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TÀI LI�U TUYÊN TRUY�N V�  

TÌNH HÌNH VÀ K�T QU� QUAN H� VI�T NAM - CAMPUCHIA 

(Giai �o�n 2017-2022) 

----- 

Trong giai �o�n 2017-2022, d��i s� lãnh ��o, ch� ��o c�a hai ��ng, hai Nhà 

n��c, các c�p, ngành, ��a ph��ng và doanh nghi�p hai bên �ã ch� ��ng ph�i h�p và 

tích c�c tri�n khai th�c hi�n các Hi�p ��nh, Th�a thu�n h�p tác gi�a hai Chính ph� 

và ch��ng trình h�p tác gi�a các b�, ngành, ��a ph��ng �ã ��t nh�ng k�t qu� nh�t 

��nh, góp ph�n quan tr�ng vào vi�c gi� v�ng �n ��nh chính tr�, phát tri�n kinh t� - 

xã h�i, b�o ��m qu�c phòng, an ninh � m�i n��c; ti�p t�c c�ng c� và t�ng c��ng 

quan h� láng gi�ng t�t ��p, h�u ngh� truy�n th�ng, h�p tác toàn di�n, b�n v�ng lâu 

dài Vi�t Nam - Campuchia, ��ng th�i góp ph�n nâng cao v� th� c�a hai ��ng, hai 

n��c, �óng góp tích c�c cho hòa bình, �n ��nh, h�p tác và phát tri�n � khu v�c và 

trên th� gi�i. K�t qu� c� th� nh� sau: 

1. Quan h� chính tr� ti�p t�c ���c duy trì, gi� vai trò nòng c�t, ��nh h��ng 

trong quan h� hai n��c 

Hai bên ti�p t�c kh�ng ��nh quan h� Vi�t Nam - Campuchia �ang phát tri�n 

ngày càng sâu r�ng, thi�t th�c và hi�u qu� trên các l�nh v�c, tr� thành tài s�n chung 

quý báu c�a hai dân t�c và là nhân t� quan tr�ng b�o ��m th�ng l�i s� nghi�p xây 

d�ng và b�o v� T� qu�c c�a m�i n��c và quy�t tâm gi� gìn, không ng�ng phát huy 

và truy�n ti�p cho các th� h� mai sau tình �oàn k�t h�u ngh� truy�n th�ng và s� h�p 

tác toàn di�n Vi�t Nam - Campuchia. 

Hai bên ti�p duy trì và phát huy hi�u qu� các c� ch� h�p tác gi�a hai n��c; 

t�ng c��ng trao ��i các chuy�n th�m, các cu�c g�p g�, ti�p xúc gi�a lãnh ��o c�p 

cao và các c�p, trong �ó có các chuy�n th�m c�a T�ng Bí th� Nguy�n Phú Tr�ng; 

Th� t��ng Chính ph� Nguy�n Xuân Phúc; Ch� t�ch Qu�c h�i Nguy�n Th� Kim 

Ngân và �ón Ch� t�ch CPP, Th� t��ng Hun Sen; Ch� t�ch Th��ng vi�n; Ch� t�ch 

Qu�c h�i Hêng Samrin và các chuy�n th�m c�a Lãnh ��o c�p cao hai ��ng, hai 

n��c. Trong chuy�n th�m c�p nhà n��c Campuchia c�a T�ng Bí th� Nguy�n Phú 

Tr�ng vào n�m 2017 và n�m 2019 và các chuy�n th�m c�a Lãnh ��o c�p cao hai 

n��c, hai bên �ã ra Tuyên b� chung, trong �ó kh�ng ��nh ti�p t�c c�ng c� và t�ng 

c��ng m�i quan h� láng gi�ng t�t ��p, h�u ngh� truy�n th�ng, h�p tác toàn di�n, 
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b�n v�ng lâu dài Vi�t Nam - Campuchia; nh�n m�nh ti�p t�c th�c hi�n ��y �� các 

nguyên t�c �ã ���c nêu trong Tuyên b� chung Vi�t Nam - Campuchia các n�m 

1999, n�m 2005, n�m 2009, n�m 2011, n�m 2014, tháng 6/2016 và tháng 12/2016; 

tái kh�ng ��nh tôn tr�ng và th�c hi�n ��y �� các hi�p ��c ho�ch ��nh biên gi�i và 

các hi�p ��nh, th�a thu�n liên quan ��n biên gi�i �ã ký k�t gi�a hai n��c. 

