng 
(EAMF) năm 2012.  

ii) Về một khu vực gắn kết, hoà bình và tự cường với trách 
nhiệm chung về an ninh toàn diện 

ASEAN tập trung đẩy mạnh các biện pháp xây dựng lòng tin 
(CBMs) và ngăn ngừa xung đột. Hợp tác xây dựng lòng tin và ngoại giao 
phòng ngừa được triển khai qua các hoạt động cụ thể trên nhiều lĩnh vực 
trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), với sự tham gia của 
10 nước ASEAN và 17 Đối tác trong và ngoài khu vực. Trong khuôn 
khổ Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ 
trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) với các Đối tác, các 
hoạt động như chia sẻ thông tin, trao đổi tự nguyện về chính sách an ninh 
quốc phòng của mỗi quốc gia, thảo luận về các vấn đề chiến lược liên 
quan đến hoà bình, an ninh ở khu vực v.v. Cuốn sách Viễn cảnh An ninh 
ASEAN (ASO) lần đầu tiên được phát hành năm 2013, góp phần thúc 
đẩy tính minh bạch về chính sách quốc phòng của các quốc gia và tình 
hình an ninh chung của khu vực.  

Hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống đã và 
sẽ tiếp tục là nét nổi trội trong hợp tác chính trị-an ninh ASEAN, thông 
qua các hoạt động đa dạng về phòng chống khủng bố và các loại tội 
phạm xuyên quốc gia như ma tuý, buôn người, tội phạm mạng, diễn tập 
ứng phó thiên tai khẩn cấp với sự phối hợp của các lực lượng quân-dân 
sự v.v.  

iii) Hướng tới một khu vực năng động và rộng mở với bên 
ngoài trong một thế giới ngày càng liên kết và tùy thuộc 

Nhằm củng cố và duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực 
đang định hình, ASEAN không ngừng mở rộng và làm sâu sắc hơn quan 
hệ hợp tác toàn diện, cùng có lợi với các Đối tác, thúc đẩy và làm phong 
phú các diễn đàn đối thoại và hợp tác ở khu vực do ASEAN chủ trì như 

  

ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực 
ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng 
(ADMM+) v.v., tạo điều kiện khuyến khích các Đối tác tham gia đóng 
góp tích cực, xây dựng, trên cơ sở tôn trọng các mục tiêu và nguyên tắc 
quan hệ mà ASEAN đã đề ra, đối với các vấn đề liên quan đến hòa bình, 
ổn định và phát triển ở khu vực cũng như hỗ trợ ASEAN tăng cường liên 
kết và xây dựng Cộng đồng.  
 
CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) 
  
 AEC là một trong 3 trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN 
nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020, và 
được khẳng định lại trong Tuyên bố Hòa hợp ASEAN (Tuyên bố Bali 
II): tạo dựng một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng và cạnh 
tranh cao, nơi có sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, di 
chuyển tự do hơn của các luồng vốn, phát triển kinh tế đồng đều và giảm 
nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về kinh tế-xã hội.  

Kế hoạch tổng thể  xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, một 
bộ phận của Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2009-2015, đã xác 
định 4 thành tố chính của AEC gồm: i) Một thị trường chung và cơ sở 
sản xuất thống nhất; ii) Một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh; iii) Phát 
triển kinh tế đồng đều và iv) Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.  

Có thể nói, Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính là xương sống của 
các nỗ lực liên kết khu vực của ASEAN và được đánh giá là trụ cột đang 
dẫn đầu trên chặng đường tiến tới Cộng đồng của ASEAN.  Tính đến 
đến tháng 7/2013, ASEAN đã thực hiện được 79.4% các chỉ tiêu của Kế 
hoạch tổng thể xây dựng AEC.  

i) Một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất: Các biện 
pháp chính mà ASEAN sẽ thực hiện để xây dựng một thị trường chung 
và cơ sở sản xuất thống nhất bao gồm: dỡ bỏ thuế quan và các hàng rào 
phi thuế quan; thuận lợi hóa thương mại, hài hòa hóa các tiêu chuẩn sản 
phẩm (hợp chuẩn), giải quyết nhanh chóng hơn các thủ tục hải quan và 
xuất nhập khẩu,  hoàn chỉnh các quy tắc về xuất xứ, tạo thuận lợi cho 
dịch vụ, đầu tư, tăng cường phát triển thị trường vốn ASEAN và tự do 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN
  

lưu chuyển hơn của dòng vốn, thuận lợi hóa di chuyển lao động có tay 
nghề (di chuyển thể nhân) v.v., song song với việc củng cố mạng lưới 
sản xuất khu vực thông qua đẩy mạnh kết nối về cơ sở hạ tầng, đặc biệt 
là trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin 
và viễn thông, cũng như phát triển các kỹ năng thích hợp.  
 Các biện pháp thực hiện AEC đã và đang được các nước thành viên 
ASEAN triển khai cụ thể thông qua các thỏa thuận và hiệp định quan 
trọng như Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) và Hiệp 
định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định khung 
ASEAN về Dịch vụ (AFAS), Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư 
ASEAN (AIA) và Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA), Hiệp 
định khung về Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO), Lộ trình Hội nhập 
Tài chính và Tiền tệ ASEAN, v.v. …  

- Tự do hoá thương mại hàng hoá: Cho đến nay, theo quy định của 
Lộ trình giảm thuế của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
(ATIGA), thuế quan của các nước ASEAN 6  đã  bằng 0% vào 1/1/2010 
(trừ hàng nông sản chưa chế biến về 0% vào 2013); các nước CLMV 
được hưởng ân hạn nên được xóa bỏ hàng rào quan thuế muộn hơn 5 
năm, cụ thể  được xóa bỏ từ từ, trước hết là hạ dần hàng rào quan thuế 
với ASEAN về 0-5% vào 2009 và từ từ đưa về 0% vào 2015 đối với 
Danh mục hàng hóa thông thường, và được chọn 7% số dòng thuế được 
linh hoạt đến tận 2018 mới về 0% (trong đó có xăng dầu và ô tô). Như 
vậy, sau năm 2015, các rào cản thuế quan trong ASEAN về cơ bản sẽ 
được xóa bỏ.   

Ngoài ra, để thuận lợi hóa thương mại, ASEAN đang nỗ lực đưa 
vào hoạt động Cơ chế hải quan một cửa ASEAN (ASEAN Single 
Window-ASW) và Cơ chế hải quan một cửa Quốc gia, phấn đấu để khởi 
động được vào cuối năm 2015. ASEAN cũng thúc đẩy các quy định về 
áp dụng chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá có nguồn gốc từ ASEAN để 
đủ điều kiện hưởng các ưu đãi về thuế quan, trong đó ASEAN đang 
nghiên cứu tiến tới việc cho phép các doanh nghiệp tự chứng nhận xuất 
xứ, cùng với việc hài hoà hoá các quy định về hợp chuẩn hàng hoá v.v.  

