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hÕ kû XXI ®· trải qua 10 n¨m, 
với nhiều biến động thăng trầm 
của tình hình thế giới, khu vực 
và những thuận lợi, khó khăn 

của mỗi nước, mối quan hệ giữa hai Đảng, 
nhân dân hai nước Trung - Việt trong thập niên 
đầu của thế kỷ XXI vẫn tiếp tục đơm hoa, kết 
trái. Khung quan hệ giữa hai nước từ “phương 
châm 16 chữ” đã được bổ sung thêm “tinh thần 
4 tốt” và phát triển ngày càng hoàn chỉnh khi 
hai nước tuyên bố thực hiện “quan hệ đối tác 
hợp tác chiến lược toàn diện”.  

Có thể nhận thấy 10 năm đầu thế kỷ XXI 
trong quan hệ Trung - Việt nổi lên nhiều vấn 
đề vừa là thành tựu, vừa là nổi cộm. Trong 
khuôn khổ bài viết này, chúng tôi dừng lại 
phân tích ngắn gọn một số vấn đề được xem là 
nổi bật nhất như sau: thứ nhất, hîp t¸c nghiªn 

cøu lý luËn vÒ "con ®−êng ®i lªn Chñ nghÜa 

x· héi" gi÷a §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ 

§¶ng Céng s¶n Trung Quèc; thứ hai, Nhập 
siêu của Việt Nam từ Trung Quốc; thứ ba, đầu 
tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam; thứ 

tư, hợp tác phát triển “Hai hành lang một vành 
đai” kinh tế Trung - Việt; thứ năm, tập trung 
giải quyết các vấn đề biên giới trên đất liền 
Trung Quốc - Việt Nam; thứ sáu, vấn đề Biển 
Đông .  

1. Hîp t¸c nghiªn cøu lý luËn vÒ "con 
®−êng ®i lªn Chñ nghÜa x· héi" gi÷a 
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ §¶ng Céng 
s¶n Trung Quèc lµ mét trong nh÷ng néi 
dung næi bËt nhÊt cña quan hÖ chÝnh trÞ 
Trung - Việt thËp niªn ®Çu cña thÕ kû 
XXI.  

Nhằm từng bước hoàn thiện những vấn đề 
lý luận, thực tiễn về con đường đi lên Chủ 
nghĩa xã hội ”đặc sắc” Trung Quốc và ”định 
hướng” ở Việt Nam, hai Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, Việt Nam tõ n¨m 2000 ®· tho¶ thuËn 

hîp t¸c nghiªn cøu những vấn đề lý luËn, thùc 

hiÖn qua ph−¬ng thøc tæ chøc Héi th¶o khoa 

häc hµng n¨m gi÷a c¸c nhµ nghiªn cøu lý luËn 

hµng ®Çu cña hai n−íc. Qua các cuộc hội thảo 

trong 10 năm cho thấy, c¸c chñ ®Ò ®−îc lùa 

T 
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chän lµ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng vµ cÊp thiÕt 

nh»m cung cÊp c¨n cø lý luËn trong viÖc ho¹ch 

®Þnh ®−êng lèi, chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch đối với 

c«ng cuéc x©y dùng Chủ nghĩa xã hội  ë mçi 

n−íc trong giai ®o¹n lÞch sö míi.  

Xoay quanh chñ ®Ò chñ nghÜa x· héi vµ con 

®−êng ®i lªn Chủ nghĩa xã hội, đã có hai cuộc 
Héi th¶o với các chủ đề "Chñ nghÜa x· héi - 

c¸i phæ biÕn vµ c¸i ®Æc thï" vµ "Chñ nghÜa 

x· héi - kinh nghiÖm cña Trung Quèc, kinh 

nghiÖm cña ViÖt Nam". Phát  biểu tại Hội thảo, 
c¸c nhµ nghiªn cøu cña hai §¶ng ®· nêu lên 

nh÷ng quan ®iÓm t−¬ng ®ång hoÆc t−¬ng tù ®èi 

víi nh÷ng vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu vÒ Chủ 

nghĩa xã hội vµ con ®−êng ®i lªn Chủ nghĩa xã 

hội. 