N�m 2020 ��n nay, trong b�i c�nh d�ch b�nh COVID-19 di�n bi�n ph�c t�p, 

hai bên không th�c hi�n ���c các chuy�n th�m trao ��i �oàn c�p cao tr�c ti�p song 

v�n duy trì quan h� chính tr� thông qua các kênh ti�p xúc nh� các cu�c �i�n �àm, 

h�i �àm tr�c tuy�n phù h�p v�i tình hình th�c t�. Trong �ó có các cu�c �i�n �àm 

gi�a Ch� t�ch CPP, Th� t��ng Hun Xen và T�ng Bí th� Nguy�n Phú Tr�ng, Ch� 

t�ch n��c Nguy�n Xuân Phúc, Th� t��ng Ph�m Minh Chính, Ch� t�ch Qu�c h�i 

V��ng �ình Hu�... Hai bên �ã t� ch�c thành công H�i ngh� h�p tác và phát tri�n 

các t�nh biên gi�i l�n th� 11 và K� h�p l�n th� 19 �y ban h�n h�p Vi�t Nam- 

Campuchia v� h�p tác Kinh t�, V�n hóa, Khoa h�c và K� thu�t. Lãnh ��o c�p cao 

hai ��ng, Chính ph� và các b�, ban, ngành c�ng g�i th� th�m h�i và chia s� v� tình 

hình d�ch b�nh Covid -19 � c� hai n��c. Hai bên �ng h� l�n nhau trang thi�t b�, v�t 

t� y t� �� phòng, ch�ng d�ch b�nh Covid -19. 

Nhân d�p k� ni�m “40 n�m con ���ng c�u n��c c�a Th� t��ng Hun Sen” và 

“50 n�m Ngày thi�t l�p quan h� ngo�i giao Vi�t Nam - Campuchia (1967 - 2017)”, 

Th� t��ng Hun Sen �ã sang th�m Vi�t Nam. T�i các cu�c g�p Th� t��ng Hun Sen 

�ã bày t� lòng bi�t �n vì s� hy sinh mà Vi�t Nam �ã dành cho Campuchia và mong 

mu�n “m�i quan h� �oàn k�t, h�u ngh� Vi�t Nam - Campuchia mãi mãi xanh t��i, 

��i ��i b�n v�ng”. Th� t��ng Chính ph� Nguy�n Xuân Phúc kh�ng ��nh; “V�n 

m�nh c�a hai dân t�c là không th� tách r�i nhau, �ó là m�t chân lý t� th�c ti�n l�ch 

s� c�a hai n��c”. 

Hai bên c�ng �ã ký k�t nhi�u v�n ki�n h�p tác quan tr�ng gi�a hai Chính ph�, 

gi�a các B�, ban, ngành, t�o hành lang pháp lý thu�n l�i thúc ��y quan h� h�p tác, 

góp ph�n tháo g� nh�ng khó kh�n v��ng m�c trong vi�c tri�n khai các th�a thu�n. 

Hai bên �ã ph�i h�p t� ch�c t�t các ngày l� quan tr�ng c�a hai ��ng, hai n��c 

nh�: K� ni�m ngày Chi�n th�ng chi�n tranh b�o v� biên gi�i Tây Nam và cùng quân 

dân Campuchia chi�n th�ng ch� �� Khmer �� di�t ch�ng; k� ni�m v� s� ki�n “ Con 

���ng �ánh �� ch� �� di�t ch�ng” c�a Th� t��ng Hun Sen; tuyên truy�n v� quan 

h� Vi�t Nam - Campuchia nhân các ngày l� quan tr�ng c�a hai ��ng, hai n��c; Ban 
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Ch�p hành Trung ��ng, Lãnh ��o c�p cao hai ��ng, hai n��c g�i �i�n m�ng, �i�n 

th�m h�i l�n nhau nhân ngày thành l�p ��ng, T�t c� truy�n, Qu�c khánh. 

Hai bên �ang tích c�c chu�n b� cho vi�c ph�i h�p t� ch�c các ho�t ��ng thi�t 

th�c, có ý ngh�a nhân d�p k� ni�m 55 n�m thi�t l�p quan h� ngo�i giao (24/6/1967 

- 24/6/2022), góp ph�n t�ng c��ng tuyên truy�n t�i nhân dân, nh�t là th� h� tr� hai 

n��c cùng trân tr�ng và gi� gìn quan h� t�t ��p gi�a hai dân t�c. 