  - Về tự do hoá dịch vụ, ASEAN đã hoàn tất Gói 9 cam kết dịch vụ 
theo Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) trong năm 2013, tạo 

  

thuận lợi cho việc luân chuyển dịch vụ trong khu vực. Tới nay, các cam 
kết về tự do hoá dịch vụ trong ASEAN đã bao trùm nhiều lĩnh vực như 
dịch vụ kinh doanh, dịch vụ chuyên nghiệp, xây dựng, phân phối, giáo 
dục, môi trường, vận tải biển, viễn thông và du lịch. Có 4 gói cam kết về 
dịch vụ tài chính và 6 gói cam kết về vận tải hàng không đã được ký kết. 
Các thoả thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) giữa các nước thành viên 
ASEAN về tiêu chuẩn, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp v.v. là một công cụ 
quan trọng giúp tự do hoá lưu chuyển các dịch vụ chuyên nghiệp trong 
ASEAN. Tới nay, các nước ASEAN đã ký các thoả thuận công nhận lẫn 
nhau đối với các tiêu chuẩn, kỹ năng các ngành dịch vụ cơ khí, y tá, kiến 
trúc, kế toán và du lịch.  

  - Về tự do hoá đầu tư, trong khuôn khổ Hiệp định Đầu tư toàn diện 
ASEAN (ACIA), ASEAN hướng tới hình thành một điểm đến đầu tư hấp 
dẫn ở khu vực, với cơ chế đầu tư thông thoáng và mở, bao gồm tự do hoá 
đầu tư trên các lĩnh vực chính như sản xuất-chế tạo, nông nghiệp, ngư 
nghiệp, lâm nghiệp, khai khoáng và các dịch vụ phụ trợ cho các ngành 
này. Danh mục các lĩnh vực mở cửa cho đầu tư còn được tiếp tục bổ 
sung trong thời gian tới. Các nỗ lực tự do hoá đầu tư của ASEAN không 
chỉ giúp tạo dựng và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với 
khu vực ASEAN, mà còn góp phần thúc đẩy đầu tư nội khối cũng như 
đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia trong khu vực. 

 ii) Nhằm xây dựng một khu vực cạnh tranh về kinh tế, ASEAN 
thúc đẩy chính sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sở hữu trí 
tuệ, phát triển cơ sở hạ tầng như hệ thống đường bộ, đường sắt, cảng 
biển, năng lượng, phát triển thương mại điện tử v.v.  

iii) Hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế đồng đều, ASEAN đã 
thông qua và đang triển khai Khuôn khổ ASEAN về Phát triển Kinh tế 
Đồng đều (AFEED), trong đó đáng chú ý là các biện pháp hỗ trợ các 
nước thành viên mới, khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.  

iv) Để hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, ASEAN nỗ lực đẩy 
mạnh việc xây dựng và triển khai các thoả thuận liên kết kinh tế ở khu 
vực Đông Á, với 6 Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do (FTAs) đã được 
ký với các Đối tác quan trọng là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn 
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lưu chuyển hơn của dòng vốn, thuận lợi hóa di chuyển lao động có tay 
nghề (di chuyển thể nhân) v.v., song song với việc củng cố mạng lưới 
sản xuất khu vực thông qua đẩy mạnh kết nối về cơ sở hạ tầng, đặc biệt 
là trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin 
và viễn thông, cũng như phát triển các kỹ năng thích hợp.  
 Các biện pháp thực hiện AEC đã và đang được các nước thành viên 
ASEAN triển khai cụ thể thông qua các thỏa thuận và hiệp định quan 
trọng như Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) và Hiệp 
định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định khung 
ASEAN về Dịch vụ (AFAS), Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư 
ASEAN (AIA) và Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA), Hiệp 
định khung về Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO), Lộ trình Hội nhập 
Tài chính và Tiền tệ ASEAN, v.v. …  

- Tự do hoá thương mại hàng hoá: Cho đến nay, theo quy định của 
Lộ trình giảm thuế của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
(ATIGA), thuế quan của các nước ASEAN 6  đã  bằng 0% vào 1/1/2010 
(trừ hàng nông sản chưa chế biến về 0% vào 2013); các nước CLMV 
được hưởng ân hạn nên được xóa bỏ hàng rào quan thuế muộn hơn 5 
năm, cụ thể  được xóa bỏ từ từ, trước hết là hạ dần hàng rào quan thuế 
với ASEAN về 0-5% vào 2009 và từ từ đưa về 0% vào 2015 đối với 
Danh mục hàng hóa thông thường, và được chọn 7% số dòng thuế được 
linh hoạt đến tận 2018 mới về 0% (trong đó có xăng dầu và ô tô). Như 
vậy, sau năm 2015, các rào cản thuế quan trong ASEAN về cơ bản sẽ 
được xóa bỏ.   

Ngoài ra, để thuận lợi hóa thương mại, ASEAN đang nỗ lực đưa 
vào hoạt động Cơ chế hải quan một cửa ASEAN (ASEAN Single 
Window-ASW) và Cơ chế hải quan một cửa Quốc gia, phấn đấu để khởi 
động được vào cuối năm 2015. ASEAN cũng thúc đẩy các quy định về 
áp dụng chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá có nguồn gốc từ ASEAN để 
đủ điều kiện hưởng các ưu đãi về thuế quan, trong đó ASEAN đang 
nghiên cứu tiến tới việc cho phép các doanh nghiệp tự chứng nhận xuất 
xứ, cùng với việc hài hoà hoá các quy định về hợp chuẩn hàng hoá v.v.  

  - Về tự do hoá dịch vụ, ASEAN đã hoàn tất Gói 9 cam kết dịch vụ 
theo Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) trong năm 2013, tạo 

  

thuận lợi cho việc luân chuyển dịch vụ trong khu vực. Tới nay, các cam 
kết về tự do hoá dịch vụ trong ASEAN đã bao trùm nhiều lĩnh vực như 
dịch vụ kinh doanh, dịch vụ chuyên nghiệp, xây dựng, phân phối, giáo 
dục, môi trường, vận tải biển, viễn thông và du lịch. Có 4 gói cam kết về 
dịch vụ tài chính và 6 gói cam kết về vận tải hàng không đã được ký kết. 
Các thoả thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) giữa các nước thành viên 
ASEAN về tiêu chuẩn, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp v.v. là một công cụ 
quan trọng giúp tự do hoá lưu chuyển các dịch vụ chuyên nghiệp trong 
ASEAN. Tới nay, các nước ASEAN đã ký các thoả thuận công nhận lẫn 
nhau đối với các tiêu chuẩn, kỹ năng các ngành dịch vụ cơ khí, y tá, kiến 
trúc, kế toán và du lịch.  

