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TÌNH HÌNH HIỆN TẠI
Gần 50 năm kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết 
thúc và hơn một phần tư thế kỷ kể từ khi bình 
thường hóa quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, Việt 
Nam đang dần trỗi dậy như một cường quốc 
mới nổi ở trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương và là đối tác ngày càng quan
trọng của Hoa Kỳ. Từng là một trong những
quốc gia nghèo nhất và cô lập nhất thế giới,
Việt Nam hiện là một nước có thu nhập trung
bình với dân số trẻ, năng động và một tương lai
đầy hứa hẹn.

Kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1997, Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng trong ngoại 
giao và phát triển khu vực. Chính sách đối ngoại của Việt Nam hướng tới hoạt động như 
một “người bạn và đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trong cộng đồng quốc tế”. Việt 
Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các 
nước khác. Hoa Kỳ và Việt Nam đã nhất trí về một “quan hệ đối tác toàn diện” vào năm 
2013, mang tính chiến lược trên mọi phương diện, bao gồm hợp tác về các vấn đề kinh tế, 
an ninh, giáo dục, văn hóa và di sản chiến tranh. Chính sách hợp tác đa phương của Việt 
Nam vẫn còn nguyên giá trị, bất chấp những thách thức về an ninh hàng hải ở Biển Đông 
và các vấn đề trong việc quản lý sông Mekong.

Về chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất và là đảng cầm quyền ở Việt 
Nam. Quân đội Nhân dân Việt Nam có ảnh hưởng đáng kể trong hệ thống chính trị. Quyền 
tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận được bảo đảm trong hiến pháp nhưng không được 
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Ngày 2 tháng 12 năm 2021, 
USIP đã tổ chức một sự kiện 
trực tuyến công khai thảo 
luận về hợp tác Hoa Kỳ-Việt 
Nam trong việc tìm kiếm 
phục hài cốt thời chiến với 
sự tham gia của các diễn 
giả chính phủ và phi chính 
phủ từ cả Hoa Kỳ và Việt 
Nam, bao gồm Giám đốc Cơ 
quan Quốc phòng Tìm kiếm 
tù binh và người mất tích 
(DPAA) Kelly McKeague và 
Phó Đại sứ Việt Nam Hoàng 
Thanh Nga.
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Cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam hợp tác để tìm mộ tập thể từ trận chiến Đồi Xuân Sơn, Bình Định, tháng 8 năm 2022. Ảnh từ Steve Hassett.
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thực hiện một cách đầy đủ trên thực tế. Truyền thông xã hội và xã hội dân sự sôi động của Việt Nam phải đối mặt với những hạn 
chế ngày càng tăng, điều này ảnh hưởng đến cả các nhà hoạt động phi chính thức (chẳng hạn như các blogger) và các tổ chức phi 
chính phủ đã đăng ký hợp pháp. Nhân quyền vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; tuy nhiên, cả 
Tổng thống Obama và Tổng thống Trump trước đây đều đảm bảo với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng Hoa Kỳ tôn trọng hệ thống 
chính trị khác biệt của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đã giành được sự công nhận của quốc tế vì đã xử lý nghiêm khắc đại dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu. Mặc 
dù những làn sóng sau đó khó kiểm soát hơn, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao nhất trong khu 
vực Đông Nam Á. Những thách thức trong tương lai đối với đất nước nằm ở việc tiếp tục tự do hóa kinh tế và mở cửa xã hội trong 
khi duy trì sự ổn định và mức độ bất bình đẳng tương đối thấp.

SÁNG KIẾN HÒA GIẢI VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH CỦA USIP
Viện Hòa bình Hoa Kỳ tham gia vào nghiên cứu và đối thoại để xem xét chặng đường đặc biệt của mối quan hệ Việt – Mỹ. Tháng 8 
năm 2021, USIP đã khởi động một dự án nhiều năm nhằm thúc đẩy giáo dục công cũng như đối thoại giữa hai chính phủ và nhân 
dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Khắc phục các hậu quả chiến tranh, bao gồm chất da cam, vật liệu chưa nổ và việc tìm kiếm người mất 
tích trong chiến tranh, là một phần thiết yếu của công việc rộng lớn hơn là xây dựng quan hệ đối tác song phương bền chặt.

Sáng kiến của USIP bắt nguồn từ việc Quốc hội Hoa Kỳ trong năm 2021 ủy quyền cho Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định 
những người mất trong trong chiến tranh, sau nhiều thập kỷ hợp tác với Việt Nam để giúp Hoa Kỳ kiểm kê đầy đủ nhất có thể về 
quân nhân của Hoa Kỳ. Dự án của USIP nhằm mục đích thúc đẩy hòa giải, duy trì sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu 
quả chiến tranh và nêu bật các bài học từ kinh nghiệm Việt Nam-Hoa Kỳ có thể áp dụng ở những nơi khác trên thế giới.

Sự kiện và Giáo dục Công cộng: USIP tổ chức các cuộc hội thảo trực tiếp và trực tuyến với các diễn giả nổi tiếng từ Hoa Kỳ và Việt 
Nam. Các chuyên gia của chúng tôi cũng tham gia các sự kiện với các đối tác trên khắp Hoa Kỳ để nâng cao nhận thức của công 
chúng về hành trình hướng tới hòa giải và tầm quan trọng liên tục của việc khắc phục hậu quả chiến tranh. 

Điều hành Đối thoại: USIP triệu tập các nhà lãnh đạo chính phủ và phi chính phủ trong các cuộc đối thoại Kênh 1.5 và Kênh 2 về 
hậu quả chiến tranh và quan hệ đối tác Hoa Kỳ - Việt Nam. Các cuộc đối thoại tập trung vào các vấn đề hoặc chủ đề cụ thể, chẳng 
hạn như khắc phục chất da cam hoặc trao đổi giữa các cựu chiến binh. Các cuộc đối thoại bổ sung được lên kế hoạch cho sinh 
viên và các chuyên gia trẻ của cả hai quốc gia, bao gồm người Mỹ gốc Việt. 

Truyền thông và Xuất bản: USIP hỗ trợ video, mạng xã hội, blog và báo cáo về các chủ đề liên quan đến hậu quả chiến tranh và 
hợp tác song phương, cho phép người Mỹ và người Việt Nam nói lên tiếng nói của mình về kinh nghiệm hòa giải. Các ấn phẩm 
nâng cao giá trị của USIP trong việc chấm dứt xung đột và suy nghĩ lại về sự tham gia của Hoa Kỳ ở châu Á.

https://www.facebook.com/USIPVietnamInitiative/

