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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV – 2020 

 

1. Tác phẩm:  

- Tên tác phẩm: Sự nghiệp làm nên bởi chữ ĐỒNG  

- Thể loại: Chương trình phát thanh chuyên đề. 

- Thời lượng: 29’56. 

- Ngày phát sóng: 26/01/2020 trong chương trình Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa 

Tổ quốc, Ban Đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam. 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Vân, Vũ Thị Ánh Huyền, Nguyễn Lan 

Phương, Lê Mai Phương, Phạm Ngọc Anh, Bùi Thu Hằng. 

- Đơn vị: Phòng Thư ký biên tập, Ban Đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam 

- Địa chỉ: 45 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

- Số điện thoại: Hồng Vân 0912.892.885 

- Email: hvanvov@yahoo.com 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm 

     -     Người thể hiện: Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Hồng Vân 

     -     Biên tập: Hồng Vân, Lan Phương. 

     -     Dàn dựng: Nguyễn Lan Phương  

4. Thông tin trên bằng khen:  

 

 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                            (ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

- Tên tác phẩm: Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng 

 - Tên tác giả, nhóm thực hiện: Nguyễn Hồng Vân; Vũ Thị Ánh Huyền; 

 Nguyễn Lan Phương; Lê Mai Phương; Phạm Ngọc Anh; Bùi Thu Hằng.  
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GIỚI THIỆU VỀ TÁC PHẨM 
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng”. 

Lời nhắn nhủ này một lần nữa được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

nhắc lại trong Thông điệp gửi đi nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 

năm 2020 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 

2020 - 2021. 

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống 

chính trị, sự góp sức của người dân và sự ủng hộ tin tưởng của bạn bè quốc tế để Việt 

Nam có thể đảm nhiệm thành công 2 trọng trách lớn mang tầm khu vực và quốc tế 

trong năm 2020.  

Với mong muốn thính giả nước ngoài hiểu sâu, toàn diện hơn về sự chung sức, 

đồng lòng từ lãnh đạo cấp cao đến người dân Việt Nam để hoàn thành xuất sắc vai trò 

Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp 

quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, nhóm phóng viên Ban Đối ngoại - Đài tiếng nói Việt 

Nam, thực hiện chương trình phát thanh chuyên đề “Sự nghiệp làm nên bởi chữ 

Đồng”. Đồng hành cùng 2 Biên tập viên Ban Đối ngoại trong chương trình là Đại sứ 

Ngô Quang Xuân, Trưởng đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc nhiệm kỳ 1993 - 1999 

và các tổ chức quốc tế tại Geneva từ năm 2002 - 2008. Kết cấu chương trình như sau:  

 

TT Thể loại Nội dung Ghi chú 

01 Dẫn Dẫn vào chương trình + giới thiệu khách mời cùng dẫn  3 giọng 

  Khách mời là Đại sứ Ngô Quang Xuân, Trưởng phái 

đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc (1993 - 1999) 

và các tổ chức quốc tế tại Geneva từ năm 2002 - 2008. 

3 giọng 

                               Nhạc cắt  

02 Phần 1 Những nỗ lực bền bỉ đóng góp cho hòa bình thế giới   

  - VOXPOP (tiếng chủ tọa, tiếng chúc mừng trúng cử Ủy 

viên không thường trực HĐBA, tiếng trao chức Chủ tịch 

ASEAN). 

- BTV hỏi Đại sứ Ngô Quang Xuân về những khoảnh 

khắc đó. 

BTV + 

khách mời 



4 

 

- Sự khác biệt so với thời điểm 10 năm trước khi lần đầu 

tiên Việt Nam trúng cử Uỷ viên không thường trực 

HĐBA. 

                                  (Nhạc cắt)  

03 Dẫn Dẫn việc đảm nhiệm 2 trọng trách quan trọng mang tầm 

quốc tế và khu vực trong năm 2020 cho thấy sự tin tưởng 

của cộng đồng quốc tế, là trái ngọt từ một loạt chủ 

trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế và đa 

phương. 