  - Về tự do hoá đầu tư, trong khuôn khổ Hiệp định Đầu tư toàn diện 
ASEAN (ACIA), ASEAN hướng tới hình thành một điểm đến đầu tư hấp 
dẫn ở khu vực, với cơ chế đầu tư thông thoáng và mở, bao gồm tự do hoá 
đầu tư trên các lĩnh vực chính như sản xuất-chế tạo, nông nghiệp, ngư 
nghiệp, lâm nghiệp, khai khoáng và các dịch vụ phụ trợ cho các ngành 
này. Danh mục các lĩnh vực mở cửa cho đầu tư còn được tiếp tục bổ 
sung trong thời gian tới. Các nỗ lực tự do hoá đầu tư của ASEAN không 
chỉ giúp tạo dựng và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với 
khu vực ASEAN, mà còn góp phần thúc đẩy đầu tư nội khối cũng như 
đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia trong khu vực. 

 ii) Nhằm xây dựng một khu vực cạnh tranh về kinh tế, ASEAN 
thúc đẩy chính sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sở hữu trí 
tuệ, phát triển cơ sở hạ tầng như hệ thống đường bộ, đường sắt, cảng 
biển, năng lượng, phát triển thương mại điện tử v.v.  

iii) Hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế đồng đều, ASEAN đã 
thông qua và đang triển khai Khuôn khổ ASEAN về Phát triển Kinh tế 
Đồng đều (AFEED), trong đó đáng chú ý là các biện pháp hỗ trợ các 
nước thành viên mới, khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.  

iv) Để hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, ASEAN nỗ lực đẩy 
mạnh việc xây dựng và triển khai các thoả thuận liên kết kinh tế ở khu 
vực Đông Á, với 6 Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do (FTAs) đã được 
ký với các Đối tác quan trọng là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn 
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Độ, Ôx-trây-lia và Niu Di-lân, và đang trong quá trình đàm phán Hiệp 
định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) hướng đến hình thành 
một không gian kinh tế mở toàn Đông Á vào năm 2015, với GDP chiếm 
1/3 tổng GDP toàn cầu và quy mô thị trường chiếm ½ dân số thế giới.  

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp có cơ hội tham gia sâu hơn vào 
chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực. Các sản phẩm sản xuất có tỷ lệ “nội 
khối” 60% được xem là sản phẩm vùng ASEAN, sẽ được hưởng các ưu 
đãi khi xuất khẩu sang các thị trường các đối tác mà ASEAN đã có FTA, 
và giành được nhiều lợi thế quan trọng. 
 
CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI ASEAN (ASCC) 
 
 Mục tiêu cơ bản của trụ cột thứ ba thể hiện trong Tuyên bố Hòa 
hợp ASEAN (Bali II) và Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn 
hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) là góp phần xây dựng một Cộng đồng 
ASEAN hướng tới người dân, có trách nhiệm xã hội, xây dựng tình đoàn 
kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc ASEAN bằng 
cách tiến tới một bản sắc chung; xây dựng một xã hội chia sẻ, đùm bọc, 
hòa thuận và rộng mở nơi mà cuộc sống, mức sống và phúc lợi của 
người dân được nâng cao.  
 Tầm nhìn 2020 đã nêu ý tưởng về một cộng đồng khu vực có 
những nhân tố sau: nhận thức rõ về các mối quan hệ lịch sử, di sản văn 
hóa, gắn bó với nhau bởi bản sắc khu vực được tăng cường; gắn kết và 
đùm bọc nhau về mặt xã hội, trong đó nghèo đói, suy dinh dưỡng không 
còn là vấn đề lớn; gia đình, đơn vị cơ bản của xã hội, quan tâm chăm sóc 
lẫn nhau, đặc biệt là trẻ em, vị thành niên, phụ nữ và người già; những 
người khuyết tật được quan tâm đặc biệt; công bằng xã hội và nền pháp 
trị được đề cao; không ma túy; có khả năng cạnh tranh cao; một ASEAN 
„xanh và sạch‟, có sự tham gia của nhiều hơn của người dân, tập trung 
vào vấn đề phúc lợi và nhân phẩm con người.  
 Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN sẽ có mối quan hệ bổ trợ chặt 
chẽ và tạo thuận lợi cho việc hình thành Cộng đồng Chính trị-An ninh 
cũng như Cộng đồng Kinh tế ASEAN.  

  

 Mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN được cụ 
thể hóa thông qua các chương trình hợp tác cụ thể như Kế hoạch hành 
động Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC POA) năm 2004, 
Chương trình Hành động Viên-chăn (VAP) năm 2004 và hiện nay là Kế 
hoạch tổng thể ASCC 2009-2015.  
  Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội 
ASEAN gồm 6 thành tố chính: (i) Phát triển con người (ii) Phúc lợi và 
bảo hiểm xã hội (iii) Các quyền và bình đẳng xã hội (iv) Đảm bảo môi 
trường bền vững (v) Tạo dựng bản sắc ASEAN (vi) Thu hẹp khoảng 
cách phát triển; và 40 thành tố nhỏ, cùng với 340 biện pháp thực hiện 
trong giai đoạn 2009-2015 cũng như cơ chế thực hiện và giám sát. Tính 
tới tháng 12/2013, ASEAN đã hoàn thành và đang thực hiện được 
khoảng 86% Kế hoạch tổng thể. 
 Về phát triển nguồn nhân lực: ASEAN khuyến khích phát triển 
giáo dục suốt đời và sử dụng ICT như những phương tiện thúc đẩy nền 
giáo dục ASEAN và nâng cao nhận thức về ASEAN. Về phúc lợi và bảo 
trợ xã hội: ASEAN tập trung hợp tác y tế ngăn ngừa và kiểm soát bệnh 
dịch truyền nhiễm, HIV và AIDS, các bệnh dịch truyền nhiễm mới nổi 
khác; giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng, xây dựng 
ASEAN không có ma túy, dự phòng và ứng phó thiên tai thảm họa v.v. 
Về các quyền và công bằng xã hội: ASEAN đẩy mạnh hợp tác thúc đẩy 
và bảo vệ quyền của các nhóm đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, 
người già, người khuyết tật, người lao động di cư v.v.;  Về bảo đảm bền 
vững môi trường: ASEAN tăng cường hợp tác ứng phó với các thách 
thức môi trường xuyên biên giới như ô nhiễm khói mù, chất thải, bảo vệ 
môi trường biển, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu. Về xây 
dựng bản sắc ASEAN và nâng cao ý thức cộng đồng: ASEAN chú 
trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của khu vực, 
thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, đề cao nguyên tắc thống 
nhất trong đa dạng, tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ giữa người dân về 
văn hóa, lịch sử, tôn giáo và văn minh.  

Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN (ASCC) được đánh giá là gắn 
chặt nhất với cuộc sống và phúc lợi của người dân trong ASEAN. Số 
lượng các hoạt động hợp tác trong Kế hoạch tổng thể ASCC cũng nhiều 
nhất so với 2 trụ cột Chính trị-An ninh và Kinh tế. Từ nay đến 2015, các 
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Độ, Ôx-trây-lia và Niu Di-lân, và đang trong quá trình đàm phán Hiệp 
định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) hướng đến hình thành 
một không gian kinh tế mở toàn Đông Á vào năm 2015, với GDP chiếm 
1/3 tổng GDP toàn cầu và quy mô thị trường chiếm ½ dân số thế giới.  