Mét lµ, mÆc dÇu lÞch sö thÕ giíi loµi ng−êi 

diÔn ra phong phó vµ phøc t¹p, nh−ng vÉn tu©n 

theo quy luËt, chñ nghÜa t− b¶n tÊt yÕu sÏ ®−îc 

thay thÕ b»ng chñ nghÜa x· héi. Sù sôp ®ổ cña 

Chủ nghĩa xã hội ë Liªn X« vµ §«ng ¢u chØ lµ 

thÊt b¹i côc bé vµ t¹m thêi, quyÕt kh«ng ph¶i 

lµ "sù c¸o chung cña chñ nghÜa céng s¶n" nh− 

luËn ®iÖu cña mét sè häc gi¶ vµ chÝnh kh¸ch 

ph−¬ng T©y.  

Hai lµ, Chủ nghĩa xã hội ph¶i lµ sù vËn 

dông nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n (phæ biÕn) cña 

chñ nghÜa M¸c, víi thùc tiÔn cô thÓ cña tõng 

quèc gia d©n téc trong tõng giai ®o¹n lÞch sö 

nhÊt ®Þnh. Do vËy Chủ nghĩa xã hội bao giê 

còng mang "®Æc s¾c" (hay ®Æc ®iÓm) quèc gia, 

d©n téc.   

Ba lµ, đÆc ®iÓm næi bËt nhÊt cña Trung 

Quèc còng nh− ViÖt Nam lµ x©y dùng Chủ 

nghĩa xã hội ë mét ®Êt n−íc ch−a qua giai ®o¹n 

ph¸t triÓn tư bản chủ nghĩa. Do vËy Trung 

Quèc chñ tr−¬ng tr¶i qua "giai ®o¹n ®Çu cña 

Chủ nghĩa xã hội" víi thêi gian dµi kho¶ng 100 

n¨m. ViÖt Nam chñ tr−¬ng ph¶i qua "thêi kú 

qu¸ ®é lªn Chủ nghĩa xã hội" còng víi thêi 

gian t−¬ng tù. 

Héi th¶o vÒ "X©y dùng §¶ng cÇm quyÒn" 

®· thÓ hiÖn sù nhÊt trÝ quan ®iÓm về việc gi÷ 

v÷ng tÝnh tiªn phong vµ cñng cè c¬ së giai cÊp, 

c¬ së quÇn chóng cña §¶ng, x©y dùng §¶ng 

v÷ng m¹nh, trong s¹ch. VÊn ®Ò ®−îc nhấn 

m¹nh trong Héi th¶o lµ ph¶i ®æi míi ph−¬ng 

thøc l·nh ®¹o cña §¶ng phï hîp víi t×nh h×nh 

nhiÖm vô míi trong ®iÒu kiÖn lÞch sö míi, ph¶i 

ph¸t huy d©n chñ néi bé §¶ng, gi÷ v÷ng vµ 

t¨ng c−êng mèi quan hÖ gi÷a §¶ng víi quÇn 

chóng nh©n d©n. 

Liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ 

x· héi, giíi nghiªn cøu hai §¶ng ®· cã 3 cuéc 

héi th¶o với các chủ đề: "Chñ nghÜa x· héi vµ 

kinh tÕ thÞ tr−êng - kinh nghiÖm cña Trung 

Quèc, kinh nghiÖm cña ViÖt Nam"; "Ph¸t triÓn 

khoa häc, hµi hoµ trong x©y dùng kinh tÕ - 

x· héi Xã hội chủ nghĩa - lý luËn vµ thùc tiÔn"; 

"VÊn ®Ò n«ng nghiÖp, n«ng d©n, n«ng th«n - 

kinh nghiÖm ViÖt Nam, kinh nghiÖm Trung 

Quèc”; "Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc 
tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm 
Trung Quốc" 