2. V� h�p tác qu�c phòng, an ninh và ��i ngo�i ti�p t�c ���c thúc ��y, 

ngày càng ch�t ch� và có hi�u qu� là tr� c�t trong quan h� gi�a hai n��c 

Hai bên �ã ph�i h�p ch�t ch� gi� v�ng �n ��nh chính tr�, ��m b�o qu�c phòng, 

an ninh � m�i n��c; th�c hi�n t�t Ngh� ��nh th� v� qu�c phòng và K� ho�ch h�p 

tác hàng n�m v� qu�c phòng, an ninh gi�a hai B� Qu�c phòng, gi�a B� Công an 

Vi�t Nam v�i B� n�i v� Campuchia. Hai bên h�p tác xây d�ng tuy�n biên gi�i �n 

��nh và phát tri�n b�n v�ng; kh�ng ��nh nguyên t�c không cho phép b�t c� l�c l��ng 

nào dùng lãnh th� c�a n��c này �� ch�ng phá n��c kia; ph�i h�p trao ��i �oàn các 

c�p; t�ng c��ng chia s� kinh nghi�m chuyên môn, nghi�p v�; t� ch�c di�n t�p c�u 

h� c�u n�n � khu v�c biên gi�i; duy trì tu�n tra chung trên bi�n, trên b�; k�p th�i 

ph�i h�p ng�n ch�n và ��u tranh có hi�u qu� các ho�t ��ng ch�ng phá c�a th� l�c 

thù ��ch; ph�i h�p ng�n ch�n các lo�i t�i ph�m xuyên qu�c gia nh�t là buôn bán ma 

túy; h�p tác ch�t ch� trong công tác tìm ki�m, c�t b�c và h�i h��ng hài c�t li�t s� 

quân tình nguy�n, chuyên gia Vi�t Nam hy sinh trong các th�i k� chi�n tranh t�i 

Campuchia; ph�i h�p trùng tu 23/25 �ài h�u ngh� Vi�t Nam- Campuchia t�i các 

t�nh/thành c�a Campuchia. 

Hai bên t�ng c��ng ph�i h�p trong các ho�t ��ng ��i ngo�i qu�c phòng, an 

ninh và ngo�i giao t�i các di�n �àn qu�c t� và khu v�c; th��ng xuyên th�c hi�n 

tham v�n chính tr�, chia s� thông tin k�p th�i và ph�i h�p ch�t ch�, hi�u qu�, �ng h� 

l�n nhau t�i các di�n �àn qu�c t� và khu v�c, nh�t là trong khuôn kh� h�p tác c�a 

Hi�p h�i các qu�c gia �ông Nam Á (ASEAN), Liên h�p qu�c và các c� ch� h�p tác 

Ti�u vùng Mê Công, góp ph�n gi� v�ng hòa bình, �n ��nh và h�p tác phát tri�n � 

khu v�c và trên th� gi�i. 

V� biên gi�i, hai n��c �ã hoàn thành phân gi�i c�m m�c kho�ng 84% biên gi�i 

trên ��t li�n (1.045 km) v�i 2.048 c�t m�c biên gi�i ���c c�m t�i 1.554 v� trí, ��ng 

th�i ký 02 v�n ki�n pháp lý ngày 5/10/2018 ghi nh�n thành qu� phân gi�i c�m m�c 
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�ã ��t ���c1 ghi nh�n 84% thành qu� phân gi�i, c�m m�c, do �ó trên toàn tuy�n ch� 

còn kho�ng 213km ch�a phân gi�i. Ngày 22/12/2020 hai n��c �ã ph�i h�p t� ch�c 

L� trao ��i v�n ki�n phê chu�n theo hình th�c tr�c tuy�n �� hai v�n ki�n pháp lý v� 

biên gi�i chính th�c có hi�u l�c. Vi�c ký k�t hai v�n ki�n pháp lý này có ý ngh�a to 

l�n, ��t n�n t�ng �� hai bên duy trì �n ��nh, thúc ��y phát tri�n kinh t� khu v�c biên 

gi�i. 

