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Khẳng định kết quả tốt đẹp của Hội nghị cấp cao ASEAN 36, Thủtướng Việt Nam Nguyễn
Xuân Phúc cho biết, các lãnh đạo ASEAN đã thống nhất quanđiểm về nhiều vấn đề quan
trọng, như tình hình Biển Đông…

Chủ trì cuộc họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 chiều tốingày
26/6, ngay sau khi các phiên họp kết thúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kháiquát, Hội nghị
cấp cao ASEAN 36 đã thành công tốt đẹp trên tinh thần gắn kếtcủa các thành viên trong khu
vực.

50 nămqua, trong lịch sử ASEAN, lần đầu tiên, một hội nghị trực tuyến đã diễn ra. Tấtcả các
thành viên đại diện cho lãnh đạo các nước ASEAN, trong đó có các nguyênthủ quốc gia, các
Thủ tướng… đều tham dự.
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Chủ tịchASEAN năm 2020 cũng cho biết, đã có sự thống nhất rất cao, tuyệt đối các vấn
đềquan trọng, sự đồng thuận rất lớn của các nước thành viên ASEAN về những vấn đềquan
trọng của khối.

Thủ tướng khẳng định, chương trình Hội nghị Cấp caoASEAN 36 đã thành công rất tốt đẹp.

Không đểdịch Covid-19 quay lại ASEAN

Các lãnhđạo ASEAN đánh giá cao kết quả chống Covid-19. Trong khu vực ASEAN, tỷ lệ tửvong
vì Covid-19 thấp, hầu hết các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Một số nướccó tỷ lệ lây nhiễm
bệnh cao như Thái Lan hay phải chịu hậu quả nặng nề nhưSingapore, Indonesia… hiện cũng
đang dần kiểm soát tốt tình hình.

Thủ tướngthông tin, đến thời điểm này, Việt Nam đã trải qua 75 ngày không phát hiện canhiễm
mới trong cộng đồng, sớm thiết lập trạng thái bình thường mới.

Chủ tịchASEAN năm 2020 cũng cho biết, trên tinh thần thân thiện, hợp tác ASEAN, tại
Hộinghị lần thứ 36, ASEAN đã tập trung thảo luận 5 vấn đề.

Trước hết,đó là việc tập trung kiểm soát đại dịch và đẩy mạnh khôi phục, phát triển kinhtế.
“Trong khi đại dịch đã được kiểm soát tốt thì cũng nhất định không được chủquan. Làm sao để
đại dịch không tiếp tục “qua lại” các nước ASEAN” khi thực tế,biến thể của loại virus nguy hiểm
này đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước” –Thủ tướng Việt Nam nói.

Tiếp tụcxây dựng cộng đồng vững mạnh trong năm 2020 là mục tiêu thứ 2 được đề ra tạihội
nghị để thực hiện định hướng hành động ASEAN tầm nhìn 2025.

Sau nữa,các lãnh đạo ASEAN cũng thảo luận việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ
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củaASEAN với các đối tác trên tinh thần tôn trọng lãn nhau, hợp tác cùng có lợisao để các hoạt
động ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Các nướccùng thống nhất khẳng định việc gìn giữ môi trường hòa bình, bền vững, thịnhvượng.
Khối ASEAN đề cao tinh thần thiện chí và tuân thủ luật pháp, nhất làluật pháp quốc tế trong giải
quyết các khác biệt trong khu vực.

Quyết tâmxây dựng Biển Đông hòa bình, an toàn, tự do

“Chúng tôicũng thảo luận sâu về những diến biến gần đây, kể cả những vấn đề nổi cộm
trongkhu vực Châu Á cũng như trên trường quốc tế. Những vấn đề nổi cộm như vậy,chúng tôi,
nhất chí tiếp tục đẩy mạnh hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, thựchiện tốt những thỏa thuận,
cam kết quốc tế thông qua đối thoại, hợp tác, trongđó có Công ước Luật Biển quốc tế 1982.