Có thể nói, trong t×nh h×nh hai n−íc vµ bèi 

c¶nh quèc tÕ hiÖn nay hai §¶ng cÇn duy tr× c¬ 

chÕ hîp t¸c nghiªn cøu lý luËn vÒ "con ®−êng 

®i lªn Chủ nghĩa xã hội" nh»m trao ®æi thµnh 

qu¶ nghiªn cøu, cïng th¶o luËn nh÷ng vÊn ®Ò 

chung. C¶i c¸ch thÓ chÕ kinh tÕ - chÝnh trÞ cµng 

®i vµo chiÒu s©u, cµng ph¶i gi¶i quyÕt trùc diÖn 

nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi, x· héi cµng ph¸t triÓn 

cµng nÈy sinh nhiÒu mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a 

c¸c giai tÇng, më cöa ®èi ngo¹i cµng réng, 

nh÷ng vÊn ®Ò quan hÖ quèc tÕ cµng lín vµ phøc 
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t¹p ®ßi hái giíi nghiªn cøu lý luËn hai §¶ng 

t¨ng c−êng giao l−u hîp t¸c. NhÊt lµ trong t×nh 

h×nh thÕ giíi võa tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng 

tµi chÝnh vµ suy tho¸i kinh tÕ toµn cÇu, nh−ng 

vÉn ch−a hÕt lo ng¹i vÒ nhiÒu nh©n tè bÊt æn 

trong thêi gian tíi, viÖc hîp t¸c nghiªn cøu, 

trao ®æi kinh nghiÖm trong giíi lý luËn gi÷a 

hai §¶ng lµ rÊt cÇn thiÕt. Tại cuéc Héi th¶o 

"Lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ øng phã víi cuéc 

khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu - kinh nghiÖm 

Trung Quèc, kinh nghiÖm ViÖt Nam" tæ chøc 

t¹i H¹ M«n (ngµy 12/12/2009), ®ång chÝ T« 

Huy Røa còng ®· ®Ò cËp "Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra 

vµ yªu cÇu thóc ®Èy hîp t¸c ViÖt Nam - Trung 

Quèc trong nghiªn cøu lý luËn". 

Từ thực tiễn các cuộc Hội thảo cho thấy, 
hîp t¸c nghiªn cøu lý luËn gi÷a §¶ng Céng s¶n 

ViÖt Nam vµ §¶ng Céng s¶n Trung Quèc 
kh«ng nh÷ng quan träng ®èi víi viÖc thóc ®Èy 

c«ng cuéc x©y dùng Chủ nghĩa xã hội cña mçi 

n−íc, mµ cßn quan träng ®èi víi viÖc thóc ®Èy 

quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a hai §¶ng vµ nh©n d©n 

hai n−íc ViÖt - Trung. 

2. Nhập siêu của Việt Nam từ Trung 
Quốc.   

B−íc vµo thÕ kû XXI, quan hÖ kinh tÕ, 

th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc ViÖt Nam - Trung 

Quèc cã sù thay ®æi m¹nh mÏ. Kim ng¹ch 

th−¬ng m¹i song ph−¬ng t¨ng víi tèc ®é nhanh, 

®−a Trung Quèc tõ chç lµ b¹n hµng th−¬ng m¹i 

lín thø n¨m, thứ s¸u cña ViÖt Nam trong 

nh÷ng n¨m 90 thÕ kû XX trë thµnh b¹n hµng 

th−¬ng m¹i lín nhÊt cña ViÖt Nam tõ n¨m 

2004 ®Õn nay và liên tục vượt các chỉ tiêu đặt 
ra. Năm 2009 mặc dù khủng hoảng tài chính 
toàn cầu gây ảnh hưởng không nhỏ, song  kim 
ngạch thương mại hai chiều vẫn đạt 22,5 tỷ 

USD. Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn 
nhất của Việt Nam trong 6 năm liên tiếp và hai 
nước đã vượt mục tiêu đưa kim ngạch thương 
mại Việt - Trung đạt 25 tỷ USD vào năm 2010, 
thực tế đạt hơn 30 tỷ USD.  

Tuy nhiên, vấn đề nổi lên trong quan hệ 
thương mại là nhập siêu của Việt Nam từ 
Trung Quốc ngày càng tăng. Việc tìm giải 
pháp hóa giải sự cân bằng của cán cân thương 
mại hai nước đang là vấn đề gian nan, đòi hỏi 
phải có sự nỗ lực của Chính phủ hai nước và 
sự tập trung nghiên cứu của các cơ quan hữu 
quan trong việc tư vấn cho Chính phủ đề ra 
quyết sách, hoạch định chính sách. Chóng t«i 