Btv 

04  Bài viết Những nỗ lực bền bỉ PTV + tđ 

  (Bài hát Việt Nam quê tôi)  

 Phần 2 Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng  

05 Trao đổi 

khách 

mời 

- BTV hỏi đại sứ Ngô Quang Xuân về những khó khăn, 

thách thức, cơ hội khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò kép. 

- BTV trao đổi với Đại sứ về ý nghĩa của chữ Đồng trong 

thông điệp của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng. 

Pv+ khách 

mời 

chuyên gia 

06 Dẫn  Dẫn: Để triển khai thông điệp của TBT, CTN, các Bộ, 

ngành có kế hoạch cụ thể  

BTV 

07  VOXPOP (lãnh đạo 1 số Bộ ngành nói về nhiệm vụ sẽ 

thực hiện trong năm 2020: Bộ Ngoại giao; Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương) 

 

  (Nhạc cắt)  

08 Phỏng 

vấn 

Phỏng vấn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về việc thể 

hiện vai trò Uỷ viên không thường trực HĐBA của Việt 

Nam nhiệm kỳ 2020 - 2021; vai trò của Việt Nam trong 

kết nối ASEAN và LHQ  

Pviên + tđ 

  (Nhạc cắt)  

09 Dẫn Đảm nhận nhiệm vụ kép trong năm 2020 nhận được sự 

ủng hộ của người dân, sự tin tưởng của bạn bè quốc tế 

BTV 

10  

 

 

- VOXPOP người dân ủng hộ việc Việt Nam đảm nhiệm 

vai trò kép. 

Pviên+ tđ 
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- VOXPOP (sự tin tưởng của bạn bè quốc tế với 2 vai trò 

của Việt Nam) 

- Trao đổi với Đại sứ Ngô Quang Xuân về niềm tin vào 

sự thành công của Việt Nam 

BTV + 

khách mời 

  (nhạc cắt)  

11 Dẫn Kết chương trình và chào hết 3 giọng 

  (Bài hát Lá cờ)  

 

     LÃNH ĐẠO BAN ĐỐI NGOẠI 
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SỰ NGHIỆP LÀM NÊN BỞI CHỮ ĐỒNG 

A. Biên tập viên Lan Phương xin kính chào quý vị và các bạn. 

B. Và tôi là biên tập viên Hồng Vân xin kính chào quý vị và các bạn. 

A. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam vinh 

dự đảm nhiệm đồng thời cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường 

trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Trong chương trình hôm 

nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên đề Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng. 

(Nhạc cắt) 

B. Quyết tâm đảm nhiệm thành công cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN và Ủy 

viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 không 

chỉ thể hiện sự nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp 

tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và 

tích cực hội nhập quốc tế mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, mà còn thể hiện khát 

vọng của Việt Nam đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

A. Trong chương trình phát thanh hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với 

những cung bậc cảm xúc của niềm tự hào cũng sự quyết tâm của Việt Nam khi đảm 

nhiệm trọng trách Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm 

kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020. 

B. Đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình là Đại sứ Ngô Quang Xuân, 

Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc nhiệm kỳ 1993 – 1999 và các 

tổ chức quốc tế tại Geneva từ năm 2002 – 2008.  

 Đại sứ Ngô Quang Xuân chào thính giả:  

(Nhạc cắt) 

            Tiếng động hiện trường (tiếng chủ tọa, tiếng chúc mừng trúng cử Ủy viên 

không thường trực, tiếng trao chức Chủ tịch ASEAN 2020) 

A. Quý vị và các bạn đang nghe lại những âm thanh rất đặc biệt khi Việt Nam 

trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và khi nhận 
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chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN 2020. Thưa Đại sứ Ngô Quang Xuân, ông có cảm 

nhận như thế nào về những khoảnh khắc đó? 