Những vachạm không thể tránh khỏi nhưng chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làmphức
tạp hơn hình tình, thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế, đặc biệt là thựchiện tốt DOC, khôi
phục đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp” – Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ngoài ra,các nhà lãnh đạo ASEAN cũng mong muốn vấn đề Rakhine được giải quyết trên
tinhthầnh nhân đạo, quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên sớm được giảiquyết, tình
hình Israel, Palestine tiếp tục được quan tâm thảo luận.

Thủ tướng:"Hội nghị lần này của chúng tôi đã tái khẳng định quyết tâm của ASEAN đónggóp
xây dựng Biển Đông thành khu vực biển hợp tác, phát triển, an ninh và antoàn, xứng đáng với
vị trí quan trọng trong khu vực".

Thủ tướngnhận định, các vấn đề được thảo luận trên tinh thần đoàn kết, thống nhất để đưara
giải pháp trên tinh thần hòa bình, hợp tác, hữu nghị và tuân thủ quy địnhquốc tế.

Trong phầntrao đổi sau đó, Thủ tướng Việt Nam nhận được câu hỏi, dịch Covid-19 đã
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ảnhhưởng thế nào đến quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và vấn đề Biển Đông?

Trả lờicâu hỏi, Thủ tướng khẳng định, hòa bình, an ninh, ổn định khu vực nói chung vàBiển
Đông nói riêng là lợi ích chung của cộng đồng, nhất là các nước ASEAN. Vìvậy, vừa qua,
ASEAN đã có rất nhiều nỗ lực, đóng góp từ duy trì đối thoại, thúcđẩy hợp tác đến xây dựng quy
chế, quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

“Hội nghịlần này của chúng tôi đã tái khẳng định quyết tâm của ASEAN đóng góp xây
dựngBiển Đông thành khu vực biển hợp tác, phát triển, an ninh và an toàn, xứng đángvới vị trí
quan trọng trong khu vực” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đáp.

Trả lờicâu hỏi về việc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến phục hồikinh
tế của ASEAN, ASEAN sẽ làm gì để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực, Thủ tướngcho biết:

Trung Quốcvà Mỹ là các đối tác quan trọng hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trongđó có
ASEAN và Việt Nam, nên cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ đương nhiên sẽ cóảnh hưởng đến
toàn cầu.

Tuy nhiên,giữa ASEAN và Trung Quốc, Mỹ có nhiều khuôn khổ hợp tác kinh tế cả song
phươngvà đa phương, là nền tảng quan trọng để duy trì củng cố và thúc đẩy hợp tác lẫnnhau.

Thủ tướngnhấn mạnh, ASEAN luôn mong muốn một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa
bình,thịnh vượng, hợp tác cùng phát triển và chắc chắn không muốn phải chọn bên nào.

Hợp táccùng phát triển, cùng có lợi, vì một nền hòa bình ở khu vực, và vì sự pháttriển tương lai
của các đối tác, trong đó có Trung Quốc, Mỹ sẽ đem lại lợi íchcho tất cả các bên. Do đó, “Việt
Nam rất mong muốn Trung Quốc và Mỹ cùng pháthuy điểm đồng, vượt qua khác biệt để xây
dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác vì lợiích chung của thế giới và khu vực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịchASEAN năm 2020 xác nhận, dịch Covid-19 đã làm gián đoạn các cuộc thảo luận,
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đàmphán về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (COC).

Trong bốicảnh đó, Việt Nam cùng ASEAN hợp tác với các bên liên quan, kêu gọi kìm chế
cáchành động có thể làm phức tạp tình hình trên biển, tuân thủ luật pháp quốc tế,xây dựng Biển
Đông thành một vùng biển hòa bình, hợp tác, đảm bảo tự do hàngkhông hàng hải.

Thủ tướngcho biết: “Chúng tôi cùng nhau thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của cácbên
trên Biển Đông (DOC) và đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả, tuân thủ luật phápquốc tế, đặc biệt
là UNCLOS, để Biển Đông luôn luôn là một vùng biển hòa bình,hữu nghị, hợp tác cùng có lợi”.

Theo: Dân trí
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