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Việt Nam và A-déc-bai-gian tuy cách xa nhau về địa lý, điều 
kiện chính trị, kinh tế và xã hội có khác nhau, nhưng trên 
cơ sở mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống sẵn có, 

nhân dân hai nước luôn coi nhau là bạn bè thân thiết và gần gũi. 
Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và A-déc-

bai-gian được khởi nguồn từ thời Liên Xô, đánh dấu bằng chuyến 
thăm có ý nghĩa quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới A-déc-
bai-gian năm 1959. Chuyến thăm lịch sử này đã đặt nền móng cho 
quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước 
Việt Nam và A-déc-bai-gian.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên 
sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ chí tình, vô tư và hiệu quả của nhân 
dân A-déc-bai-gian, nhất là sự hy sinh quên mình của các chuyên 
gia, các nhà khoa học A-déc-bai-gian đã dành cho Việt Nam. Cố 
Tổng thống A-déc-bai-gian Gaida A-li-ép, lãnh tụ của nhân dân 
A-déc-bai-gian, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ 
nhất Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, là người bạn lớn, gần gũi, thân 
thiết với nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Việt Nam sự ủng 
hộ, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Sau khi Liên Xô tan rã, Việt Nam là một trong những quốc 
gia đầu tiên công nhận A-déc-bai-gian (27/12/1991) và hai nước 
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngay sau đó (23/9/1992). 
Trên nền tảng đó, trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam 
và A-déc-bai-gian ngày càng phát triển tốt đẹp, mở rộng trên nhiều 
lĩnh vực, kể cả trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và khu vực mà 
hai nước đều là thành viên. Việt Nam và A-déc-bai-gian đang đứng 

trước nhiều cơ hội lớn để củng cố, tăng cường và làm sâu sắc hơn 
nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Không ngừng củng cố tăng cường quan hệ chính trị
Phát huy truyền thống quan hệ, Lãnh đạo của cả hai nước luôn 

thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ trong việc cùng củng cố quan hệ 
hữu nghị, đặc biệt là quan hệ chính trị, coi đây là nền tảng, là cơ sở 
để đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác. Cả Việt 
Nam và A-déc-bai-gian đều rất quan tâm tới việc phát triển mối 
quan hệ đó trên nguyên tắc cùng tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác cùng có 
lợi, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Trong thực hiện chính sách đối 
ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi trọng quan 
hệ hữu nghị, hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có 
nhân dân A-déc-bai-gian anh em. Đáp lại, A-déc-bai-gian cũng rất 
coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống 
với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác hàng đầu của A-déc-bai-
gian ở Đông Nam Á; ủng hộ quan điểm của Việt Nam về việc giải 
quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không 
sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp 
quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. 

Quan hệ chính trị giữa hai nước đã, đang và sẽ không ngừng 
phát triển tốt đẹp, bởi cả hai bên đều tích cực triển khai các biện 
pháp cụ thể cả trên kênh ngoại giao nhà nước, đối ngoại đảng và 
đối ngoại nhân dân, thể hiện qua các chuyến thăm của nguyên thủ 
hai nước, như: chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống A-déc-
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bai-gian I. A-li-ép (2014) và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới 
A-déc-bai-gian (2015). 

Trong bối cảnh mới, với tư cách là đảng cầm quyền ở mỗi 
nước, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “A-déc-
bai-gian mới” được chính thức thiết lập và được khẳng định qua 
chuyến thăm A-déc-bai-gian (2014) theo lời mời của lãnh đạo 
Đảng “A-déc-bai-gian mới” của Ủy viên Bộ Chính trị, Th ường trực 
Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hồng Anh. Chuyến thăm 
đã đặt nền tảng cơ sở pháp lý và cơ hội mới đối với việc tăng cường 
và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa 
hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trên cơ sở thực tiễn quan hệ và khai thác mạnh mẽ tiềm năng 
hợp tác, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mong muốn đưa quan 
hệ hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, ổn định và bền 
vững. Việc đoàn đại biểu cấp cao của Đảng “A-déc-bai-gian mới” 
dự kiến thăm Việt Nam vào thời gian tới là cơ hội tốt để hai đảng 
cầm quyền trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác xây 
dựng đảng và quản lý đất nước, góp phần quan trọng vào việc thúc 
đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả. 