Đại sứ Ngô Quang Xuân trả lời: 

 Thời làm Đại sứ và làm đại diện thường trực của Việt Nam tại LHQ giữa những 

năm 90, chúng tôi hay nói với nhau là đã xếp những hòn gạch để chuẩn bị cho Việt 

Nam trở thành Ủy viên không thường trực của HĐBA LHQ nhiệm kỳ đầu tiên 2008 – 

2009. Như vậy là sau 10 năm chúng ta trở lại vị trí này, một vị trí mà trong nền chính 

trị thế giới nước nào cũng mong muốn mình trở thành thành viên đóng góp cho sự 

nghiệp hòa bình và an ninh quốc tế như là 1 thành viên của HĐBA. Đồng thời với khu 

vực, chúng ta cũng trở lại một lần nữa để làm Chủ tịch ASEAN, dẫn dắt mọi công 

việc và chương trình của ASEAN trong thập niên mới 2020 trở đi. 

A. Ông thấy không khí của những sự kiện đặc biệt này có khác nhiều so với thời 

điểm của hơn 10 năm trước Việt Nam lần đầu tiên trúng cử Ủy viên không thường 

trực của Hội đồng Bảo an LHQ không, thưa ông?  

Đại sứ Ngô Quang Xuân trả lời:  

Cũng có những cái giống nhau nhưng cũng có những cái khác nhau nhưng có 

thể nói là đặc biệt vào thời điểm 10 năm trước, Việt Nam vào HĐBA đã gây ra một 

tiếng vang rất lớn về vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng với cuộc 

bỏ phiếu tại Đại Hội đồng LHQ kỳ này, sau đúng 10 năm là 192/193 phiếu ủng hộ Việt 

Nam, chúng ta thấy là 1 sự tiến bộ có thể nói là khó có thể tưởng tượng được. Đối với 

bản thân chúng tôi, những người trong cuộc trước đây, và theo dõi sự kiện vừa rồi, 

chúng ta thấy rằng thời khắc mà thế giới công nhận Việt Nam với lá phiếu ủng hộ cao 

đến như thế thì chúng ta thấy là họ giao cho Việt Nam trọng trách để cùng với các nước 

thành viên khác của HĐBA giải quyết những vấn đề nóng bỏng trong nền chính trị thế 

giới mới; đặc biệt là những xung đột, những điểm nóng đang hiển hiện. 

A.  Vâng, như Đại sứ Ngô Quang Xuân vừa nói, không khí ấy rất đặc biệt. Và để 

có những không khí đặc biệt ấy là sự nỗ lực bền bỉ của Việt Nam, từ việc vận động, 
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tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đến quá trình chứng minh thành quả phát triển 

của đất nước.       

B. Và để hiểu rõ hơn về quá trình này, mời quý vị nghe bài viết Việt Nam và 

những nỗ lực bền bỉ trong hội nhập. 

(PTV) Lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực 

HĐBA Liên hợp quốc, sau khi đã trúng cử nhiệm kỳ 2008 - 2009, là thành quả từ 

những nỗ lực không biết mệt mỏi của Việt Nam. Đó không chỉ là những lần vận động 

ngoại giao trong nhiều năm mà xa hơn là những thay đổi mang tính nền tảng của tư 

duy hội nhập.  

Trong 2 năm ngồi trên ghế nóng, Việt Nam đã bắt nhịp nhanh, tham gia đóng 

góp tích cực, chủ động và toàn diện trên tất cả các vấn đề của cơ quan quyền lực nhất 

Liên hợp quốc. Tham gia nhiều cuộc họp, hai lần làm Chủ tịch tháng của Hội đồng 

Bảo an, xây dựng báo cáo năm về công việc của Hội đồng Bảo an; soạn thảo, thương 

lượng giúp Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết về phụ nữ và hòa bình an ninh, 

một văn kiện có tính chất lịch sử của Liên hợp quốc. Đặc biệt, việc duy trì trao đổi và 

tham vấn thường xuyên với các nước thành viên Hội đồng Bảo an ở các cấp đã giúp 

Việt Nam xử lý tốt quan hệ giữa các nước lớn, các nước có lợi ích liên quan và các 

bạn bè truyền thống, tạo được mối quan hệ hợp tác, thẳng thẳn, tin cậy.  