cho r»ng, trong quan hÖ kinh tÕ th−¬ng m¹i 

ViÖt Nam - Trung Quèc thêi gian tíi, kh¶ n¨ng 

nhËp siªu cña ViÖt Nam tõ Trung Quèc sÏ vÉn 

tiÕp tôc gia t¨ng, nguyên nhân chủ yếu là:  
Thứ nhất, kh¶ n¨ng xuÊt khÈu, c¹nh tranh 

hµng ho¸ cña ViÖt Nam cßn h¹n chÕ, mÆc dï 

có nhiÒu nh©n tè thuËn lîi cã thÓ t¨ng c−êng 

thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam 

sang Trung Quèc, nh−ng sù x©m nhËp cña 

hµng ho¸ ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng nµy d−êng 

nh− lµ qu¸ nhá bÐ so víi nhu cÇu cña mét “®Êt 

n−íc khæng lå”. Trong khi ®ã, hµng ho¸ Trung 

Quèc l¹i trµn ngËp thÞ tr−êng ViÖt Nam, tõ 

nh÷ng vïng quª nghÌo khã ®Õn nh÷ng n¬i đô 

héi, thÞ thµnh sang träng, kh«ng n¬i ®©u, 

kh«ng gia ®×nh nµo, kh«ng ng−êi d©n nµo Ýt 

nhÊt ®· vµ ®ang sö dông mét vµi s¶n phÈm cã 

xuÊt xø tõ Trung Quèc.  

Thứ hai, nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, 

nguyªn vËt liÖu, phô liÖu trong n−íc t¨ng cao, 

phô thuéc vµo n−íc ngoµi. C¸c mÆt hµng thiÕt 

bÞ, nguyªn vËt liÖu, phô liÖu nhËp tõ Trung 

Quèc lµ nh©n tè chÝnh ®Èy t×nh tr¹ng nhËp siªu 

cña ViÖt Nam tõ Trung Quèc t¨ng lªn. 
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Thứ ba, trong khi các doanh nghiÖp Trung 

Quèc lµm ¨n víi ViÖt Nam họ rất quan t©m t×m 

hiÓu kü vÒ thÞ tr−êng ViÖt Nam, n¾m b¾t nh÷ng 

nhu cÇu, nh÷ng thay ®æi, xu h−íng vËn ®éng 

cña thÞ tr−êng ViÖt Nam kể cả t©m lý ng−êi 

mua hµng… thì c¸c doanh nghiÖp, bé ngµnh 

cña ViÖt Nam hÇu nh− ch−a h×nh thµnh hÖ 

thèng cã thÓ khai th¸c th«ng tin cã gi¸ trÞ vÒ 

nhu cÇu hµng ho¸, thÞ tr−êng, luËt ph¸p, quy 

®Þnh cã liªn quan cña Trung Quèc. Điều đó 

ph¶n ¸nh c¸ch lµm viÖc, nhËn thøc vµ t− duy 

cña chóng ta vÉn cßn chËm ch¹p, ch−a b¾t kÞp 

víi sù biÕn ®éng của tình hình ®ang x¶y ra 

nhanh chãng trªn thÕ giíi và thiếu hiểu biết về 
thị trường Trung Quốc.  

Thø tư, viÖc tiÕn hµnh ph−¬ng thøc t¨ng 

c−êng xuÊt khÈu vµo Trung Quèc, gi¶m nhËp 

khÈu hµng tõ Trung Quèc vào Việt Nam còn 
có nhiều nguyên nhân quan trọng khác. Theo 

PGS. TSKH  Võ Đại Lược, nguyên nhân khiến 
Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc ngày càng 
tăng có hai vấn đề căn bản cần được nghiên 
cứu: môt là, do tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân 
dân tệ với đồng Đô la và đồng Việt Nam 
không hợp lý; hai là, thương mại và đầu tư của 
Trung Quốc vào Việt Nam không tương xứng 
“Nếu như Trung Quốc gia tăng đầu tư trực tiếp 
vào Việt Nam và bán hàng ngược lại Trung 
Quốc, cũng như Mỹ đầu tư vào Việt Nam bán 
hàng sang Mỹ, Nhật cũng vậy…thì Việt Nam 
mới có chút xuất siêu. Trung Quốc chỉ có bán 
hàng sang Việt Nam, không có đầu tư đáng kể, 
do vậy cán cân khó có thể chấp nhận…Thâm 
hụt thương mại năm 2010 của Việt Nam cỡ 
khoảng 12,5 tỷ USD, trong đó 90% thuộc về 

nhập siêu từ Trung Quốc. Nhập siêu làm cho 
cán cân thương mại không bình thường và cán 
cân vãng lai cũng không bình thường, dẫn đến 
mất cân đối ở Việt Nam”. 

