Bài phát biểu của PTTg, BT Phạm Gia Khiêm
tại buổi lễ kỷ niệm 15 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
(Trưa ngày 22/7/2010 tại Khách sạn Melia)
-------------Thưa bà Ngoại trưởng,
Thưa các vị khách quý,
Thưa các quý bà, quý ông,
Cách đây 15 năm, Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa
quan hệ với Việt Nam. Ngay sau đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã hoan nghênh
quyết định đó và tuyên bố Việt Nam sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Hoa
kỳ, trên tinh thần "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai". Một trang mới đã được
mở ra trong quan hệ giữa hai nước chúng ta. Hôm nay, điều thú vị là người đại
diện cao cấp nhất của Chính phủ Mỹ tới dự buổi lễ kỷ niệm này là Bộ trưởng
Ngoại giao Mỹ hiện nay và cũng chính là Đệ nhất phu nhân ngày đó, Bà Hillary
Clinton. Chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng Bà.
Thưa bà Ngoại trưởng,
Thưa các vị khách quý,
Thưa các quý bà, quý ông,
15 năm qua chúng ta đã làm được những việc có ý nghĩa. Nếu thương mại
hàng năm giữa hai nước trước 1995 vỏn vẹn chưa đầy 500 triệu USD, thì nay đã
đạt trên 15 tỉ USD, nghĩa là tăng gấp hơn 30 lần. Nước Mỹ đã đứng thứ 6 trong
số các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, với tổng vốn cam kết khoảng 15 tỉ
USD. Đã có hàng trăm ngàn việc làm được tạo ra. Có được những con số ấy là
nhờ có Hiệp định Thương mại song phương BTA và Quy chế Thương mại bình
thường vĩnh viễn PNTR, Việt Nam gia nhập WTO, với nhiều Hiệp định, Thỏa
thuận, Bản ghi nhớ được ký kết giữa hai nước. Hiện nay hai nước đang đàm
phán về Hiệp định đầu tư song phương BIT và Việt Nam tham gia đàm phán
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với tư cách thành viên liên kết.
Nếu người tiêu dùng Mỹ nay biết đến hàng may mặc, giày dép, cà phê, đồ gỗ,
con tôm, con cá của Việt Nam thì người Việt Nam đã biết đến Citibank, Intel,
Microsoft, GE, Chevron, ConocoPhillips, máy bay Boeing, V-Trac, Fedex,

Pepsico và còn nhiều nữa. Chính các doanh nghiệp hai nước là động lực thúc
đẩy cho quan hệ ngày càng phát triển. Xin được chúc mừng cho thành công của
doanh nghiệp hai nước những năm qua và chúc các vị sẽ tiếp tục có những thành
công mới to lớn hơn trong những năm tới.
15 năm trước, nếu các cuộc trao đổi chính thức còn ít ỏi, thì nay việc tiếp
xúc, trao đổi ở cấp Lãnh đạo cao nhất của hai nước diễn ra thường xuyên. Chỉ
trong 4 năm 2005-2008 giữa hai nước đã có 4 chuyến thăm cấp cao nhất. Các
nhà Lãnh đạo cao nhất của hai nước đã đưa ra ba Tuyên bố chung nhất trí xây
dựng khuôn khổ quan hệ "Đối tác tích cực, hữu nghị, xây dựng, hợp tác nhiều
mặt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi". Tôi và bà Ngoại
trưởng vừa có cuộc gặp bổ ích, trao đổi nhiều vấn đề song phương và khu vực.
Các lĩnh vực hợp tác giờ đây không còn giới hạn trong chính trị, ngoại giao, hay
kinh tế-thương mại, mà đã mở ra trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo
dục đào tạo, và cả an ninh, quốc phòng, trợ giúp nhân đạo... Trong chiều nay,
hai nước sẽ ký Khung hợp tác đối tác về phòng chống HIV/AIDS. Đặc biệt là
hai nước đang có những bước triển khai hợp tác chống biến đổi khí hậu và nước
biển dâng, hướng tới xây dựng "Đối tác kiểu mẫu" trong lĩnh vực này. Từ hợp
tác song phương, hai nước cũng đã mở ra hợp tác tại các diễn đàn khu vực và đa
phương, tại HĐBA/LHQ. Sự có mặt của bà Hillary Clinton hôm nay cũng là
minh chứng cho hợp tác của hai nước tại Diễn đàn ARF.
Thưa bà Hillary Clinton,
Thưa các vị khách quý,
Thưa các quý bà, quý ông,
Ôn cố tri tân! Có được thành tựu 15 năm qua là do hai nước có những lợi
ích chung là hàn gắn vết thương chiến tranh, hợp tác nhiều mặt cùng có lợi, vì
hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và cả châu Á TBD. Tôi tin rằng những lợi ích chung ấy sẽ tiếp tục đưa hai nước chúng ta tới
tương lai tươi sáng hơn.
Chúc bà Ngoại trưởng cùng các vị khách quý sức khỏe và xin cám ơn./.
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