Để rồi sau đó, Việt Nam tích cực cống hiến ở nhiều vai trò khác nhau trong Hội 

đồng Nhân quyền hay Hội đồng Kinh tế xã hội (ECOSOC), Hội đồng Chấp hành 

UNESCO cũng như tham gia sứ mệnh hòa bình LHQ. Thành công của các sự kiện đa 

phương lớn như APEC 2017, WEF - ASEAN 2018 hay gần đây là đăng cai tổ chức 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có ý nghĩa cộng hưởng quan trọng, tạo dựng vị thế 

mới của đất nước trong con mắt bạn bè quốc tế. Những quyết tâm và cống hiến thực 

tế đã góp phần lớn giúp Việt Nam đạt số phiếu bầu kỷ lục cho lần thứ 2 ứng của Uỷ 

viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. 

Kết quả này cũng là thành quả xứng đáng của Việt Nam sau quá trình dài vận động 
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và đóng góp vào hòa bình, an ninh thế giới, những nhiệm vụ cốt lõi của HĐBA. Thứ 

trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết:   

Băng: Ý nghĩa lớn nhất của việc này là thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng 

quốc tế đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và hòa bình, phát triển cũng như 

đánh giá cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là sự nhìn nhận đối 

với thành tựu của Việt Nam trong quá trình đổi mới. Ý nghĩa lớn nữa cho thấy Việt 

Nam có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim của các dân tộc và cộng đồng quốc tế.  

 Trong khi đó, ở sân chơi khu vực, kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN và trở 

thành thành viên thứ 7 của tổ chức này vào năm 1995, Việt Nam nhanh chóng hội 

nhập và chủ động đóng góp tích cực vào sự phát triển, gắn kết và thành công của 

ASEAN hôm nay. Vụ trưởng Vụ ASEAN, ông Vũ Hồ nhận xét:  

 Băng: Từ năm 1995, khi Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, dấu ấn của 

Việt Nam đã trải dài từ đó đến nay. Tất cả các bước tiến của ASEAN đều có dấu ấn 

của Việt Nam. Thứ hai, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên thúc đẩy thành 

lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) hay là một trong những nước ký kết hiệp 

định ưu đãi thuế quan của ASEAN (CPT). Việt Nam cũng là nước đầu tiên thúc đẩy 

hội nhập kinh tế của ASEAN, đưa ASEAN trở thành khu vực thương mại mậu dịch tự 

do. Dấu ấn của Việt Nam còn thể hiện ở việc triển khai quan hệ của ASEAN với các 

đối tác bên ngoài. Rõ ràng Việt Nam đã tham gia rất chủ động, tích cực vào hợp tác 

của ASEAN.   

 Việc lần thứ 2 trúng cử Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020 không chỉ 

là thành quả của những nỗ lực bền bỉ trong nhiều năm mà còn là trái ngọt từ một loạt 

chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về hội nhập quốc tế và đa phương. 

(Bài hát Việt Nam quê tôi) 
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A. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Việt Nam quê tôi qua tiếng hát Lynk Lee. 

Sau đây, Chương trình phát thanh với chuyên đề "Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng" 

sẽ tiếp tục với phần trao đổi với Đại sứ Ngô Quang Xuân. 