Trong bèi c¶nh søc c¹nh tranh hµng ho¸ cña 

ViÖt Nam ngay t¹i thÞ tr−êng néi ®Þa cßn khã 

c¹nh tranh víi hµng Trung Quèc, thiÕt nghÜ, 

®iÒu nµy cÇn sù quan t©m nhiÒu h¬n cña c¸c 

cÊp, c¸c ngµnh ViÖt Nam, còng nh− b¶n th©n 

c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Chóng ta cÇn ph¶i 

n¾m ®−îc chÝnh s¸ch, ph−¬ng h−íng cña phÝa 

Trung Quèc trong thùc hiÖn kinh tÕ ®èi ngo¹i, 

cÇn mét sù liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau theo kiÓu 

c¸c hiÖp héi ®Ó h¹n chÕ søc Ðp tõ c¸c doanh 

nghiÖp cña Trung Quèc. Ngoµi ra, mét nh©n tè 

kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong vÊn ®Ò gi¶m nhËp 

siªu lµ c¸c doanh nghiÖp tr−íc hÕt ph¶i tù 

kh¼ng ®Þnh m×nh t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam, sau 

®ã míi cã c¬ héi ®Ó tiÕn tíi xuÊt khÈu sang thÞ 

tr−êng Trung Quèc. Cã nh− vËy, ViÖt Nam 

míi gi¶m bít t×nh tr¹ng nhËp siªu tõ Trung 

Quèc, tiÕn tíi gi¶m nhËp siªu trong c¸n c©n 

xuÊt nhËp khÈu víi n−íc ngoµi. 

3. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc 
tại Việt Nam.  

Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam 10 

năm đầu thế kỷ XXI có những bước tiến đáng 
khích lệ so với 9 năm sau khi hai nước bình 
thường hóa, biểu hiện ở số lượng dự án, quy 
mô đầu tư, địa bàn đầu tư, vốn đầu tư đều tăng 

nhanh chóng,  tính đến tháng 4-2011, có 790 dự án 
với tổng số vốn theo hiệp định đạt gần 3,7 tỷ USD, 
đứng thứ 14 trong số 92 quốc gia và vùng lãnh thổ 
đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. 
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Sự phát triển hợp tác đầu tư của  Trung 
Quốc tại Việt Nam đang ngày càng đóng vai 
trò tích cực trong thúc đẩy phát triển chung 
của quan hệ hai nước. Tuy nhiên, xét từ điều 
kiện thực tế đầu tư trực tiếp của Trung Quốc 
tại Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng 
của hai nước, còn nhiều vấn đề bất cập nẩy 
sinh, đặc biệt việc chuyển giao công nghệ, an 
sinh môi trường, nguồn nhân công, an ninh, 
quốc phòng.v.v. Những năm tới, đầu tư của 
Trung Quốc tại Việt Nam sẽ như thế nào ? 
Theo chúng tôi xu hướng phát triển vẫn là 
dòng chính.  

Về phía Trung Quốc, chiến lược phát triển 
“đi ra ngoài” của Chính phủ Trung Quốc vẫn 
là khuyến khích các doanh nghiệp có lợi thế so 
sánh, triển khai mậu dịch gia công, khai thác 
tài nguyên, phát triển nhận thầu công trình 
quốc tế, mở rộng xuất khẩu lao động. Những 
ngành nghề chủ yếu mà Chính phủ Trung 
Quốc đặc biệt khuyến khích đầu tư ra ngoài đó 
là các ngành gia công như công nghiệp nhẹ, 
may mặc, đồ điện gia dụng, máy móc, điện tử 
và khuyến khích triển khai mậu dịch gia công 
ở nước ngoài tại các thị trường mới nổi. Vì vậy, 
trong những năm tới, Việt Nam vẫn là một thị 
trường được các nhà đầu tư Trung Quốc hướng 
tới. 

