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----- 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, các cấp, ngành, địa 

phương và doanh nghiệp hai bên đã chủ động phối hợp và tích cực triển khai 

thực hiện đạt được kết quả cụ thể như sau: 

1. Quan hệ chính trị tiếp tục được duy trì, giữ vai trò nòng cốt, định 

hướng trong quan hệ hai nước 

Hai bên tiếp tục khẳng định quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát 

triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, trở thành tài 

sản chung quý báu của hai dân tộc; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp 

tác giữa hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên đã ra Tuyên bố chung, 

trong đó khẳng định tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt 

đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – 

Campuchia. 

Nhân dịp kỷ niệm “40 năm con đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen” 

và “50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 

2017)”. Tại các cuộc gặp Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự hy 

sinh mà Việt Nam đã dành cho Campuchia và mong muốn “mối quan hệ đoàn 

kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định; “Vận mệnh của hai dân 

tộc là không thể tách rời nhau, đó là một chân lý từ thực tiễn lịch sử của hai 

nước”. 

2. Về hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được thúc đẩy, 

ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả là trụ cột trong quan hệ giữa hai nước 

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh ở mỗi nước; xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển bền 

vững; khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng nào dùng lãnh 

thổ của nước này để chống phá nước kia; ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả 

các loại tội phạm xuyên quốc gia nhất là buôn bán ma túy… 

Về biên giới, hai nước đã hoàn thành phân giới cắm mổc khoảng 84% biên 



giới trên đất liền (1.045 km) với 2.048 cột mốc biên giới được cắm tại 1.554 vị 

trí, đồng thời ký 02 văn kiện pháp lý ngày 5/10/2018 ghi nhận thành quả phân 

giới căm mốc đã đạt được ghi nhận 84% thành quả phân giới, cắm mốc, do đó 

trên toàn tuyến chỉ còn khoảng 213km chưa phân giới.  

3. Về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục khoa học - kỹ thuật có bước 

phát triển tích cực  

Về hợp tác đầu tư, hiện Việt Nam có 188 dự án đầu tư sang Campuchia 

còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,846 tỷ USD. Hiện nay, 

Campuchia có 21 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 64 triệu 

USD, đứng thứ 54 trong 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. 

Về thương mại, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - 

Campuchia tiếp tục giữ được đà tăng trưởng tích cực, năm 2021 đạt 9,3 tỷ USD. 

Hợp tác về năng lượng, hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bán 

điện cho Campuchia qua đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo. Năm 2021, sản 

lượng điện bán cho Campuchia khoảng 923 triệu kWh.  

Hợp tác giao thông vận tải, hiện hai bên tích cực thúc đẩy kết nối giao 

thông giữa hai nước. Hiệp định vận tải thủy Việt Nam - Campuchia; mở đường 

bay từ Phnôm Pênh, Sihanouville, Siêm Riệp đến Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM; 

Thỏa thuận về địa điểm nối ray đường sắt giữa TPHCM đến Phnôm Pênh. 

Về nông nghiệp, hiện nay, Việt Nam đang hỗ trợ Campuchia đào tạo nguồn 

nhân lực, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản.  

Về hợp tác trồng cây cao su tại Campuchia, hiện Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam đã thành lập 16 công ty con thực hiện 20 dự án trên địa bàn 7 

tỉnh của Campuchia. 

Về hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: là lĩnh vực 

được hai bên quan tâm, hàng năm ta dành cho Campuchia hàng trăm suất học 

bổng đào tạo dài hạn và ngắn hạn và Campuchia dành cho ta 35 suất học bổng.  

4. Quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan 

của Quốc hội, Mặt trận, các đoàn thể, địa phương tiếp tục được đẩy mạnh 

và đi vào thực chất hơn 



Hai bên trao đổi các đoàn, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, 

đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới, tiếp tục mở rộng xây dựng 

kết cấu hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an 

ninh, trật tự, an toàn tại các khu vực biên giới hai nước. 

Hoạt động đối ngoại nhân dân được quan tâm thúc đẩy, hai bên đã tổ chức 

nhiều hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 

hai nước, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới, thúc đẩy quan hệ hai 

nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./. 
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