B.  Thưa Đại sứ, rõ ràng Việt Nam đã có những bước tiến dài trong việc khẳng 

định vai trò, vị thế, tiếng nói của mình trên trường quốc tế và khu vực. Nhưng năm 

2020 là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm đồng thời cả 2 vai trò Ủy viên không thường 

trực của Hội đồng bảo an LHQ và Chủ tịch ASEAN năm 2020. Vậy theo ông, Việt 

Nam sẽ đối diện với thách thức như thế nào? 

Đại sứ Ngô Quang Xuân trả lời:  

Chúng ta đã thống nhất với nhau đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Đây là niềm 

tự hào và vinh quang của Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận đây là 2 tổ 

chức quốc tế, một tổ chức quốc tế khu vực, và một tổ chức quốc tế toàn cầu quan 

trọng nhất trong nền chính trị thế giới hiện nay. Bởi vì ASEAN đã trở thành tâm điểm 

của rất nhiều niềm hy vọng và gửi gắm của cộng đồng thế giới, từ sự nghiệp ổn định, 

hòa bình cho đến phát triển bền vững, cho đến mọi vấn đề của xã hội của tất cả các 

quốc gia. Còn LHQ cũng bước vào thập niên mới với những nhiệm vụ rất nặng nề. 

Bởi vậy, Việt Nam cũng như các nước thành viên không thường trực của HĐBA LHQ 

sẽ có những thách thức rất lớn. Ví dụ như chúng ta giải quyết mối quan hệ giữa khu 

vực và thế giới như thế nào, có nghĩa là những vấn đề của ASEAN và vấn đề của LHQ 

sẽ phải hài hòa lợi ích như thế nào. Chúng ta thay mặt cho ASEAN để đưa các vấn đề 

của ASEAN ra tại diễn đàn ASEAN để đạt hiệu quả cao, nhưng đồng thời chúng ta 

cũng nhìn nhận là sự hài hòa giữa nhiệm vụ của cộng đồng ASEAN với LHQ và đặc 

biệt là HĐBA như thế nào. Các nước thành viên ASEAN, các thành viên LHQ đang 

mong đợi những đóng góp thiết thực của Việt Nam.  

B.     Như Đại sứ đã nói, khi đảm nhiệm cùng 1 lúc 2 vai trò trong năm 2020, Việt 

Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức nhưng nó cũng mở ra những cơ hội cho Việt 

Nam. Vậy theo Đại sứ, cơ hội ở đây là gì? 



11 

 

Đại sứ Ngô Quang Xuân trả lời:  

Chúng ta đang thực hiện sự nghiệp đổi mới một cách thành công và có thể nói 

là chúng ta cũng đang thể hiện vai trò không chỉ là tham gia bình thường mà chủ 

động và dẫn dắt như nhiều Nghị quyết của Trung ương Đảng CSVN đã đề cập, Quốc 

hội cũng đề cập, Bộ Ngoại giao càng nhấn mạnh. Do đó, chúng ta thấy rằng, vinh dự 

rất lớn mà khu vực ASEAN và cộng đồng quốc tế là LHQ đã trao cho chúng ta. Tôi 

nghĩ rằng việc chúng ta đang làm một vai trò kép trong năm 2020 đã nâng tầm vóc, 

nâng uy thế của Việt Nam, nâng độ tin cậy của khu vực và quốc tế đối với Việt Nam. 

Đây là cái lớn nhất mà chúng ta sẽ được. 

Thứ 2, Việt Nam với vai trò kép thì có điều kiện để chúng ta cùng với các nước 

ASEAN, cùng với các nước thành viên LHQ mang đến cho khu vực cũng như mang 

đến cho thế giới hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực của nhân loại. Đó là hòa bình, an 

ninh, kinh tế - thương mại, xã hội…  

B. Và để có thể làm tốt cả 2 nhiệm vụ này, trong thông điệp gửi đi nhân dịp Việt 

Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Uỷ viên không thường 

trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, Tổng bí thư, Chủ tịch 

nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng”. Vậy chữ “đồng” 

ở đây nên hiểu như thế nào, thưa Đại sứ? 