Về phía Việt Nam, để thực hiện các mục 
tiêu kinh tế, Việt Nam đang tích cực phát huy 
lợi thế và khắc phục những hạn chế ảnh hưởng 
đến đầu tư nước ngoài. So với các thị trường 
trong khu vực, thị trường Việt Nam có những 
ưu thế nổi bật. Điều tra triển vọng đầu tư thế 
giới (WIPS) 2009 - 2011 của UNCTAD cho 
thấy, Việt Nam được các công ty xuyên quốc 
gia đánh giá là một trong 15 nền kinh tế hấp 
dẫn đầu tư. Bởi ngoài duy trì đà tăng trưởng 

kinh tế cao, Việt Nam còn có tình hình chính 
trị ổn định, vị thế quốc tế đang được nâng cao. 

Cho đến nay, các nhà đầu tư Trung Quốc 
vẫn coi Việt Nam là một thị trường ưu tiên lựa 
chọn trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, 
do đầu tư của Trung Quốc chủ yếu tập trung 
trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ, gia công, chế 
biến với vốn đầu tư không lớn và kết cấu đầu 
tư này khó thay đổi trong thời gian ngắn nên 
đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam 
sẽ khó tạo được cú nhảy vọt, thay đổi thứ hạng 
đưa Trung Quốc lên vị trí những nước đứng 
đầu trong bảng xếp hạng các nước và vùng 
lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.  

4. Hợp tác phát triển “Hai hành lang 
một vành đai kinh tế » Trung - Việt 

Hợp tác phát triển hai hành lang một vành 
đai kinh tế Trung - Việt đang là vấn đề được 
hai nước thúc đẩy. Như chúng ta đã biết, giữa 
năm 2004, Thủ tướng hai nước Việt Nam và 
Trung Quốc đạt được sự nhất trí về việc triển 
khai đồng bộ xây dựng  « Hai hành lang một 
vành đai kinh tế » Việt - Trung. Mục tiêu của 
việc xây dựng hai hành lang, một vành đai 
kinh tế Việt - Trung không chỉ dừng lại ở việc 
thúc đẩy phát triển nội tại và củng cố quan hệ 
song phương hai nước, mà còn có ý nghĩa rộng 
lớn hơn trong việc liên kết kinh tế khu vực, 
trước hết là ACFTA, củng cố môi trường hợp 
tác, phát triển trong hoà bình giữa các nước 
với nhau. Cùng với « Hai hành lang một vành 
đai kinh tế », Trung Quốc đang đẩy mạnh triển 
khai chiến lược « Một trục hai cánh » (3M), 
nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển của 
ACFTA. Như vậy, có thể xem “Hai hành lang 
một vành đai kinh tế” kinh tế là bước đột phá 
của « Một trục hai cánh », tình hình này đã tạo 
ra nhiều cách hiểu khác nhau đối với tiến trình 
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xây dựng « Hai hành lang một vành đai kinh 
tế ».  

Trên thực tế, quyết tâm chính trị về việc 
xây dựng Hai hành lang một vành đai’ kinh tế 
đang từng bước được hai nước Trung - Việt 
hiện thực hóa. Triển vọng của “Hai hành lang 
một vành đai kinh tế” kinh tế là khả quan, sẽ là 
một trong các đột phá để khai thông các 
chương trình hợp tác trong khuôn khổ ACFTA, 
đồng thời trở thành địa chỉ hấp dẫn đối với các 
đối tác bên ngoài khu vực, là hình ảnh tích cực 
của vùng kinh tế biên mậu tự do điển hình để 
làm cầu nối cho sự thâm nhập của các nhà đầu 
tư và kinh doanh quốc tế vào thị trường nội địa 
của cả Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên 
vấn đề đặt ra là làm thế nào để hình thành 
được một cơ chế xây dựng lòng tin cho các 
bên và cho các chủ thể kinh tế tham gia vào 
hành lang kinh tế. Còn nhiều ý kiến đặt vấn đề, 
liệu về lâu dài “Hai hành lang một vành đai 
kinh tế” kinh tế có gây nên sự bất ổn cho vấn 
đề an ninh, môi trường sinh thái và các vấn đề 
xã hội khác hay không ? Chính vì vậy cần thiết 
phải cảnh báo sớm tình hình này như là một 
vấn đề nổi cộm để tạo dựng cơ chế lòng tin, 
làm rõ sự cần thiét, tính hiệu quả và quyết tâm 
thực sự, không dừng lại trên lời nói và các văn 
bản ký kết.      

