
PHÁT BIÊU CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

Thưa các nhà khoa học,

Thưa quý vị đại biểu và các vị khách quỷ,

Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự và phát biểu khai mạc trọng thể Hội thảo 
khoa học quốc tế lần thứ tư về Việt Nam học với chủ đề “Việt Nam trên đường hội 
nhập và phát triển bền vững”, tổ chức tại Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến của 
chủng tôi. Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi nhiệt 
liệt chào mừng quý vị đại biểu, các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam đã đến dự Hội 
thão rất có ý nghĩa hôm nay.

Thưa quỷ vị và các bạn,

Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời với hàng 
nghìn năm dựng nước và giữ nước; cùng với vị trí địa chính trị, địa kinh tế của mình 
và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước... Việt 
Nam đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài 
nước. Nghiên cứu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam được tiến hành 
thường xuyên, liên tục trong suốt chiều dài lịch sử. Ngày nay, nghiên cứu về Việt 
Nam hay Việt Nam học đã trở thành ngành khoa học mới, đóng góp quan trọng vào 
việc hình thành tư duy phát triển Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa và 
quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới cũng như đưa thế giới 
đến với Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn,

Sau hon 25 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, bằng sự nỗ lực to lớn của nhân dân Việt Nam, sự ủng hộ và hợp tác 
của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được 
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử: đất nước đã ra khỏi tình trạng kém 
phát triển, bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn 
định, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao (khoảng 7%/năm); các lĩnh vực xã hội 
đạt nhiều thành tựu quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 
cải thiện rõ rệt; quyền con người, quyền công dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
được lôn trọng; bình đẳng giới có nhiều tiến bộ; dân chủ trong xã hội tiếp tục được
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tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an 
toàn xã hội được bảo đảm. Vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng 
cao. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn phần lớn các mục tiêu Phát triển thiên 
niên kỷ đề ra cho năm 2015.

Trong tiến trình đổi mới, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại 
độc lập tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập và phát triển. Việt Nam đã là 
thành viên của Liên hợp quốc, thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và 
nhiều tổ chức quốc tể và khu vực. Đến nay, đã có quan hệ ngoại giao và kinh tế, 
thương mại, đầu tư với hầu hết các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch 
xuất nhập khẩu đạt hơn 200 tỷ ƯSD/năm. Có trên 14.200 dự án đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 210 tỷ USD. 
Việt Nam cũng có 740 dự án đầu tư ra nước ngoài với số vốn trên 15 tỷ USD. Đồng 
thời có hơn 50 nhà tài trợ quổc tế đã cam kết cung cấp ODA trên 70 tỷ USD cho Việt 
Nam. Khách du lịch qua từng năm tăng khá cao. Năm 2012 có khoảng hơn 7 triệu 
khách quốc tế đến Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo, những thành tựu đạt được 
còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Kinh tế phát triển chưa thật bền vững; 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; tăng trưởng kinh tế còn 
dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng; thể chế kinh tế, chất lượng 
nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn đang là những điểm yếu, cản trở sự phát triển. 
Nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội còn hạn chế, hất cập...

Hiện nay Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện chiến 
lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững 
đất nước; phẩn đấu xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 
7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD. Tỷ lệ hộ 
nghèo giảm bình quân 1,5-2,0%/năm. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng 
cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ, Đe đạt được mục tiêu này, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào cơ cấu lại các ngành 
sản xuất, dịch vụ, cơ cấu lại đầu tư, cấu trúc lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước, hệ 
thống tài chính tín dụng, điều chỉnh chiến lược thị trường, theo hướng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh 
tế; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo vệ và cải thiện môi trường, 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
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Trong tiến trình đó, chúng tôi thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung vào ba 
khâu đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường với trọng tâm là tạo lập 
môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn; phát triển 
nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung vào việc đổi 
mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn 
nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Đồng thời chúng tôi tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, 
tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan 
hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có 
trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để 
bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, tăng cường quan hệ hữu nghị, 
hợp tác với các nước láng giềng. Chủ động đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào 
việc xây dựng Cộng đồng ASEAN. Tiếp tục đưa các mối quan hệ đã thiết lập với 
các đối tác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn; chủ động tham gia tích cực, 
đóng góp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tể trong khuôn khổ 
Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ARF, EAS... góp phần vào hòa bình, ổn định và 
hợp tác phát triển của khu vực và trên toàn thế giới. Nâng cao hiệu quả hội nhập 
quốc tế góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững.

Việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ nói chung; khoa 
học xã hội và nhân văn nói riêng là một nội dung quan trọng trong chiến lược hội 
nhập quốc tế của Việt Nam. Hội thảo quốc tế về Việt Nam học là một hoạt động rất 
có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Đây là 
dịp để các nhà khoa học nói chung và Chính phủ Việt Nam nói riêng chia sẻ kết quả 
nghiên cửu, kinh nghiệm phát triển, các tri thức mới về một đất nước Việt Nam 
không ngừng phát triển dựa trên thế và lực mới; góp phần làm cho thế giới biết đến 
Việt Nam không chỉ như một tấm gương về đấu tranh anh dũng giành độc lập dân 
tộc, thống nhất đất nước, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều 
công trình văn hóa, di sản thiên nhiên, di sản văn hóa nổi tiếng, có khả năng chinh 
phục những đỉnh cao của khoa học, mà còn là một Việt Nam hội nhập và phát triển 
thành công. Đồng thời đây cũng là cơ hội để chúng ta thấy được sự lớn mạnh của 
mạng lưới nghiên cứu Việt Nam học trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh đó, tôi hoan nghênh Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã phối 
hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hà Nội và các nhà tài trợ tổ chức Hội 
thảo khoa học quốc tế lần thứ tư về Việt Nam học với chủ đề thiết thực và rất có ý 
nghĩa đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Tôi tin tưởng rằng Hội thảo 
lần này với sự tham dự đông đảo của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính
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sách sẽ trao đổi cởi mở và thẳng thắn, chia sẻ các thành quả nghiên cửu cũng như 
đưa ra các ý tưởng, các kiến nghị; qua đó đóng góp thiết thực cho việc nâng cao 
nhận thức, đề xuất những giải pháp và chính sách cụ thể thúc đẩy hội nhập và phát 
triển bền vững ở Việt Nam. Thành công của Hội thảo một lần nữa sẽ khẳng định vai 
trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn cũng như những 
giá trị mà nó mang lại trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của Việt Nam.

Tôi cũng mong rằng, tại Hội thảo này cũng như trong các hoạt động tiếp theo, 
các bạn quốc tế tiếp tục đồng hành cùng các nhà khoa học Việt Nam xây dựng và 
phát triển bền vững ngành Việt Nam học trên thế giới, nhất là thành lập được nhiều 
hơn các Trung tâm nghiên cứu Việt Nam trên đất nước của các bạn, góp phần quan 
trọng vào việc phát triển ngành Việt Nam học cũng như thúc đẩy quan hệ hợp táv 
ngày càng có hiệu quả giữa các nước chúng ta vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, 
hợp tác và phát triển bền vững.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời 
gian và trí tuệ tham dự Hội thảo và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ 
trợ của các quốc gia, các tổ chức và các học giả quốc tế đối với công cuộc đổi mới, 
hội nhập và phát triển của Việt Nam nói chung và Việt Nam học nói riêng.

Xin chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. Chúc quý vị đại biểu, các nhà khoa học 
sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các nhà khoa học quốc tế, các vị khách quý 
có những ngày làm việc, tham quan bổ ích và thú vị tại Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!
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