Th sáu, ngày 13/11/2020
Sáng 12-11, Hi ngh cp cao ASEAN ln th 37 và các Hi ngh cp cao liên quan t chc theo hình thc trc tuyn ã
khai mc ti Trung tâm Hi ngh quc t, Th ô Hà Ni. ây là hi ngh cp cao th hai và cui cùng ca nm ASEAN do
Vit Nam t chc trên cng v Ch tch ASEAN 2020. Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ã ch trì hi ngh.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng d và có bài phát biu chào mng. D l khai mc còn có Lãnh o 10 nc
ASEAN; Tng Th ký ASEAN; các i s, Trng phái oàn i din thng trc các nc ASEAN và các i tác ca ASEAN, i
din oàn ngoi giao ti Hà Ni. i biu Vit Nam có: Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân; i din lãnh o các ban, b,
ngành liên quan, i din các Tiu ban y ban Quc gia ASEAN 2020.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc, Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân ti d Hi
ngh. nh: VGP
Phát huy tinh thn "gn kt và ch ng thích ng"
Phát biu chào mng ti L khai mc, Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng nhn mnh: Trong khi mt s th ch a
phng ang gp nhiu thách thc, ASEAN ã thành công trong vic duy trì n nh các hot ng gi vng vai trò, v th ca
mình trong nm qua. Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng cho rng, nh v ch ng phù hp cho ASEAN trong
th gii thi k hu COVID-19 là mt vn ln. Mong mun và ý chí mnh m gi gìn mt khu vc hòa bình, n nh, oàn kt và
thng nht trên c s lut pháp quc t ã và cn tip tc tr thành giá tr ct lõi ca ông Nam Á và Cng ng ASEAN.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng nêu rõ, Vit Nam luôn ch trng gi vng c lp, t ch, a phng hóa, a dng
hóa quan h i ngoi; là bn, là i tác tin cy và thành viên tích cc, có trách nhim ca cng ng quc t, phn u vì hòa
bình, hp tác và phát trin. Tinh thn ó ã a Vit Nam trng thành và ln mnh trong sut 75 nm qua và s tip tc là
kim ch nam cho chính sách i ngoi ca Vit Nam, c bit trong bi cnh th gii ang bin chuyn phc tp và khó lng
hin nay.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng bày t, vi vai trò là Ch tch ASEAN nm 2020, trên tinh thn "gn kt và ch
ng thích ng", Vit Nam trân trng s oàn kt, ng h, h tr quý báu t các quc gia thành viên, các i tác và bn bè
quc t ca ASEAN Cng ng ASEAN vng vàng vt qua thách thc, gi vng à liên kt, xây dng cng ng và cng c vai
trò trung tâm ca ASEAN, xây dng khu vc ông Nam Á hòa bình, hu ngh, hp tác, trung lp và n nh. Ch có
thông qua hp tác, tin cy và chung sc, ng lòng, ASEAN và th gii mi có th cùng nhau vt qua mi khó khn,
thách thc, khôi phc tng trng kinh t, duy trì hòa bình, n nh và phát trin bn vng.
Ngay sau L khai mc, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ã ch trì iu hành Hi ngh Cp cao ASEAN ln th 37 và
các Hi ngh cáp cao liên quan vi s tham d ca Lãnh o các nc ASEAN và Tng Th ký ASEAN. Tng Giám c T
chc Y t th gii (WHO) tham d và trình bày v tình hình dch COVID-19 và ng phó trên toàn cu.
Ti Hi ngh, các Lãnh o ASEAN ã rà soát tng th tình hình hp tác ASEAN. Trong ó, các Lãnh o c bit ánh giá
cao vai trò Ch tch ASEAN 2020 ca Vit Nam trong iu phi, dn dt ASEAN gi vng à hp tác, xây dng trên ba tr
ct Cng ng, ng thi y mnh hp tác ng phó và khc phc hu qu ca dch bnh. Các Lãnh o ASEAN nht trí thông
qua: ánh giá gia k trin khai các K hoch tng th Cng ng ASEAN 2025, ra Tuyên b Hà Ni v Tm nhìn Cng ng
ASEAN sau 2025, tin hành rà soát trin khai Hin chng ASEAN, gn kt phát trin tiu vùng vi tin trình phát trin
chung ca ASEAN và trin khai các sáng kin nâng cao hình nh, bn sc ASEAN trong khu vc.
UNCLOS 1982 là khuôn kh cho mi hot ng trên bin
Phát biu trong vai trò Ch tch ASEAN, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ngh cn có cách tip cn tng th,
ng b v kim soát i dch COVID-19 vi s tham gia ca "c Cng ng", bo v cuc sng ngi dân và thúc y phc hi toàn
din. Th tng Nguyn Xuân Phúc công b Vit Nam s óng góp 100.000 USD vào Qu ng phó COVID-19 và cam
kt óng góp thit b vt t y t vào Kho d phòng vt t y t khn cp khu vc vi giá tr 5 triu USD.
Trao i v tình hình Bin ông, Th tng Nguyn Xuân Phúc khng nh li quan im ca Vit Nam, phù hp vi nhn thc
chung ca ASEAN v n lc, quyt tâm xây dng Bin ông thành vùng bin hòa bình, n nh, an ninh, an toàn và
phát trin. Th tng nhn mnh, mi quc gia cn thng tôn pháp lut, coi UNCLOS 1982 là khuôn kh cho mi hot ng
trên bin, t do hàng hi, hàng không, y mnh xây dng lòng tin, kim ch, không có hành ng làm phc tp tình
hình, không quân s hóa, gii quyt hòa bình các tranh chp, khác bit trên c s lut pháp quc t. Trên tinh thn ó,
vic các bên thc hin nghiêm túc, y Tuyên b v ng x ca các bên Bin ông (DOC) và xây dng B quy tc ng x
Bin ông (COC) hiu lc, hiu qu, phù hp vi lut pháp quc t và UNCLOS 1982 có ý ngha vô cùng quan trng.

Kt thúc Hi ngh, các Lãnh o ASEAN ã thông qua mt s vn kin quan trng là xut ca nc Ch tch Vit Nam và c
các nc ASEAN, các i tác ng h, nh Tuyên b Hà Ni v Tm nhìn Cng ng ASEAN sau 2025, Tuyên b Hà Ni v Tng
cng công tác xã hi hng n mt Cng ng ASEAN gn kt và ch ng thích ng.
Chiu 12-11, Th tng Chính ph ch trì các Hi ngh Cp cao ASEAN vi Trung Quc, Nht Bn, Hàn Quc và n và
Thng nh Ph n ASEAN.
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