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp có cơ hội tham gia sâu hơn vào 
chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực. Các sản phẩm sản xuất có tỷ lệ “nội 
khối” 60% được xem là sản phẩm vùng ASEAN, sẽ được hưởng các ưu 
đãi khi xuất khẩu sang các thị trường các đối tác mà ASEAN đã có FTA, 
và giành được nhiều lợi thế quan trọng. 
 
CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI ASEAN (ASCC) 
 
 Mục tiêu cơ bản của trụ cột thứ ba thể hiện trong Tuyên bố Hòa 
hợp ASEAN (Bali II) và Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn 
hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) là góp phần xây dựng một Cộng đồng 
ASEAN hướng tới người dân, có trách nhiệm xã hội, xây dựng tình đoàn 
kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc ASEAN bằng 
cách tiến tới một bản sắc chung; xây dựng một xã hội chia sẻ, đùm bọc, 
hòa thuận và rộng mở nơi mà cuộc sống, mức sống và phúc lợi của 
người dân được nâng cao.  
 Tầm nhìn 2020 đã nêu ý tưởng về một cộng đồng khu vực có 
những nhân tố sau: nhận thức rõ về các mối quan hệ lịch sử, di sản văn 
hóa, gắn bó với nhau bởi bản sắc khu vực được tăng cường; gắn kết và 
đùm bọc nhau về mặt xã hội, trong đó nghèo đói, suy dinh dưỡng không 
còn là vấn đề lớn; gia đình, đơn vị cơ bản của xã hội, quan tâm chăm sóc 
lẫn nhau, đặc biệt là trẻ em, vị thành niên, phụ nữ và người già; những 
người khuyết tật được quan tâm đặc biệt; công bằng xã hội và nền pháp 
trị được đề cao; không ma túy; có khả năng cạnh tranh cao; một ASEAN 
„xanh và sạch‟, có sự tham gia của nhiều hơn của người dân, tập trung 
vào vấn đề phúc lợi và nhân phẩm con người.  
 Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN sẽ có mối quan hệ bổ trợ chặt 
chẽ và tạo thuận lợi cho việc hình thành Cộng đồng Chính trị-An ninh 
cũng như Cộng đồng Kinh tế ASEAN.  

  

 Mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN được cụ 
thể hóa thông qua các chương trình hợp tác cụ thể như Kế hoạch hành 
động Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC POA) năm 2004, 
Chương trình Hành động Viên-chăn (VAP) năm 2004 và hiện nay là Kế 
hoạch tổng thể ASCC 2009-2015.  
  Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội 
ASEAN gồm 6 thành tố chính: (i) Phát triển con người (ii) Phúc lợi và 
bảo hiểm xã hội (iii) Các quyền và bình đẳng xã hội (iv) Đảm bảo môi 
trường bền vững (v) Tạo dựng bản sắc ASEAN (vi) Thu hẹp khoảng 
cách phát triển; và 40 thành tố nhỏ, cùng với 340 biện pháp thực hiện 
trong giai đoạn 2009-2015 cũng như cơ chế thực hiện và giám sát. Tính 
tới tháng 12/2013, ASEAN đã hoàn thành và đang thực hiện được 
khoảng 86% Kế hoạch tổng thể. 
 Về phát triển nguồn nhân lực: ASEAN khuyến khích phát triển 
giáo dục suốt đời và sử dụng ICT như những phương tiện thúc đẩy nền 
giáo dục ASEAN và nâng cao nhận thức về ASEAN. Về phúc lợi và bảo 
trợ xã hội: ASEAN tập trung hợp tác y tế ngăn ngừa và kiểm soát bệnh 
dịch truyền nhiễm, HIV và AIDS, các bệnh dịch truyền nhiễm mới nổi 
khác; giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng, xây dựng 
ASEAN không có ma túy, dự phòng và ứng phó thiên tai thảm họa v.v. 
Về các quyền và công bằng xã hội: ASEAN đẩy mạnh hợp tác thúc đẩy 
và bảo vệ quyền của các nhóm đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, 
người già, người khuyết tật, người lao động di cư v.v.;  Về bảo đảm bền 
vững môi trường: ASEAN tăng cường hợp tác ứng phó với các thách 
thức môi trường xuyên biên giới như ô nhiễm khói mù, chất thải, bảo vệ 
môi trường biển, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu. Về xây 
dựng bản sắc ASEAN và nâng cao ý thức cộng đồng: ASEAN chú 
trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của khu vực, 
thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, đề cao nguyên tắc thống 
nhất trong đa dạng, tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ giữa người dân về 
văn hóa, lịch sử, tôn giáo và văn minh.  

Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN (ASCC) được đánh giá là gắn 
chặt nhất với cuộc sống và phúc lợi của người dân trong ASEAN. Số 
lượng các hoạt động hợp tác trong Kế hoạch tổng thể ASCC cũng nhiều 
nhất so với 2 trụ cột Chính trị-An ninh và Kinh tế. Từ nay đến 2015, các 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN  

hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể ASCC tập trung 
thúc đẩy các hoạt động đang được triển khai và khởi động các hoạt động 
còn tồn đọng.  
 
QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA ASEAN 

 
Cộng đồng ASEAN được xác định sẽ là 1 cộng đồng rộng mở với 

bên ngoài, do đó, ASEAN luôn chủ trương xây dựng và thúc đẩy quan hệ 
hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với các Đối tác và phát huy vai trò trung 
tâm của mình trong cấu trúc hợp tác đang định hình ở khu vực. Hợp tác 
với các Đối tác chính là sự tiếp nối của các nỗ lực hợp tác và liên kết nội 
khối của ASEAN. Qua đó, một mặt, ASEAN tranh thủ được sự ủng hộ 
và hỗ trợ của các Đối tác cho tiến trình xây dựng cộng đồng của mình, 
mặt khác, cùng các Đối tác chung tay giải quyết các vấn đề nảy sinh ở 
khu vực cũng như đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác, liên kết vì hòa 
bình, ổn định và phát triển chung.  

ASEAN hiện duy trì quan hệ đối tác đối thoại với 10 nước và tổ 
chức gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ôx-trây-lia, Niu 
Di-lân, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Liên Hợp Quốc và 1 Đối tác 
theo lĩnh vực là Pa-kix-tan. Trong số này, 4 nước đã thiết lập quan hệ đối 
tác chiến lược và duy trì họp Cấp cao thường niên với ASEAN gồm 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ; với Mỹ, hai bên đã nâng 
quan hệ lên tầm chiến lược và nhất trí sẽ gặp ở cấp cao hàng năm. Đối 
với các Đối tác còn lại, ASEAN đều đã hình thành khuôn khổ quan hệ 
đối tác toàn diện hoặc tăng cường. Đã có 22 Đối tác ngoài ASEAN tham 
gia và cam kết tôn trọng Hiệp ước TAC, trong đó có cả 5 nước thành 
viên thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Tổng cộng 73 nước 
đã cử Đại sứ bên cạnh ASEAN theo quy định của Hiến chương để thúc 
đẩy quan hệ hợp tác thường xuyên với Hiệp hội. Các diễn đàn đối thoại 
và hợp tác do ASEAN chủ trì và dẫn dắt ở khu vực như ASEAN+1, 
ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN 
(ARF)… đã trở thành những cơ chế quan trọng trong cấu trúc hợp tác 
đang định hình ở khu vực, đông thời góp phần thúc đẩy xu thế hợp tác và 
liên kết ở Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương.  Các đối tác khẳng định 
coi trọng và ủng hộ vai trò của ASEAN, tích cực hỗ trợ ASEAN đẩy 

  

mạnh liên kết khu vực và xây dựng cộng đồng, tăng cường kết nối và thu 
hẹp khoảng cách phát triển. 
 
