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Phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định Mỹ ủng
hộ Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong
khu vực cũng như trên thế giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và
Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo trước cuộc hội đàm sáng
ngày 30/10 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay ra thông cáo cho biết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
Phạm Bình Minh ngày 30/10 đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo nhân chuyến
thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Pompeo từ ngày 29-30/10 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt - Mỹ
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Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Michael Pompeo đánh giá cao việc hai nước tăng cường và mở
rộng quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể
chế chính trị của nhau. Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ ủng hộ Việt Nam vững mạnh,
độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, đồng thời cam kết duy trì
quan hệ ổn định và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển thực
chất, tin cậy, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển
tại khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng khẳng định Việt Nam coi trọng
quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và toàn diện của
quan hệ song phương từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng đến
giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trong
thời gian tới, trong đó ưu tiên thúc đẩy sớm nối lại các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên,
đặc biệt là đoàn cấp cao; tăng cường hợp tác nhân đạo, và khắc phục hậu quả chiến tranh, góp
phần xây dựng lòng tin hai nước, tiếp tục tạo thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ thương mại
và đầu tư song phương trên cơ sở cùng có lợi.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và
Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo tiến hành hội đàm
(Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
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Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh hai bên triển khai có hiệu
quả Kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững, đồng thời nhấn
mạnh tiềm năng phát triển hợp tác năng lượng trong quan hệ kinh tế song phương; khẳng định
Việt Nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Mỹ
hoạt động thành công lâu dài tại Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ đánh giá cao các biện pháp Chính phủ Việt Nam đã triển khai hướng tới quan
hệ thương mại hài hòa và bền vững, việc doanh nghiệp hai nước ký kết nhiều hợp đồng thương
mại quan trọng vừa qua; khẳng định ủng hộ hai bên tiếp tục đối thoại, tham vấn nhằm xây
dựng quan hệ thương mại phát triển ổn định.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020

Về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Mỹ
tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược
ASEAN - Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020
và Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ 2020 - 2021, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường
phối hợp trong xử lý các thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát
triển tại khu vực và trên thế giới.

Trong cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc
hai nước linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối
cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây nên, trong đó có việc duy trì tiếp xúc, trao đổi thư
mừng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đồng thời cảm ơn Chính phủ và Bộ Ngoại giao Mỹ
đã có những hỗ trợ thiết thực và kịp thời dành cho Việt Nam ứng phó đại dịch Covid-19 và
thảm họa lũ lụt ở miền Trung vừa qua, trong đó có khoản hỗ trợ 2 triệu USD từ Cơ quan phát
triển quốc tế Mỹ (USAID).
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Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam

Theo báo Dân trí.
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