5. Tập trung giải quyết các vấn đề 
trên biên giới đất liền giữa hai nước 
Trung Quốc, Việt Nam.   

Giải quyết vấn đề biên giới đất liền giữa 
Việt Nam và Trung Quốc là một trong những 
vấn đề quan trọng, nổi bật trong mối quan hệ 
giữa hai nước. Từ những năm 1950 đến khi hai 
nước bình thường hoá quan hệ năm 1991, tuy 
quan hệ hai nước Việt - Trung có nhiều biến 
động, thăng trầm, thậm chí đã xảy ra xung đột 
biên giới, nhưng hai Đảng và Chính phủ hai 

nước Việt Nam, Trung Quốc đã hết sức nỗ lực 
đàm phán, thương lượng giải quyết những vấn 
đề về biên giới lãnh thổ hai nước. Việc hoàn 
thành công tác phân giới cắm mốc biên giới 
trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc thời gian 
qua là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại 
trong quan hệ Trung - Việt.  

Một là, cùng với việc ký Hiệp định phân 
định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm 
lục địa trong Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp 
tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 
12 năm 2000, với việc hoàn thành phân giới, 
cắm mốc đường biên giới trên bộ, ta đã giải 
quyết dứt điểm được hai trong ba vấn đề lớn 
do lịch sử để lại trong quan hệ Việt - Trung. 
Điều này chứng tỏ hai Đảng Cộng sản, hai Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa hoàn toàn có đủ khả 
năng để giải quyết mọi bất đồng bằng biện 
pháp hòa bình, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu 
nghị  toàn diện giữa hai nước. 

Hai là, việc hoàn thành phân giới cắm mốc, 
xác định rõ ràng một đường biên giới trên đất 
liền Việt Nam - Trung Quốc tạo cơ sở để các 
ngành chức năng tiến hành quản lý biên giới 
một cách hiệu quả, ngăn ngừa hiện tượng xâm 
canh, xâm cư do thiếu hiểu biết về đường biên 
giới; mở ra cơ hội mới cho công cuộc phát 
triển của mỗi nước, đặc biệt là tạo điều kiện 
cho các địa phương biên giới hai bên mở rộng 
hợp tác, phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu 
hữu nghị. 

Ba là, việc hoàn thành phân giới cắm mốc, 
đưa Hiệp ước về biên giới trên đất liền Việt 
Nam - Trung Quốc vào cuộc sống theo đúng 
Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước là 
biểu hiện sinh động của mối quan hệ "đối tác 
hợp tác chiến lược toàn diện" Việt Nam - 
Trung Quốc, góp phần gia tăng sự tin cậy giữa 
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hai bên, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ 
Việt - Trung phát triển mạnh mẽ hơn, vững 
chắc hơn. 

Bốn là, việc hoàn thành phân giới cắm mốc 
thể hiện rõ quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà 
nước và nhân dân Việt Nam, Trung Quốc 
trong việc giải quyết bằng thương lượng hoà 
bình tất cả các vấn đề biên giới lãnh thổ còn 
tồn đọng trong quan hệ hai nước. 

Năm là, trên bình diện quốc tế và khu vực, 
việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới 
đất liền Việt Nam - Trung Quốc là sự đóng 
góp thiết thực đối với hòa bình, ổn định và 
phát triển ở khu vực, góp phần khẳng định các 
nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế: giải 
quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ bằng 
thương lượng hoà bình; không sử dụng vũ lực, 
hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong giải quyết 
tranh chấp quốc tế. 

Có thể khẳng định, lần đầu tiên trong lịch 
sử, hai nước Việt Nam, Trung Quốc đã xác 
định được một đường biên giới rõ ràng trên đất 
liền với một hệ thống mốc giới hiện đại, điều 
đó đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng 
đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định 
lâu dài, hợp tác và phát triển giữa hai nước, 
mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt 
Nam - Trung Quốc.  

