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TUYÊN   BỐ   ĐÀ   NẴNG 

 

Tạo   động   lực   mới,   cùng   vun   đắp   tương   lai   chung 
 

1. Chúng tôi, các nhà Lãnh đạo APEC, họp tại Đà Nẵng, Việt Nam, với chủ                
đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Chúng tôi quyết tâm cùng                
tiếp tục hành động mạnh mẽ liệt hơn để tạo động lực mới cho hợp tác APEC,                 
nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm, tăng cường liên kết                
kinh tế khu vực, phát huy mọi tiềm năng tiềm năng của các doanh nghiệp, đặc biệt                 
là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), tăng cường an ninh lương thực và                
nông   nghiệp   bền   vững. 

2. Một phần tư thế kỷ kể từ Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần                  
đầu tiên, APEC đã chứng tỏ là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở châu Á – Thái                    
Bình Dương, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế, là vườn ươm ý tưởng                 
cho hợp tác kinh tế tương lai, cơ chế phối hợp giữa các hiệp định thương mại, và là                   
nhân tố lãnh đạo hàng đầu thế giới trong xử lý những vấn đề cấp bách. Gần ba                  
thập kỷ qua, APEC đã góp phần duy trì tăng trưởng và thúc đẩy liên kết kinh tế                  
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó tạo hàng triệu việc làm và giúp hàng                  
trăm   triệu   người   thoát   nghèo. 

3. Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm tình hình khu vực và thế giới đang                
chứng kiến những thay đổi căn bản và phức tạp, với sự nổi lên của những thách                 
thức và cơ hội có ảnh hưởng sâu rộng. Kinh tế khu vực và thế giới phục hồi vững                   
chắc hơn, song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về trung và dài hạn. Cuộc Cách mạng                 
công nghiệp lần thứ tư và những tiến bộ về công nghệ đang thay đổi bản chất việc                  
làm, biến đổi xã hội cũng như phương thức kết nối và tương tác của chúng ta.                 
Thương mại, đầu tư đã mang đến cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương sự thịnh                  
vượng   chưa   từng   có,   nhưng   các   thách   thức   nghiêm   trọng   vẫn   còn   tồn   tại.  

4. Vì vậy, chúng tôi tái khẳng định cam kết tăng cường nỗ lực xây dựng                
tương nỗ lực lai chung về một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn                  
định, năng động, liên kết và thịnh vượng. Chúng tôi ủng hộ Chương trình Nghị sự                
2030   về   Phát   triển   Bền   vững,   hướng   tới   tăng   trưởng   bao   trùm.  

5. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục triển khai sứ mệnh của APEC                
trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực châu                 
Á – Thái Bình Dương. Nhận thức về những thách thức quan trọng mà các nền kinh                 
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tế của chúng ta đang đối mặt, chúng tôi cam kết cùng hợp tác và thực hiện những                  
hành   động   sau: 

I.   Thúc   đẩy   tăng   trưởng   sáng   tạo,   phát   triển   bao   trùm   và   việc   làm   bền   vững 

Tăng   trưởng   chất   lượng,   cải   cách   cơ   cấu   và   đổi   mới   sáng   tạo 

6. Chúng tôi khẳng định lại mong muốn hướng tới tăng trưởng cân bằng,              
bao trùm, bền vững, sáng tạo và bảo đảm an ninh trong khu vực APEC, thông qua                 
các chính sách tiền tệ, tài khóa và cơ cấu, riêng lẻ hoặc phối hợp với nhau, và nhấn                   
mạnh   tầm   quan   trọng   của   việc   đạt   được   tăng   trưởng   chất   lượng. 

7. Chúng tôi nhấn mạnh rằng cải cách cơ cấu đóng vai trò then chốt đối với                 
tăng trưởng cân bằng, bền vững, sáng tạo và bao trùm, tạo việc làm, năng suất và                 
khả năng cạnh tranh, bao gồm chính sách cạnh tranh, thuận lợi hoá kinh doanh, cải                
cách thể chế, tăng cường cơ sở hạ tầng pháp luật và kinh tế, quản trị khu vực công                   
và doanh nghiệp, và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi sẽ tăng cường                
liêm chính trong các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân, chống tham nhũng và                 
hối lộ, không chứa chấp các quan chức tham nhũng và các tài sản liên quan.                
Chúng tôi chỉ đạo các quan chức phụ trách kinh tế và tài chính phối hợp soạn thảo                  
Báo   cáo   Chính   sách   Kinh   tế   APEC   2018   về   Cải   cách   Cơ   cấu   và   Cơ   sở   hạ   tầng.  

8. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, khoa học và                
công nghệ như những động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế và thương mại,                
đầu tư quốc tế bền vững trong khu vực APEC. Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng                 
sống còn của giáo dục chất lượng và công bằng để tạo điều kiện cho người dân ở                  
mọi lứa tuổi thích ứng được với những thách thức từ những thay đổi nhanh chóng                
của thế giới ngày nay. Chúng tôi cam kết thúc đẩy giáo dục trong các lĩnh vực                 
khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và việc theo đuổi tinh thần                
kinh   doanh   dựa   trên   STEM. 

9. Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy an ninh năng lượng nhằm duy trì tăng               
trưởng kinh tế trong khu vực APEC. Chúng tôi khuyến khích tạo thuận lợi cho đầu                
tư và thương mại liên quan đến năng lượng, tăng cường khả năng tiếp cận các                
nguồn năng lượng tin cậy và chi phí phù hợp, và thúc đẩy các nguồn năng lượng                 
bền vững, sạch và hiệu quả, đóng góp cho việc giảm phát thải khí gây hiệu ứng                 
nhà   kính   trên   toàn   cầu.  

10. Chúng tôi ghi nhận nhu cầu đô thị hóa cần hướng tới người dân, hợp lý                 
và bền vững và khuyến khích chia sẻ kiến thức và trao đổi chính sách trong lĩnh                 
vực   này.  

Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong một thế giới toàn                 
cầu   hóa 

11. Nhận thức về những cơ hội mới và những thách thức đang nổi lên trong                
quá trình toàn cầu hóa và những biến đổi của kỹ thuật số, chúng tôi quyết tâm thúc                  
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đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, hướng tới xây dựng một                  
cộng đồng APEC bao trùm, mạnh khỏe, bảo đảm khả năng tiếp cận cho người dân,                
phát triển bền vững và tự cường vào năm 2030, phù hợp với Chương trình Nghị sự                 
2030 về Phát triển Bền vững. Chúng tôi thông qua Chương trình nghị sự APEC về                
Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội (Phụ lục A) làm định hướng cho                   
các nội dung hợp tác này. Chúng tôi cam kết thúc đẩy tiến bộ hướng tới việc bảo                  
đảm việc làm đầy đủ, năng suất và chất lượng và trả lương công bằng cho cùng                 
công việc; bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và tài                 
chính, cũng như tăng cường kiến thức và kỹ năng cơ bản và khả năng tiếp cận về                  
tài chính cho tất cả mọi người, tiến tới đạt được và duy trì tăng trưởng thu nhập                  
bền vững cho mọi thành viên trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên, người                 
khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương khác, cho phép họ có thể nắm bắt những                  
cơ hội toàn cầu. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế APEC đầu tư vào hệ                 
thống   y   tế   để   nâng   cao   năng   suất   và   tăng   trưởng   kinh   tế. 

12. Ghi nhận rằng việc phụ nữ tham gia rộng rãi hơn vào nền kinh tế sẽ kích                  
thích tăng trưởng, chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế và khu vực tư nhân thực                 
hiện các sáng kiến thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong kinh tế, cải thiện khả                 
năng tiếp cận của phụ nữ đối với vốn, tài sản, thị trường, tăng cường sự tham gia                  
của phụ nữ trong các ngành có tăng trưởng cao và có lương cao, và nâng cao vai                  
trò   lãnh   đạo,   tinh   thần   kinh   doanh,   kỹ   năng   và   năng   lực   làm   việc   của   phụ   nữ.  

Phát   triển   nguồn   nhân   lực   chất   lượng   trong   kỷ   nguyên   số 

13. Chúng tôi nhấn mạnh cần chuẩn bị cho người dân và tất cả người lao                
động, đặc biệt những nhóm dễ bị tổn thương để sẵn sàng cho thế giới việc làm                 
đang thay đổi. Chúng tôi thông qua Khuôn khổ APEC về Phát triển Nguồn Nhân               
lực trong Kỷ nguyên Số (Phụ lục B). Chúng tôi cam kết tăng cường phát triển                
nguồn nhân lực, bao gồm thông qua giáo dục và học tập suốt đời, giáo dục và đào                  
tạo nghề và kỹ thuật (TVET), đào tạo lại và nâng cao tay nghề nhằm tăng cường                 
khả năng được tuyển dụng, tính lưu động và năng lực sẵn sàng của lao động trong                 
kỷ nguyên số; và bảo đảm rằng những chính sách tích cực đối với thị trường lao                 
động có thể kết nối tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động với những khía cạnh                  
của   phát   triển   và   đào   tạo   kỹ   năng. 