VIỆT NAM THAM GIA HỢP TÁC  
XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG ASEAN 

 
Những kết quả đạt được: 

Thời điểm Việt Nam tham gia ASEAN ngày 28/7/1995 có thể xem 
như một bước ngoặt trong tiến trình mở cửa và hội nhập khu vực, quốc tế 
của đất nước. Cánh cửa đầu tiên đã được mở ra giúp Việt Nam từng 
bước tháo gỡ thế bao vây, cấm vận, đưa đất nước hoà nhập vào đời sống 
khu vực. 18 năm tham gia ASEAN đã chứng kiến quá trình trưởng thành 
của Việt Nam trên sân chơi hội nhập từ giai đoạn học hỏi, làm quen, đến 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của thành viên, tiến tới tham gia tích cực, chủ 
động và có trách nhiệm.  

Ba năm sau khi chính thức gia nhập, Việt Nam đã đảm nhận nghĩa 
vụ đầu tiên của một thành viên với việc tổ chức Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 6 (1998), chủ trì xây dựng và thông qua Chương trình 
Hành động Hà Nội (HPA) triển khai Tầm nhìn ASEAN 2020 cũng như 
đề ra các biện pháp ứng phó với các vấn đề nảy sinh sau khủng hoảng tài 
chính khu vực, để lại dấu ấn tốt đẹp đầu tiên của Việt Nam trong 
ASEAN. Ba năm tiếp theo đó, theo luân phiên, Việt Nam tiếp tục đảm 
nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN (2000-2001) khóa 
34, chủ trì thành công chuỗi các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 
và giữa ASEAN với các Đối tác tại Hà Nội tháng 7/2001, đề xuất và 
thông qua Tuyên bố Hà Nội về Thu hẹp khoảng cách phát triển, cụ thể 
hoá Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) nhằm đẩy mạnh phát triển đồng 
đều, bền vững trong Hiệp hội. 

Vai trò của Việt Nam tiếp tục được thể hiện rõ nét qua những đóng 
góp tích cực cho quá trình xây dựng các văn kiện định hướng lớn đưa 
ASEAN chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh liên kết và xây dựng cộng 
đồng như: Tuyên bố Hòa hợp Bali II năm 2003, Chương trình Hành 
động Viên-chăn (VAP) năm 2004, Hiến chương ASEAN năm 2007, Lộ 
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hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể ASCC tập trung 
thúc đẩy các hoạt động đang được triển khai và khởi động các hoạt động 
còn tồn đọng.  
 
QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA ASEAN 

 
Cộng đồng ASEAN được xác định sẽ là 1 cộng đồng rộng mở với 

bên ngoài, do đó, ASEAN luôn chủ trương xây dựng và thúc đẩy quan hệ 
hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với các Đối tác và phát huy vai trò trung 
tâm của mình trong cấu trúc hợp tác đang định hình ở khu vực. Hợp tác 
với các Đối tác chính là sự tiếp nối của các nỗ lực hợp tác và liên kết nội 
khối của ASEAN. Qua đó, một mặt, ASEAN tranh thủ được sự ủng hộ 
và hỗ trợ của các Đối tác cho tiến trình xây dựng cộng đồng của mình, 
mặt khác, cùng các Đối tác chung tay giải quyết các vấn đề nảy sinh ở 
khu vực cũng như đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác, liên kết vì hòa 
bình, ổn định và phát triển chung.  

ASEAN hiện duy trì quan hệ đối tác đối thoại với 10 nước và tổ 
chức gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ôx-trây-lia, Niu 
Di-lân, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Liên Hợp Quốc và 1 Đối tác 
theo lĩnh vực là Pa-kix-tan. Trong số này, 4 nước đã thiết lập quan hệ đối 
tác chiến lược và duy trì họp Cấp cao thường niên với ASEAN gồm 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ; với Mỹ, hai bên đã nâng 
quan hệ lên tầm chiến lược và nhất trí sẽ gặp ở cấp cao hàng năm. Đối 
với các Đối tác còn lại, ASEAN đều đã hình thành khuôn khổ quan hệ 
đối tác toàn diện hoặc tăng cường. Đã có 22 Đối tác ngoài ASEAN tham 
gia và cam kết tôn trọng Hiệp ước TAC, trong đó có cả 5 nước thành 
viên thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Tổng cộng 73 nước 
đã cử Đại sứ bên cạnh ASEAN theo quy định của Hiến chương để thúc 
đẩy quan hệ hợp tác thường xuyên với Hiệp hội. Các diễn đàn đối thoại 
và hợp tác do ASEAN chủ trì và dẫn dắt ở khu vực như ASEAN+1, 
ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN 
(ARF)… đã trở thành những cơ chế quan trọng trong cấu trúc hợp tác 
đang định hình ở khu vực, đông thời góp phần thúc đẩy xu thế hợp tác và 
liên kết ở Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương.  Các đối tác khẳng định 
coi trọng và ủng hộ vai trò của ASEAN, tích cực hỗ trợ ASEAN đẩy 

  

mạnh liên kết khu vực và xây dựng cộng đồng, tăng cường kết nối và thu 
hẹp khoảng cách phát triển. 
 
VIỆT NAM THAM GIA HỢP TÁC  
XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG ASEAN 

 
Những kết quả đạt được: 

Thời điểm Việt Nam tham gia ASEAN ngày 28/7/1995 có thể xem 
như một bước ngoặt trong tiến trình mở cửa và hội nhập khu vực, quốc tế 
của đất nước. Cánh cửa đầu tiên đã được mở ra giúp Việt Nam từng 
bước tháo gỡ thế bao vây, cấm vận, đưa đất nước hoà nhập vào đời sống 
khu vực. 18 năm tham gia ASEAN đã chứng kiến quá trình trưởng thành 
của Việt Nam trên sân chơi hội nhập từ giai đoạn học hỏi, làm quen, đến 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của thành viên, tiến tới tham gia tích cực, chủ 
động và có trách nhiệm.  