6. Vấn đề Biển Đông - một nội dung 
nổi bật trong quan hệ Trung - Việt 

 Tranh chấp chủ quyền Biển Đông trên thực 
tế đã diễn ra giữa Trung Quốc với nhiều nước 
Đông Nam Á, trong đó phức tạp nhất là giữa 
Trung Quốc với Việt Nam, có thể xem đây là 
vấn đề nổi bật nhát trong quan hệ Trung Quốc 
đối với Việt Nam 10 năm qua. Sóng bắt đầu 
nổi lên sau khi Việt Nam cùng với Malaixia đệ 
trình Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên hợp 
quốc bản đăng ký “về thềm lục địa mở rộng 

trên Biển Đông”. Báo chí Trung Quốc, đặc biệt 
là các báo Hồng Kông đều đăng bài cho rằng: 
“Việt Nam đang áp dụng sách lược ba đẩy 
nhanh” trong tranh giành chủ quyền Biển 
Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải) với Trung 
Quốc. Cụ thể: Một là, Việt Nam đẩy nhanh 
chiếm lĩnh thực tế, thành lập chính quyền địa 
phương, bổ nhiệm quan chức hành chính tại 
vùng biển còn tồn tại tranh chấp, chủ trương ra 
tay trước để giành ưu thế chủ quyền, thực hiện 
chiếm lĩnh thực tế. Hai là, đẩy nhanh khai thác 
dầu khí.... Ba là, đẩy nhanh bước đi chuẩn bị 
đấu tranh quân sự.  

Do được tuyên truyền giáo dục rằng Nam 
hải  (Biển Đông) trong ranh giới vành lưỡi bò 
không có căn cứ được Trung Quốc vẽ ra là 
thuộc chủ quyền Trung Quốc nên báo chí 
Trung Quốc ngang nhiên công kích Việt Nam 
là điều dễ hiểu. Song đáng lưu ý rằng, trên 
hành động thực tế, Trung Quốc đã cho tàu Ngư 
chính đi tuần trên biển không cho ngư dân Việt 
Nam đánh cá trên vùng biển của mình nhằm 
khẳng định chủ quyền của họ ở Biển Đông, 
muốn chiếm Biển Đông, cho thấy đây sẽ là vấn 
đề nổi cộm lớn trong khu vực, xử lý không 
khéo sẽ gây bất ổn định, ảnh hưởng đến hoà 
bình hợp tác khu vực trong thời gian tới. 

Tại hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 2010, 
Trung Quốc bác bỏ lập trường đàm phán đa 
phương về vấn đề Biển Đông, tiếp tục khẳng 
định đó là vấn đề giữa Trung Quốc với từng 
nước ASEAN có liên quan. Chúng tôi cho rằng, 
đây vẫn sẽ là một trong những thách thức lớn 
trong quan hệ Trung Quốc đối với Việt Nam 
nói riêng, ASEAN nói chung từ nay về sau. 

Như vậy, khi biên giới trên đất liền giữa hai 
nước hoàn thành việc phân giới cắm mốc, thì 
những vấn đề về tranh chấp chủ quyền, quyền 
chủ quyền ở Biển Đông vẫn còn hết sức phức 
tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây nên căng thẳng, xung 
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đột, làm nguy hại đến hoà bình, an ninh, sự ổn 
định của khu vực và thế giới. Do vậy, hai nước 
Trung - Việt rất cần thiết phải ngồi cùng nhau 
tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết vấn để 
trên “tinh thần 4 tốt” và “phương châm 16 
chữ” vì tình hữu nghị, hòa bình, vì lợi ích của 
hai nước, vun đắp cho mối quan hệ Việt - 
Trung phát triển bền vững.   

Tóm lại, 10 năm đầu thế kỷ XXI quan hệ 
Trung - Việt được hai Đảng và nhân dân hai 
nước không ngừng vun đắp, do vậy đã đạt 
được những thành tựu lớn lao trên tất cả các 
lĩnh vực. Những vấn đề chúng tôi đề cập nói 
trên là đại diện tiêu biểu được rút ra từ thùc 
tiÔn ph¸t triÓn cña quan hÖ Trung - Việt và 
được xem là những vấn đề nổi bật nhất trong 
quan hệ Trung Quốc đối với Việt Nam 10 n¨m 
®Çu thÕ kû XXI.  
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