3. V� h�p tác kinh t�, v�n hóa, giáo d�c khoa h�c - k� thu�t có b��c phát 

tri�n tích c�c  

Hai bên �ã ch� ��ng, tích c�c, ph�i h�p tri�n khai các Hi�p ��nh gi�a hai Chính 

ph� và Th�a thu�n t�i K� h�p �y ban H�n h�p Vi�t Nam - Campuchia; t�ng c��ng 

công tác h��ng d�n, ki�m tra, �ôn ��c, k�p th�i trao ��i tháo g� khó kh�n, v��ng 

m�c �� thúc ��y h�p tác. 

V� h�p tác ��u t�, hi�n Vi�t Nam có 188 d� án ��u t� sang Campuchia còn 

hi�u l�c, v�i t�ng s� v�n ��u t� ��ng ký kho�ng 2,846 t� USD, ��ng th� 2 trong 

t�ng s� 78 qu�c gia, vùng lãnh th� mà Vi�t Nam có ��u t� ra n��c ngoài. Ho�t ��ng 

��u t� c�a Vi�t Nam t�i Campuchia �ã có m�t � 18/25 t�nh/thành và h�u h�t các l�nh 

v�c quan tr�ng nh�: l�nh v�c nông nghi�p (v�n ��ng ký là 2,07 t� USD), vi�n thông, 

ngân hàng, d�ch v� tài chính (v�n ��ng ký là 369 tri�u USD), công nghi�p ch� bi�n 

ch� t�o (v�n ��ng ký 84,3 tri�u USD), khai khoáng (v�n ��ng ký là 58,5 tri�u USD), 

hàng không, du l�ch. Hi�n có nhi�u doanh nghi�p Vi�t Nam �ang n� l�c v��t qua 

m�i khó kh�n, v��n lên ��u t�, làm �n hi�u qu� t�i Campuchia nh�: T�p �oàn Vi�n 

thông Viettel, T�p �oàn Công nghi�p Cao su Vi�t Nam (VRG), T�p �oàn �i�n l�c 

Vi�t Nam (EVN) Liên doanh Vinamilk khánh thành Nhà máy s�a Angkor...Các 

doanh nghi�p không ch� ��u t�, kinh doanh hi�u qu�, th�c hi�n nghiêm túc ngh�a 

v� �óng thu� mà còn góp ph�n vào s� phát tri�n kinh t� - xã h�i, nâng cao ��i s�ng, 

�óng góp tích c�c vào an sinh xã h�i, t�ng thu ngân sách, thúc ��y phát tri�n h� t�ng 

và t�o vi�c làm cho hàng v�n lao ��ng Campuchia. S� thúc ��y h�p tác song ph��ng 

v� kinh t� �ã tr� thành ch�t k�t dính tình �oàn k�t và h�u ngh� c�a hai dân t�c Vi�t 

Nam và Campuchia ngày càng b�n ch�t. 

Hi�n nay, Campuchia có 21 d� án ��u t� vào Vi�t Nam v�i t�ng v�n ��ng ký 

                                                           
1 Hi�p ��c b� sung Hi�p ��c ho�ch ��nh biên gi�i n�m 1985 và Hi�p ��c b� sung n�m 2022 gi�a Chính ph� n��c C�ng hòa XHCN 

Vi�t Nam và V��ng qu�c Campuchia; (ii) Ngh� ��nh thu PGCM biên gi�i �ên ��t li�n gi�a C�ng hòa XHCN Vi�t Nam và V��ng qu�c 

Campuchia, ghi nh�n th�nh qu� 84% công tác PGCM. 
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64 tri�u USD, ��ng th� 54 trong 132 qu�c gia và vùng lãnh th� ��u t� vào Vi�t 

Nam. 

V� th��ng m�i, t�ng kim ng�ch th��ng m�i hai chi�u Vi�t Nam - Campuchia 

ti�p t�c gi� ���c �à t�ng tr��ng tích c�c, n�m 2021 ��t 9,3 t� USD; t�ng 84% so 

v�i cùng k� n�m 2020, trong �ó Vi�t Nam xu�t sang Campuchia ��t 4,7 t� USD, 

nh�p kh�u t� Campuchia ��t 4,6 t� USD. Tuy nhiên, �i�m �áng chú ý là Campuchia 

v�n gi� v�ng v� trí th� tr��ng xu�t kh�u l�n th� 2 c�a Vi�t Nam trong khu v�c 

ASEAN (sau Thái Lan). 