Ba năm sau khi chính thức gia nhập, Việt Nam đã đảm nhận nghĩa 
vụ đầu tiên của một thành viên với việc tổ chức Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 6 (1998), chủ trì xây dựng và thông qua Chương trình 
Hành động Hà Nội (HPA) triển khai Tầm nhìn ASEAN 2020 cũng như 
đề ra các biện pháp ứng phó với các vấn đề nảy sinh sau khủng hoảng tài 
chính khu vực, để lại dấu ấn tốt đẹp đầu tiên của Việt Nam trong 
ASEAN. Ba năm tiếp theo đó, theo luân phiên, Việt Nam tiếp tục đảm 
nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN (2000-2001) khóa 
34, chủ trì thành công chuỗi các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 
và giữa ASEAN với các Đối tác tại Hà Nội tháng 7/2001, đề xuất và 
thông qua Tuyên bố Hà Nội về Thu hẹp khoảng cách phát triển, cụ thể 
hoá Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) nhằm đẩy mạnh phát triển đồng 
đều, bền vững trong Hiệp hội. 

Vai trò của Việt Nam tiếp tục được thể hiện rõ nét qua những đóng 
góp tích cực cho quá trình xây dựng các văn kiện định hướng lớn đưa 
ASEAN chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh liên kết và xây dựng cộng 
đồng như: Tuyên bố Hòa hợp Bali II năm 2003, Chương trình Hành 
động Viên-chăn (VAP) năm 2004, Hiến chương ASEAN năm 2007, Lộ 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN
  

trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2009-2015, Kế hoạch Công tác Sáng 
kiến Liên kết ASEAN v.v.  

Một trong những kết quả nổi bật là Việt Nam đã thực hiện xuất sắc 
vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2010 - năm bản lề quan trọng đối với 
ASEAN trong kế hoạch 5 năm thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN vào 2015 trong giai đoạn chuyển tiếp đưa Hiến chương ASEAN 
vào cuộc sống với tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động mới. Việt 
Nam đã thúc đẩy hợp tác ASEAN với chủ đề “Hướng tới cộng đồng 
ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động”; chủ trì tổ chức và điều hành một 
loạt các hoạt động quan trọng của ASEAN và thông qua nhiều Văn kiện, 
tuyên bố quan trọng, có tầm chiến lược trong định hướng phát triển của 
ASEAN. Việt Nam đã chủ động nêu các sáng kiến quan trọng trong việc 
lập một số cơ chế mới như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN+8 
(ADMM +), Hội nghị những người đứng đầu các cơ quan an ninh 
ASEAN (MACOSA), và việc Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) đã 
được mở rộng với sự tham gia của Nga và Mỹ.  

Trên nền tảng những kết quả tốt đẹp của năm 2010, Việt Nam tiếp 
tục phát huy hiệu quả vai trò chủ động và tích cực trong triển khai các 
trọng tâm, ưu tiên hướng mạnh về mục tiêu hình thành Cộng đồng như 
nỗ lực thực hiện hiệu quả và đúng hạn Lộ trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN, đẩy mạnh thu hẹp khoảng cách phát triển, triển khai kết nối 
ASEAN, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và triển khai các văn 
kiện và quyết sách chiến lược của ASEAN trong giai đoạn mới như 
Tuyên bố về Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng các quốc gia toàn cầu 
(Tuyên bố Hoà hợp Bali III) năm 2011, Tuyên bố về các nguyên tắc 
quan hệ cùng có lợi của Cấp cao Đông Á năm 2011, Tuyên bố ASEAN 
về Nhân quyền (AHRD) năm 2012, khởi động đàm phán Hiệp định Đối 
tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) v.v. Trong giai đoạn điều phối 
quan hệ ASEAN-Trung Quốc từ 2009-2012, Việt Nam đã góp phần quan 
trọng thúc đẩy quan hệ hai bên đi vào chiều sâu và thực chất hơn, trong 
đó có việc thông qua chương trình hành động thực hiện Tuyên bố về 
quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2011-2015, các Nguyên 
tắc hướng dẫn thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển 
Đông (DOC), xây dựng các thành tố cơ bản của COC. 

  

Hội nhập và tham gia vào các hoạt động hợp tác của ASEAN cũng 
giúp Việt Nam tranh thủ được những lợi ích thiết thực về kinh tế-thương 
mại và văn hóa-xã hội, hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế-xã hội của 
Việt Nam. Tham gia liên kết kinh tế nội khối ASEAN cũng như các thỏa 
thuận Thương mại tự do giữa ASEAN với các Đối tác một mặt giúp Việt 
Nam thu hút đầu tư và kinh doanh từ bên ngoài, mặt khác, cũng là cầu 
nối để Việt Nam tiếp cận các thị trường tiềm năng trong và ngoài khu 
vực. Điển hình nhất là thông qua tham gia AFTA, quan hệ kinh tế-
thương mại của ta tiếp tục được nhân lên trong và ngoài ASEAN với các 
thỏa thuận FTA của ASEAN với các đối tác quan trong như Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand (sắp tới là Hồng Kông, 
EU, Mỹ)… và các khuôn khổ thương mại đa phương sâu rộng hơn là 
RCEP, TPP. Hơn nữa, Việt Nam cũng tiếp nhận thêm nguồn lực, thông 
tin, khoa học-công nghệ, kinh nghiệm quản lý hiện đại, từng bước nâng 
cao năng lực thể chế và hội nhập quốc tế, tăng cường khả năng xử lý các 
vấn đề xuyên quốc gia… Đồng thời, ASEAN góp phần giúp ta xác định 
các mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển đất nước cả về chính 
trị, an ninh, kinh tế, xã hội thông qua việc theo đuổi các mục tiêu chung 
của ASEAN và tiến hành các bước cải cách, điều chỉnh trong nước cho 
phù hợp với các mục tiêu đó.  

Trong giai đoạn từ nay đến 2015, Việt Nam tiếp tục dành ưu tiên 
cao và cam kết mạnh mẽ cùng các nước thành viên tập trung đưa Cộng 
đồng ASEAN đi vào hiện thực, đồng thời chuẩn bị cho những bước phát 
triển mới tiếp theo của cộng đồng sau 2015. 
 
Những thách thức đối với Việt Nam trong giai đoạn hình thành 
Cộng đồng ASEAN: 

Trong những khó khăn hạn chế chung của ASEAN, có thể nói Việt 
Nam là một trong những nước thành viên phải đối phó với nhiều thách 
thức lớn, đòi hỏi phải có nhận thức, quyết sách và hành động kịp thời để 
bảo đảm lợi ích của ta trong tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng 
ASEAN. 

Thách thức hàng đầu xuất phát từ ngay từ trong nội tại chúng ta, do 
xuất phát điểm thấp, năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện, dù đã trải 
qua cả một tiến trình giảm thuế từ từ từ năm 1996 khi ta tham gia 
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trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2009-2015, Kế hoạch Công tác Sáng 
kiến Liên kết ASEAN v.v.  