Đại sứ Ngô Quang Xuân trả lời:  

 Tổng bí thư, Chủ tịch nước đưa ra thông điệp rất quan trọng và tôi muốn phân 

tích ở 3 góc độ. Thứ nhất, ở cấp độ quốc gia, tôi nêu lên 5 cái “đồng”: đồng thuận, 

đồng lòng, đồng ý chí, đồng quyết tâm và đồng hành động. Ở cấp độ ASEAN, tôi nghĩ 

có 4 cái đồng: đồng thuận, đồng ý chí, đồng quyết tâm, và đồng hành động. Còn ở cấp 

quốc tế LHQ, thì tôi rút lại còn 3 cái: đồng thuận, đồng quyết tâm, đồng hành động.  

 Đồng thuận là cái chung nhất vì cả thế giới đồng thuận để bầu Việt Nam là 

thành viên HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021 và cái quyết tâm của thế giới cũng là 

duy trì, bảo vệ hòa bình. Còn ở ASEAN, chúng ta thấy rõ hơn đồng thuận vì rõ ràng 



12 

 

ASEAN chỉ có đồng thuận mới giải quyết được các vấn đề. Nguyên tắc đồng thuận 

của ASEAN là điều rất rõ ràng, không thể phá vỡ được. Nó là cái truyền thống và 

cũng là sức mạnh của ASEAN. 

 Còn ở trong nước, đảm nhiệm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo 

an nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020 không phải là việc riêng của 

Bộ Ngoại giao hay Bộ Công Thương, mà ở đây là Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, cùng các Bộ, ngành khác. Chúng ta quyết tâm để có sức mạnh 

chung, để thể hiện đồng thuận, đồng lòng, đồng ý chí, đồng quyết tâm, đồng hành 

động. Tôi nghĩ điều đó sẽ bảo đảm cho hiệu quả cao, bảo đảm thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ mà khu vực và quốc tế giao cho chúng ta. 

A. Vâng, để có thể đảm nhận tốt trọng trách của cả 2 nhiệm vụ này, là sự vào cuộc 

của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các bộ ngành. Sau đây là ý kiến của lãnh 

đạo một số bộ, ngành của Việt Nam về những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai để 

Việt Nam có thể đóng góp tốt nhất cho vai trò kép trong năm 2020. 

Đại sứ Ngô Quang Xuân trả lời:  

 Quá trình tham gia HĐBA, chúng ta có cơ chế phối hợp để kịp thời có quan điểm, 

hoặc bằng phát biểu, hoặc là lá phiếu, hoặc các hoạt động khác như tham gia trong các 

nhóm làm việc, các nhóm thương lượng để cùng với các quốc gia thúc đẩy những vấn đề 

vì lợi ích chung nhưng đồng thời cũng phản ánh quan điểm của Việt Nam.  

Bộ Công thương tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng kinh tế 

ASEAN, trong đó đảm bảo ASEAN ngày càng trở thành trung tâm năng động, đồng 

thời dẫn dắt được trong các khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN với các quốc gia đối tác 

khác trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện và tạo điều 

kiện thuận lợi hóa và tự do hóa thương mại, trước tiên là trong hợp tác nội khối bởi 

đây là yếu tố rất quan trọng để chứng minh hiệu quả cũng như sức sống của ASEAN.  
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 Sẽ tập trung thúc đẩy phát triển bao trùm, trong đó văn hóa - xã hội tập trung 

3 lĩnh vực cơ bản: kỹ năng lao động, việc làm thỏa đáng và an sinh bền vững. Ngoài 

ra là thúc đẩy kết nối cộng đồng, đặc biệt là phát huy bản sắc văn hóa các nước 

ASEAN, tạo dựng giá trị chung của cả cộng đồng.   

(Nhạc cắt) 

A.  Vâng, trong khi đảm nhận Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ 

nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020, vai trò quan trọng, mang tính 

kết nối và điều phối là của Bộ Ngoại giao. Để làm rõ hơn nội dung này, chúng tôi mời 

quý thính giả đến với phỏng vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình 

Minh. 