Hai bên �ã ký B�n Th�a thu�n thúc ��y th��ng m�i song ph��ng Vi�t Nam - 

Campuchia giai �o�n 2019 - 2020; Biên b�n ghi nh� v� phát tri�n và k�t n�i h� t�ng 

th��ng m�i biên gi�i Vi�t Nam - Campuchia; Biên b�n ghi nh� v� h�p tác trong 

l�nh v�c Xúc ti�n th��ng m�i, Ch� ki�u m�u biên gi�i t�i xã �a, huy�n Memot, t�nh 

Tbong Khmum, Campuchia ���c khánh thành và bàn giao vào ngày 24/12/2019. 

Hai bên �ã nh�t trí v� các n�i dung Hi�p ��nh Th��ng m�i biên gi�i Vi�t Nam - 

Campuchia. Th�i gian qua, Vi�t Nam và Campuchia c�ng dành nh�ng �u �ãi v� 

thu� xu�t - nh�p kh�u cho các lo�i hàng hóa c�a doanh nghi�p hai bên2. 

Ho�t ��ng h�p tác th��ng m�i gi�a Vi�t Nam và Campuchia ���c xúc ti�n 

tích c�c b�ng nhi�u ho�t ��ng c�a di�n �àn doanh nghi�p, h�i ch� tri�n lãm hàng 

không Vi�t Nam t�i Campuchia, m� khu kinh t� c�a kh�u; xây d�ng hành lang pháp 

lý, k�t c�u h� t�ng ph�c v� th��ng m�i ngày càng gia t�ng gi�a hai bên. 

H�p tác v� n�ng l��ng, hi�n T�p �oàn �i�n l�c Vi�t Nam (EVN) �ã bán �i�n 

cho Campuchia qua ���ng dây 220kV Châu ��c - Tà Keo trong n�m 2018 là 0,73 

t� kWh và n�m 2019 là 1,31 t� kWh; qua cáp �i�n áp 35kWh, 22kV (l��i �i�n trung 

áp qua 17 c�a kh�u biên gi�i) trong n�m 2018 ��t 358 tri�u kWh và ��n h�t n�m 

2019 là 466 tri�u kWh. N�m 2021, s�n l��ng �i�n bán cho Campuchia kho�ng 923 

tri�u kWh. Hai bên �ã ký k�t Biên b�n ghi nh� v� h�p tác trong l�nh v�c �i�n v�i 

B� M� và N�ng l��ng Campuchia, trong �ó Vi�t Nam nâng công su�t bán �i�n thêm 

50MW cho Campuchia qua c�p �i�n áp 220kV. 

H�p tác giao thông v�n t�i, hi�n hai bên tích c�c thúc ��y k�t n�i giao thông 
                                                           
2 Viêt Nam h��ng thu� xu�t nh�p kh�u 0% áp ��ng ��i v�i 26 m�t hàng khi nh�p kh�u vào th� tr��ng Campuchia. �ây là nh�ng �u �ãi 

��c bi�t mà Campuchia ch� dành cho Vi�t Nam. Ng��c lai, Vi�t Nam c�ng �ành �u �ãi ��c bi�t thu� su�t nh�p kh�u 0% cho 32 m�t hàng 

cùa Campuchia, ph�n l�n là nông s�n. �i�u này giúp các doanh nghi�p xu�t kh�u c�a Vi�t Nam có ngu�n nguyên li�u �� th�c hi�n các 

h�p ��ng xu�t kh�u sang các n��c khác. 
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gi�a hai n��c. Hai bên �ã ký Biên b�n ghi nh� v� Chi�n l��c h�p tác giao thông 

v�n t�i giai �o�n 2018 - 2025, t�m nhìn 2030; Hi�p ��nh v�n t�i ���ng b� gi�a 

Chính ph� hai n��c; Hi�p ��nh v�n t�i th�y Vi�t Nam - Campuchia; m� ���ng bay 

t� Phnôm Pênh, Sihanouville, Siêm Ri�p ��n Hà N�i, �à N�ng, TPHCM; Th�a 

thu�n v� ��a �i�m n�i ray ���ng s�t gi�a TPHCM ��n Phnôm Pênh. 