Một trong những kết quả nổi bật là Việt Nam đã thực hiện xuất sắc 
vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2010 - năm bản lề quan trọng đối với 
ASEAN trong kế hoạch 5 năm thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN vào 2015 trong giai đoạn chuyển tiếp đưa Hiến chương ASEAN 
vào cuộc sống với tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động mới. Việt 
Nam đã thúc đẩy hợp tác ASEAN với chủ đề “Hướng tới cộng đồng 
ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động”; chủ trì tổ chức và điều hành một 
loạt các hoạt động quan trọng của ASEAN và thông qua nhiều Văn kiện, 
tuyên bố quan trọng, có tầm chiến lược trong định hướng phát triển của 
ASEAN. Việt Nam đã chủ động nêu các sáng kiến quan trọng trong việc 
lập một số cơ chế mới như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN+8 
(ADMM +), Hội nghị những người đứng đầu các cơ quan an ninh 
ASEAN (MACOSA), và việc Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) đã 
được mở rộng với sự tham gia của Nga và Mỹ.  

Trên nền tảng những kết quả tốt đẹp của năm 2010, Việt Nam tiếp 
tục phát huy hiệu quả vai trò chủ động và tích cực trong triển khai các 
trọng tâm, ưu tiên hướng mạnh về mục tiêu hình thành Cộng đồng như 
nỗ lực thực hiện hiệu quả và đúng hạn Lộ trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN, đẩy mạnh thu hẹp khoảng cách phát triển, triển khai kết nối 
ASEAN, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và triển khai các văn 
kiện và quyết sách chiến lược của ASEAN trong giai đoạn mới như 
Tuyên bố về Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng các quốc gia toàn cầu 
(Tuyên bố Hoà hợp Bali III) năm 2011, Tuyên bố về các nguyên tắc 
quan hệ cùng có lợi của Cấp cao Đông Á năm 2011, Tuyên bố ASEAN 
về Nhân quyền (AHRD) năm 2012, khởi động đàm phán Hiệp định Đối 
tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) v.v. Trong giai đoạn điều phối 
quan hệ ASEAN-Trung Quốc từ 2009-2012, Việt Nam đã góp phần quan 
trọng thúc đẩy quan hệ hai bên đi vào chiều sâu và thực chất hơn, trong 
đó có việc thông qua chương trình hành động thực hiện Tuyên bố về 
quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2011-2015, các Nguyên 
tắc hướng dẫn thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển 
Đông (DOC), xây dựng các thành tố cơ bản của COC. 

  

Hội nhập và tham gia vào các hoạt động hợp tác của ASEAN cũng 
giúp Việt Nam tranh thủ được những lợi ích thiết thực về kinh tế-thương 
mại và văn hóa-xã hội, hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế-xã hội của 
Việt Nam. Tham gia liên kết kinh tế nội khối ASEAN cũng như các thỏa 
thuận Thương mại tự do giữa ASEAN với các Đối tác một mặt giúp Việt 
Nam thu hút đầu tư và kinh doanh từ bên ngoài, mặt khác, cũng là cầu 
nối để Việt Nam tiếp cận các thị trường tiềm năng trong và ngoài khu 
vực. Điển hình nhất là thông qua tham gia AFTA, quan hệ kinh tế-
thương mại của ta tiếp tục được nhân lên trong và ngoài ASEAN với các 
thỏa thuận FTA của ASEAN với các đối tác quan trong như Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand (sắp tới là Hồng Kông, 
EU, Mỹ)… và các khuôn khổ thương mại đa phương sâu rộng hơn là 
RCEP, TPP. Hơn nữa, Việt Nam cũng tiếp nhận thêm nguồn lực, thông 
tin, khoa học-công nghệ, kinh nghiệm quản lý hiện đại, từng bước nâng 
cao năng lực thể chế và hội nhập quốc tế, tăng cường khả năng xử lý các 
vấn đề xuyên quốc gia… Đồng thời, ASEAN góp phần giúp ta xác định 
các mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển đất nước cả về chính 
trị, an ninh, kinh tế, xã hội thông qua việc theo đuổi các mục tiêu chung 
của ASEAN và tiến hành các bước cải cách, điều chỉnh trong nước cho 
phù hợp với các mục tiêu đó.  

Trong giai đoạn từ nay đến 2015, Việt Nam tiếp tục dành ưu tiên 
cao và cam kết mạnh mẽ cùng các nước thành viên tập trung đưa Cộng 
đồng ASEAN đi vào hiện thực, đồng thời chuẩn bị cho những bước phát 
triển mới tiếp theo của cộng đồng sau 2015. 
 
Những thách thức đối với Việt Nam trong giai đoạn hình thành 
Cộng đồng ASEAN: 

Trong những khó khăn hạn chế chung của ASEAN, có thể nói Việt 
Nam là một trong những nước thành viên phải đối phó với nhiều thách 
thức lớn, đòi hỏi phải có nhận thức, quyết sách và hành động kịp thời để 
bảo đảm lợi ích của ta trong tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng 
ASEAN. 

Thách thức hàng đầu xuất phát từ ngay từ trong nội tại chúng ta, do 
xuất phát điểm thấp, năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện, dù đã trải 
qua cả một tiến trình giảm thuế từ từ từ năm 1996 khi ta tham gia 
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CEPT/AFTA, đến ân hạn ASEAN dành cho trong khuôn khổ thực hiện 
Hiệp định thương mại hàng hoá ATIGA hiện nay. Những biện pháp 
mạnh mẽ đổi mới năng lực cạnh tranh, bao gồm nâng cao năng lực quản 
trị, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tích cực tìm kiếm đối tác liên 
doanh liên kết..phải được đẩy mạnh trong các doanh nghiệp của ta trong 
thời gian tới. 

Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN là một nhiệm vụ 
quan trọng khác đặt ra cho chúng ta và các nước thành viên Asean trong 
nỗ lực tiến tới Cộng đồng. 

Các bộ/ngành của ta tham gia hợp tác ASEAN cũng cần chú trọng 
nâng cao hơn nữa sự phối hợp liên ngành, cũng như chuẩn bị sẵn sàng 
hơn cho việc đi tiếp những tầng nấc sâu rộng hơn của tiến trình liên kết 
trong Cộng đồng ASEAN. Công tác nghiên cứu, sẵn sàng cho các mức 
liên kết cao hơn trong Asean cần được tiến hành khẩn trương. 

 Sự vận động thích ứng với các chuẩn mực chung ASEAN đang đề 
cao như về tuân thủ luật định, minh bạch, thị trường cạnh tranh... cũng 
cần được củng cố hơn nữa. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá về ASEAN tuy đã đạt một số kết 
quả quan trọng nhưng cần đẩy mạnh và tiến hành đồng bộ hơn nữa, nhất 
là nâng cao nhận thức và ý nghĩa thiết thực của hợp tác ASEAN đến 
đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Chúng ta cũng phải hết sức nỗ lực cùng các thành viên Asean bảo 
vệ hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực, giữ gìn môi trường thuận lợi 
cho Asean trong tiến trình xây dựng Cộng đồng.  Đây là một thách thức 
to lớn và là một nhiệm vụ không dễ dàng. Để thực hiện điều đó, việc duy 
trì đoàn kết thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu 
vực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Nhìn tổng thể, đây là những thách thức trước mắt cũng như về lâu 
dài đối với chúng ta. Chúng ta cần tranh thủ trên hết những nhân tố thuận 
lợi khách quan của tiến trình phát triển Cộng đồng ASEAN để hóa giải 
các thách thức, nhanh chóng gia tăng nội lực quốc gia, thúc đẩy toàn 
diện các mặt hợp tác về chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa-
xã hội… phục vụ xây dựng nền móng vững chắc cho an ninh quốc gia và 
phát triển bền vững.  