Việc tăng cường quan hệ hữu nghị, trong đó đặc biệt là tăng 
cường các chuyến thăm cấp cao, thúc đẩy quan hệ trên kênh Đảng, 
đồng thời mở rộng đối ngoại nhân dân chắc chắn sẽ góp phần 
nâng cao vị thế của hai Đảng và nhân dân hai nước trong khu vực 
và trên trường quốc tế, vì lợi ích của mỗi nước, mỗi dân tộc, góp 
phần tích cực cho sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tiềm năng sẵn có là cánh cửa mở rộng hợp tác song 
phương 

Việt Nam và A-déc-bai-gian đang đứng trước cơ hội to lớn 
trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều 
mặt giữa hai nước, nhất là quan hệ chính trị tin cậy và tiềm năng 
hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư. Hai nước đều đang trên 
con đường phát triển năng động và ổn định; bất chấp cuộc khủng 
hoảng kinh tế-tài chính thế giới, nền kinh tế của hai nước vẫn tiếp 
tục tăng trưởng. Hiện A-déc-bai-gian chiếm tới 2/3 tỷ trọng kinh 
tế của vùng Cáp-ca-dơ, đang trở thành Trung tâm về năng lượng, 
thương mại và vận tải của khu vực. Việt Nam cũng là một trong 
những nền kinh tế phát triển năng động tại khu vực châu Á-Th ái 
Bình Dương. 

Quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước đang ở 
mức độ khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của cả 
hai bên (hiện kim ngạch hai chiều đạt khoảng 400 triệu USD/
năm). Ủy ban liên Chính phủ của hai nước về hợp tác kinh tế-
thương mại và khoa học-kỹ thuật đã được thành lập để thúc đẩy 
việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, phấn đấu đưa kim ngạch 
song phương lên mức 1 tỷ USD trong thời gian tới. Để tạo bước 
chuyển biến thực sự trong quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại 
tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, các bộ, ban, ngành và các 
cơ quan hữu quan của cả hai nước hiện đang nỗ lực trong việc rà 
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soát lại việc thực hiện những điều khoản đã được thể hiện trong 
các văn kiện hợp tác được ký kết trong thời gian qua. 

Hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, trong đó có vấn đề hợp tác đào 
tạo chuyên gia dầu khí là hướng ưu tiên mang tính chiến lược lâu 
dài. Việc A-déc-bai-gian khẳng định tạo điều kiện thuận lợi, trong 
đó có cơ sở pháp lý để thúc đẩy đầu tư của Việt Nam tại A-déc-bai-
gian, tiến tới việc hai nước mở rộng hợp tác khai thác dầu khí tại 
nước thứ ba đang được coi là hướng đi mới trong lĩnh vực hợp tác 
dầu, khí. Việt Nam cũng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp A-déc-bai-gian đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam 
có nhu cầu và thế mạnh, trong đó có cả lĩnh vực bất động sản, công 
nghiệp nhẹ, du lịch,....

Tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai 
nước cũng rất lớn. Các công dân Việt Nam từng học tập ở A-déc-
bai-gian trở về nước đã và đang giữ các cương vị khác nhau trong bộ 
máy của Đảng, chính quyền và trong nền kinh tế quốc dân, góp phần 
tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Việt Nam. Chính 
họ là cầu nối giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa để gắn kết nhân dân 
hai nước Việt Nam và A-déc-bai-gian thông qua Trung tâm Nghiên 
cứu Lịch sử và Văn hóa A-déc-bai-gian của Viện Chính sách, Pháp 
luật và Quản lý thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt 
Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - A-déc-bai-gian.

Tiềm năng của cả hai bên trong các lĩnh vực hợp tác, như 
giao thông-vận tải, du lịch, nông nghiệp,.... cũng rất phong phú. 
Hai nước đã ký Hiệp định Vận chuyển hàng không và Biên bản 
ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao 
thông A-déc-bai-gian nhằm tạo nền tảng cho việc xây dựng khung 
pháp lý thuận lợi đối với giao lưu hàng không, khuyến khích các 
hãng hàng không hai nước sớm thiết lập đường bay trực tiếp, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch giữa 
Việt Nam và A-déc-bai-gian.

Các diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức tại Việt Nam và 
A-déc-bai-gian trong thời gian qua với sự tham gia của đông đảo 
doanh nhân hai nước là cơ hội lớn để doanh nghiệp hai nước tìm 
kiếm cơ hội hợp tác mới, cũng như mở rộng quan hệ kinh tế. Hai 
bên đều nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các bộ, ngành, đặc biệt 
là khối kinh tế, các đoàn doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xúc 
tiến thương mại để mở rộng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại 
A-déc-bai-gian và ngược lại. 

Có thể nói, với tình hữu nghị truyền thống, thắm thiết vốn có 
và mong muốn thúc đẩy hợp tác của cả hai bên, quan hệ Việt Nam 
và A-déc-bai-gian có nền tảng rất vững chắc để phát triển lên tầm 
cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và 
phát triển ở hai khu vực và trên thế giới..  
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Nhà thờ Hồi giáo Teze Pir (Baku)


