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Câu hỏi: Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu 

vực và quốc tế như thế nào? 

Trả lời 

Việt Nam đã chủ động và nhanh chóng hội nhập, kí kết hoặc tham gia các điều ước 

quốc tế song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế và thực hiện phân 

công lao động quốc tế. 

- Ở phạm vi khu vực: 

+ Tiến trình hội nhập kinh tế bắt đầu khi nước ta trở thành thành viên ASEAN, tham 

gia Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) từ năm 

1995 – thực hiện hội nhập về thương mại trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN. 

+ Năm 1998, nước ta trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái 

Bình Dương (APEC), kí kết một số hiệp định và thỏa thuận về tự do hóa thương mại 

và đầu tư với các nước thành viên APEC. 

- Ở phạm vi toàn cầu: 

+ Đến năm 2008, nước ta đã có quan hệ thương mại với hơn 160 nước, quan hệ đầu tư 

với gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

+ Tham gia Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), kí kết nhiều hiệp định về hợp tác kinh 

tế và thương mại với các nước trong Liên minh châu Âu (EU) 

+ Gia nhập WTO, nước ta tham gia hàng loạt điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập 

kinh tế quốc tế và trở thành thành viên đầy đủ của cộng đồng kinh tế thế giới. 

- Trong quá trình hội nhập, Việt Nam nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết đa phương 

và song phương, thông qua việc ban hành hệ thống pháp luật để cụ thể hóa các điều 

khoản của các hiệp định mà nước ta đã kí kết, tham gia. 
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