  

Những nền tảng tốt đẹp của 18 năm vừa qua là điều đáng tự hào, 
song cũng là thách thức cho Việt Nam trong việc xác định một hướng đi 
mới, với tâm thế mới để cùng ASEAN bước vào cộng đồng sau năm 
2015, cũng trùng với mốc đánh dấu tròn 20 năm Việt Nam gắn bó cùng 
ASEAN. 

Là bộ phận gắn bó khăng khít, một thành viên có trách nhiệm trong 
ASEAN suốt 18 năm qua, tương lai phát triển của Việt Nam sẽ tiếp tục 
gắn với ASEAN. Một cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết chặt chẽ 
chính là ưu tiên và lợi ích mà Việt Nam theo đuổi. Trên bước đường đi 
tới của ASEAN, Việt Nam sẽ chủ động, tích cực cùng các nước thành 
viên ASEAN, đẩy mạnh đoàn kết, tăng cường hợp tác để hiện thực hoá 
thành công tầm nhìn về một cộng đồng ASEAN “gắn kết về chính trị, 
liên kết về kinh tế và có trách nhiệm xã hội2”, nơi người dân các quốc gia 
thành viên được “sống trong hoà bình, an ninh và ổn định bền vững, tăng 
trưởng kinh tế lâu dài, thịnh vượng chung và tiến bộ xã hội3”./. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                           
2 Hiến chương ASEAN, Lời mở đầu. 
3 Hiến chương ASEAN, Lời mở đầu 

  

Những nền tảng tốt đẹp của 18 năm vừa qua là điều đáng tự hào, 
song cũng là thách thức cho Việt Nam trong việc xác định một hướng đi 
mới, với tâm thế mới để cùng ASEAN bước vào cộng đồng sau năm 
2015, cũng trùng với mốc đánh dấu tròn 20 năm Việt Nam gắn bó cùng 
ASEAN. 

Là bộ phận gắn bó khăng khít, một thành viên có trách nhiệm trong 
ASEAN suốt 18 năm qua, tương lai phát triển của Việt Nam sẽ tiếp tục 
gắn với ASEAN. Một cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết chặt chẽ 
chính là ưu tiên và lợi ích mà Việt Nam theo đuổi. Trên bước đường đi 
tới của ASEAN, Việt Nam sẽ chủ động, tích cực cùng các nước thành 
viên ASEAN, đẩy mạnh đoàn kết, tăng cường hợp tác để hiện thực hoá 
thành công tầm nhìn về một cộng đồng ASEAN “gắn kết về chính trị, 
liên kết về kinh tế và có trách nhiệm xã hội2”, nơi người dân các quốc gia 
thành viên được “sống trong hoà bình, an ninh và ổn định bền vững, tăng 
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CEPT/AFTA, đến ân hạn ASEAN dành cho trong khuôn khổ thực hiện 
Hiệp định thương mại hàng hoá ATIGA hiện nay. Những biện pháp 
mạnh mẽ đổi mới năng lực cạnh tranh, bao gồm nâng cao năng lực quản 
trị, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tích cực tìm kiếm đối tác liên 
doanh liên kết..phải được đẩy mạnh trong các doanh nghiệp của ta trong 
thời gian tới. 

Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN là một nhiệm vụ 
quan trọng khác đặt ra cho chúng ta và các nước thành viên Asean trong 
nỗ lực tiến tới Cộng đồng. 

Các bộ/ngành của ta tham gia hợp tác ASEAN cũng cần chú trọng 
nâng cao hơn nữa sự phối hợp liên ngành, cũng như chuẩn bị sẵn sàng 
hơn cho việc đi tiếp những tầng nấc sâu rộng hơn của tiến trình liên kết 
trong Cộng đồng ASEAN. Công tác nghiên cứu, sẵn sàng cho các mức 
liên kết cao hơn trong Asean cần được tiến hành khẩn trương. 

 Sự vận động thích ứng với các chuẩn mực chung ASEAN đang đề 
cao như về tuân thủ luật định, minh bạch, thị trường cạnh tranh... cũng 
cần được củng cố hơn nữa. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá về ASEAN tuy đã đạt một số kết 
quả quan trọng nhưng cần đẩy mạnh và tiến hành đồng bộ hơn nữa, nhất 
là nâng cao nhận thức và ý nghĩa thiết thực của hợp tác ASEAN đến 
đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Chúng ta cũng phải hết sức nỗ lực cùng các thành viên Asean bảo 
vệ hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực, giữ gìn môi trường thuận lợi 
cho Asean trong tiến trình xây dựng Cộng đồng.  Đây là một thách thức 
to lớn và là một nhiệm vụ không dễ dàng. Để thực hiện điều đó, việc duy 
trì đoàn kết thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu 
vực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Nhìn tổng thể, đây là những thách thức trước mắt cũng như về lâu 
dài đối với chúng ta. Chúng ta cần tranh thủ trên hết những nhân tố thuận 
lợi khách quan của tiến trình phát triển Cộng đồng ASEAN để hóa giải 
các thách thức, nhanh chóng gia tăng nội lực quốc gia, thúc đẩy toàn 
diện các mặt hợp tác về chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa-
xã hội… phục vụ xây dựng nền móng vững chắc cho an ninh quốc gia và 
phát triển bền vững.  

  

Những nền tảng tốt đẹp của 18 năm vừa qua là điều đáng tự hào, 
song cũng là thách thức cho Việt Nam trong việc xác định một hướng đi 
mới, với tâm thế mới để cùng ASEAN bước vào cộng đồng sau năm 
2015, cũng trùng với mốc đánh dấu tròn 20 năm Việt Nam gắn bó cùng 
ASEAN. 

Là bộ phận gắn bó khăng khít, một thành viên có trách nhiệm trong 
ASEAN suốt 18 năm qua, tương lai phát triển của Việt Nam sẽ tiếp tục 
gắn với ASEAN. Một cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết chặt chẽ 
chính là ưu tiên và lợi ích mà Việt Nam theo đuổi. Trên bước đường đi 
tới của ASEAN, Việt Nam sẽ chủ động, tích cực cùng các nước thành 
viên ASEAN, đẩy mạnh đoàn kết, tăng cường hợp tác để hiện thực hoá 
thành công tầm nhìn về một cộng đồng ASEAN “gắn kết về chính trị, 
liên kết về kinh tế và có trách nhiệm xã hội2”, nơi người dân các quốc gia 
thành viên được “sống trong hoà bình, an ninh và ổn định bền vững, tăng 
trưởng kinh tế lâu dài, thịnh vượng chung và tiến bộ xã hội3”./. 
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