Phóng viên: Thưa Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Việt 

Nam đã thể hiện vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ như thế 

nào ngay trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ? 

Trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là một vinh dự nhưng 

cũng là trách nhiệm của Việt Nam; đồng thời cũng nâng vai trò của Việt Nam trong 

việc đóng góp vào các vấn đề lớn trên thế giới, vấn đề toàn cầu. Đây không phải là lần 

đầu tiên Việt Nam là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.  

Ngay tháng đầu tiên Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc, chúng ta đã là Chủ tịch của Hội đồng Bảo an. Với vai trò Chủ tịch Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc, chỉ trong một vài ngày đầu Việt Nam đã được đánh giá 

cao, thể hiện khả năng, trách nhiệm của chúng ta.  

Vừa qua, tôi vừa chủ trì phiên Thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc. Một điều rất đáng mừng và không ít ngạc nhiên là chủ đề mà chúng ta đề xuất 

đã được các nước tham gia với một số lượng cao kỷ lục, 110 nước tham gia. 

Phóng viên: Thực tế này cho thấy điều gì, thưa Phó Thủ tướng? 

  Điều đó cho thấy chủ đề, đề xuất của Việt Nam là rất phù hợp và đúng thời điểm. 

Các nước thấy rằng hơn bao giờ hết càng phải nâng cao vai trò, tầm quan trọng của 
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Hiến chương Liên hợp quốc. Điều này không có nghĩa là trước đây không có các cuộc 

thảo luận. Năm 2015, 2016, 2018, Hội đồng Bảo an cũng đã từng có các cuộc thảo 

luận về các khía cạnh liên quan đến Hiến chương Liên hợp quốc; nhưng lần này, cuộc 

thảo luận diễn ra đúng vào thời điểm các nước thấy rằng Hiến chương  hiện nay đang 

bị một số nước có thể là không tôn trọng. Việc chúng ta nêu quan điểm là các nước, 

đặc biệt là các ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phải là những nước đi đầu 

tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc. Điều này đáp ứng suy nghĩ chung của các nước 

thành viên khác. Các nước tham gia phát biểu rất tích cực. Điều này cũng cho thấy 

Việt Nam đã đi vào đúng hướng dòng chảy cũng như lợi ích của các nước, tạo được sự 

quan tâm của các nước đối với chủ đề của chúng ta.  

Phóng viên: Như đánh giá của Phó Thủ tướng, Việt Nam đã đạt được những 

dấu ấn đầu tiên trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ nhiệm 

kỳ 2020 - 2021. Nhưng trong năm 2020, Việt Nam cũng là Chủ tịch ASEAN. Vậy, 

sự kết nối giữa ASEAN với Liên hợp quốc sẽ được Việt Nam chú trọng ra sao, thưa 

Phó Thủ tướng? 

 Trong vai trò Chủ tịch ASEAN, chúng ta rất mong muốn chủ đề “gắn kết và 

chủ động thích ứng” của chúng ta đáp ứng quan tâm chung của các nước ASEAN 

hiện nay là cần tăng cường kết nối để có thể thích ứng, hay chủ động thích ứng với 

những biến đổi của tình hình thế giới; đặc biệt trong sự cạnh tranh gay gắt của các 

nước trong khu vực, những vấn đề kinh tế, thương mại đặt ra.  

 Chúng ta may mắn, khi cùng lúc vừa là Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 

1 và bắt đầu Chủ tịch của ASEAN. Việt Nam đã đề xuất một sáng kiến là tổ chức 

thông tin về ASEAN với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên tại Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức thông tin về ASEAN, nhằm tăng cường quan hệ 

của ASEAN với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các tổ chức Liên hợp quốc. Đây 

là lần đầu tiên Việt Nam, Chủ tịch của ASEAN 2020, nêu đề xuất vấn đề này. Lần đầu 
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tiên tại Hội đồng Bảo an có cuộc trao đổi  như vậy, cùng một lúc nâng cao vai trò, 

hình ảnh của ASEAN tại Liên hợp quốc. 