V� nông nghi�p, hi�n nay, Vi�t Nam �ang h� tr� Campuchia �ào t�o ngu�n 

nhân l�c, chuy�n giao các ti�n b� khoa h�c k� thu�t trong tr�ng tr�t, ch�n nuôi, nuôi 

tr�ng th�y s�n. Hai bên ph�i h�p ch�t ch� trong công tác ki�m d�ch ��ng th�c v�t, 

b�o v� r�ng, ch�ng khai thác, v�n chuy�n buôn bán g�, ��ng v�t hoang dã trái phép 

qua khu v�c biên gi�i hai n��c, góp ph�n qu�n lý r�ng b�n v�ng và b�o t�n �a d�ng 

sinh h�c. V� th�y s�n, hai bên th��ng xuyên trao ��i nh�m ng�n ch�n, gi�i quy�t 

tình hình tàu cá c�a hai n��c vi ph�m vùng bi�n c�a nhau; t�ng c��ng h�p tác v�: 

Qu�n lý tàu cá và giám sát tàu cá; nuôi tr�ng và b�o v� ngu�n l�i th�y s�n; ki�m 

soát ch�t l��ng s�n ph�m th�y s�n. 

V� h�p tác tr�ng cây cao su t�i Campuchia, hi�n T�p �oàn Công nghi�p Cao 

su Vi�t Nam, Công ty c� ph�n Hoàng Anh Gia Lai, m�t s� doanh nghi�p Quân ��i 

và doanh nghi�p t� nhân Vi�t Nam �ã và �ang tri�n khai các d� án tr�ng cây cao su 

t�i Campuchia. Trong �ó, T�p �oàn Công nghi�p Cao su Vi�t Nam �ã thành l�p 16 

công ty con th�c hi�n 20 d� án trên ��a bàn 7 t�nh c�a Campuchia, di�n tích cao su 

�ang khai thác ��t 87.892 ha (trong t�ng s� �ã ��ng ký là 120.291 ha). Hi�n t�i, T�p 

�oàn �ã ��u t� 03 nhà máy ch� bi�n v�i t�ng công su�t là 41.000 t�n/n�m (t�i t�nh 

Kampong Thom, Rattanakiri). 

V� h�p tác giáo d�c, �ào t�o và phát tri�n ngu�n nhân l�c: là l�nh v�c ���c 

hai bên quan tâm, hàng n�m ta dành cho Campuchia hàng tr�m su�t h�c b�ng �ào 

t�o dài h�n và ng�n h�n và Campuchia dành cho ta 35 su�t h�c b�ng. Ngoài ra, hai 

bên �ang t�ng c��ng h�p tác trong l�nh v�c d�y ngh� thông qua vi�c t� ch�c các 

ho�t ��ng phát tri�n ngu�n nhân l�c. Hi�n ta �ang tri�n khai D� án thành l�p Trung 

tâm Vi�t Nam h�c t�i ��i h�c Hoàng gia Phnôm Pênh. 

4. Quan h� h�p tác, giúp �� l�n nhau gi�a các ban, b�, ngành, c� quan 

c�a Qu�c h�i, M�t tr�n, các �oàn th�, ��a ph��ng ti�p t�c ���c ��y m�nh và 

�i vào th�c ch�t h�n 

Hai bên trao ��i các �oàn, trao ��i kinh nghi�m, giúp ��, h� tr� l�n nhau, ��c 

bi�t là các ��a ph��ng có chung ���ng biên gi�i, ti�p t�c m� r�ng xây d�ng k�t c�u 
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h� t�ng, ch�m sóc y t�, �ào t�o phát tri�n ngu�n nhân l�c, b�o ��m an ninh, tr�t t�, 

an toàn t�i các khu v�c biên gi�i hai n��c. 

Ho�t ��ng ��i ngo�i nhân dân ���c quan tâm thúc ��y, hai bên �ã t� ch�c 

nhi�u ho�t ��ng trao ��i �oàn, trao ��i kinh nghi�m, giao l�u v�n hóa, v�n ngh�, 

th� d�c th� thao, góp ph�n t�ng c��ng hi�u bi�t l�n nhau gi�a nhân dân hai n��c, 

��c bi�t là các t�nh có chung ���ng biên gi�i, thúc ��y quan h� hai n��c ngày càng 

phát tri�n �i vào chi�u sâu, thi�t th�c và hi�u qu�./. 
 

 