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm 

Bình Minh./. 

(Nhạc cắt) 

A. Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 

Phạm Bình Minh. 

B.  Đảm nhiệm vai trò kép trong năm 2020 là một vinh dự lớn lao, nhưng cũng 

đồng thời là thách thức lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng 

hành, chung tay góp sức của toàn Đảng, toàn dân. 

VOXPOP người dân 

 – Tôi rất vui vì năm 2020, Việt Nam đảm nhận 2 chức vụ quan trọng trong khu vực 

và quốc tế. Đó là điều mà người dân chúng tôi rất tự hào về đất nước mình. 

 – Tôi tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan Bộ, ngành, Việt Nam hoàn 

toàn có thể đảm nhiệm tốt 2 vai trò quan trọng ở cả trong khu vực và trên trường 

quốc tế. 

 – Tôi thấy rằng năm 2020, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có sự đồng thuận rất cao và 

quyết tâm rất lớn trong công tác đối ngoại. Người dân chúng tôi ủng hộ quyết tâm này.  

A. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, cộng đồng 

quốc tế tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công vai trò kép này.  

VOVPOX 

Tôi hy vọng rằng khi ở vị trí thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo 

an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của 

mình để xây dựng, bảo đảm an ninh, hòa bình trong khu vực cũng như trên thế giới. 

Tôi rất tin tưởng vào việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Tôi và 

các học giả đã được chứng kiến được sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam cho quá 

trình đảm nhiệm này.  
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 Nga rất ủng hộ Việt Nam là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc. Nga tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt vị trí này. 

(Nhạc cắt) 

 A.      Thưa Đại sứ Ngô Quang Xuân, trên đây là sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế 

dành cho Việt Nam. Với kinh nghiệm của mình, ông có tin Việt Nam sẽ đảm nhiệm 

thành công cả 2 vai trò này trong năm 2020 không? 

Đại sứ Ngô Quang Xuân:  

Tôi tin một cách chắc chắn, bởi như trong thông điệp của TBT, cả hệ thống 

chính trị của chúng ta đều tham gia, các Bộ, ngành, từ người dân cho đến lãnh đạo 

đều thấy rõ nhiệm vụ kép này quan trọng đến như thế nào. Chúng ta cũng thấy rõ sự 

tín nhiệm của khu vực, của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Sự tín nhiệm đó 

rất đáng tự hào. Với sự chuẩn bị của mình, tôi có một niềm tin chắc chắn chúng ta sẽ 

thành công trong nhiệm kỳ kép của tổ chức khu vực vô cùng quan trọng là ASEAN 

trong cộng đồng quốc tế hiện nay và trong HĐBA là cơ quan chính trị quyền lực nhất 

của LHQ hiện nay. 

(Nhạc cắt) 

A. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe chương trình phát thanh với 

chuyên đề Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng. 

B. Chúng ta cũng đã nhìn lại bước tiến dài của ngoại giao Việt Nam trong những 

năm qua và cảm thấy tự hào về những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với 

khu vực và thế giới. 

A. Và cùng giữ vững niềm tin rằng Việt Nam có đủ điều kiện, năng lực và vị thế 

để có thể đảm nhiệm tốt vai trò kép trong năm 2020. Xin cảm ơn Đại sứ Ngô Quang 

Xuân đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. 

 B.     Chúng tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý thính giả nghe Đài với 

niềm tin rằng vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố trong khu vực và trên 

trường quốc tế.  
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Đại sứ Ngô Quang Xuân: Chào tạm biệt quý vị và các bạn. 

A. Xin chào quý vị và các bạn./. 

(Bài hát Lá cờ) 

 