II.   Tạo   động   lực   mới   cho   liên   kết   kinh   tế   khu   vực 

Thúc   đẩy   thương   mại,   đầu   tư   mở   và   tự   do 

14. Chúng tôi cam kết đạt được các Mục tiêu Bô-go hướng tới thương mại,               
đầu tư mở và tự do trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi nhất trí                   
đẩy nhanh nỗ lực xử lý các rào cản thương mại và đầu tư không phù hợp với WTO                   
và có các hành động cụ thể để có thể hoàn thành các Mục tiêu Bô-go vào năm                  
2020. Chúng tôi cũng ghi nhận tầm quan trọng của các khuôn khổ thương mại và                
đầu tư không phân biệt đối xử, có đi có lại và cùng có lợi. Chúng tôi sẽ hợp tác để                     
bảo đảm thương mại bao trùm hơn, ủng hộ tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường,                 
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và xử lý các thực tiễn thương mại không công bằng. Chúng tôi kêu gọi nhanh                
chóng dỡ bỏ các hình thức trợ giá làm bóp méo thị trường cũng như các loại hình                  
hỗ   trợ   khác   của   chính   phủ   hay   các   đơn   vị   liên   quan.  

15. Chúng tôi cam kết cùng hành động hơn nữa để thúc đẩy môi trường               
thuận   lợi   cho   đầu   tư   trong   khu   vực   Châu   Á   –   Thái   Bình   Dương.  

16. Chúng tôi sẽ hợp tác nhằm phát huy hết tiềm năng của kinh tế mạng và                 
kinh tế số, bao gồm thông qua các khuôn khổ chính sách và quy định phù hợp, có                  
tính tới cạnh tranh công bằng để khuyến khích đầu tư và đổi mới sáng tạo. Chúng                 
tôi hoan nghênh việc thông qua Lộ trình Kinh tế Mạng và Kinh tế Số của APEC và                  
Khuôn khổ APEC về Thuận lợi hoá Thương mại Điện tử Xuyên biên giới. Chúng               
tôi sẽ xem xét các biện pháp phát triển kinh tế mạng và kinh tế số, bao gồm cả                   
thương   mại   điện   tử   và   thương   mại   số.  

17. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục các biện pháp nhằm nâng cao tính cạnh                
tranh của ngành dịch vụ APEC vào năm 2025, và tăng cường các nỗ lực nhằm giải                 
quyết các rào cản đối với cạnh tranh hay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp                
doanh   nghiệp   trong   các   thị   trường   dịch   vụ.  

Khu   vực   Thương   mại   Tự   do   Châu   Á   -   Thái   Bình   Dương   (FTAAP) 

18. Chúng tôi tái khẳng định cam kết thúc đẩy một cách toàn diện và có hệ                 
thống tiến trình hướng tới hiện thực hóa FTAAP nhằm thúc đẩy hơn nữa tiến trình                
hội nhập kinh tế khu vực của APEC. Chúng tôi biểu dương nỗ lực của các nền                 
kinh tế thúc đẩy các nội dung liên quan tới hiện thực hóa FTAAP, bao gồm các                 
sáng kiến nâng cao năng lực và cơ chế chia sẻ thông tin. Chúng tôi khuyến khích                 
các nền kinh tế tiếp tục có bước tiến và xây dựng các chương trình công tác nhằm                  
cải thiện năng lực của các nền kinh tế APEC tham gia đàm phán các hiệp định                 
thương   mại   tự   do   chất   lượng   cao   và   toàn   diện   trong   tương   lai.  

Hệ   thống   thương   mại   đa   phương 

19. Chúng tôi hoan nghênh việc đưa Hiệp định thuận lợi hóa thương mại              
(TFA) của WTO đi vào hiệu lực và kêu gọi các nỗ lực triển khai đầy đủ Hiệp định,                   
với nhận thức rằng Hiệp định sẽ giúp mang lại những lợi ích to lớn và có ý nghĩa                   
quan trọng cho mọi nền kinh tế và doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp                 
với các thành viên WTO khác để bảo đảm Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11                 
diễn   ra   thành   công.  

20. Chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của APEC trong việc ủng hộ               
một hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc, tự do, công bằng, mở, minh                 
bạch và bao trùm. Chúng tôi cam kết sẽ cùng hợp tác để cải thiện hoạt động của                  
WTO, bao gồm các cơ chế đàm phán, giám sát, và giải quyết tranh chấp nhằm xử                 
lý một cách phù hợp các thách thức mà hệ thống đang phải đối mặt, đem lại lợi ích                   
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cho mọi người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo việc thực thi                  
hiệu   quả   và   kịp   thời   các   quy   định   của   WTO. 

21. Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của các hiệp định song phương, khu               
vực và đa bên, và cam kết nỗ lực đảm bảo rằng các hiệp định này sẽ bổ trợ cho                    
WTO.  

22. Chúng tôi sẽ phấn đấu xây dựng một môi trường thuận lợi cho đầu tư và                 
tạo việc làm. Chúng tôi sẽ cùng hợp tác để đảm bảo một sân chơi công bằng thông                  
qua duy trì sự lãnh đạo của APEC trong quá trình theo đuổi các thị trường mở.                 
Chúng tôi nhắc lại cam kết không gia tăng bảo hộ đến hết năm 2020, và tái cam                  
kết chống chủ nghĩa bảo hộ, bao gồm mọi tập quán thương mại không công bằng,                
và   ghi   nhận   vai   trò   của   các   công   cụ   phòng   vệ   thương   mại   hợp   pháp.  

Tăng   cường   kết   nối   toàn   diện   và   bao   trùm   ở   khu   vực   và   tiểu   vùng 

23. Chúng tôi khẳng định lại cam kết xây dựng một châu Á - Thái Bình                
Dương kết nối và hội nhập toàn diện, thông suốt vào năm 2025. Chúng tôi hoan                
nghênh nỗ lực của các nền kinh tế thúc đẩy hợp tác nhằm đẩy mạnh phối hợp                 
chính sách, thuận lợi hóa thương mại, kết nối, tài chính và giao lưu nhân dân.                
Chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng chất lượng đối với tăng                 
trưởng kinh tế bền vững và cam kết thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng cả về chất                   
lượng và số lượng thông qua bảo đảm đầu tư đầy đủ và tăng cường quan hệ đối tác                   
công - tư. Chúng tôi khuyến khích hợp tác và phối kết hợp hơn nữa giữa các sáng                  
kiến kết nối và nỗ lực thúc đẩy liên kết và phát triển kinh tế tiểu vùng và ở nông                    
thôn, vùng sâu, vùng xa trong khu vực, bao gồm các nỗ lực phát triển các hệ thống                  
giao   thông   an   toàn,   an   ninh,   tự   cường,   hiệu   quả,   kinh   tế   và   bền   vững. 

24. Chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu cần xây dựng các chính sách tận dụng               
được tối đa các chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi khuyến khích tăng cường nỗ lực                 
nhằm tạo điều kiện cho các nền kinh tế đang phát triển và doanh nghiệp siêu nhỏ,                 
nhỏ và vừa tham gia hiệu quả hơn, tạo nhiều giá trị gia tăng hơn và tiến lên vị trí                    
cao hơn trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi đánh giá cao các sáng kiến như                  
mô hình Mạng lưới cảng Điện tử khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Mạng cung                
ứng Xanh APEC cũng như những đóng góp tích cực của các sáng kiến này đối với                 
kết   nối   chuỗi   cung   ứng. 

25. Chúng tôi cam kết thúc đẩy du lịch bền vững, và xem xét khả năng phát                 
triển du lịch ở các vùng sâu vùng xa như một phần quan trọng của các chiến lược                  
tăng trưởng kinh tế APEC và tăng cường kết nối con người. Chúng tôi quyết tâm                
hoàn thành mục tiêu đạt được 800 triệu khách du lịch đến khu vực APEC vào năm                 
2025. 

26. Chúng tôi bày tỏ quan ngại đối với mối đe dọa ngày càng lớn từ chủ                 
nghĩa khủng bố trong khu vực APEC, xuất phát từ ISIL, Al-Qaeda và các tổ chức                
khủng bố khác. Mối đe dọa này càng trầm trọng hơn do hoạt động di chuyển                
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xuyên biên giới của các chiến binh khủng bố nước ngoài và sự xuất hiện của các                 
nguồn và kênh cung ứng tài chính cho khủng bố. Các nền kinh tế APEC cam kết                 
ứng phó liên tục và hiệu quả đối với thách thức khủng bố ở khu vực và hệ quả kinh                    
tế của nó, trên cơ sở chiến lược của APEC nhằm đảm bảo an toàn cho các chuỗi                  
cung   ứng,   việc   đi   lại,   cung   ứng   tài   chính   và   cơ   sở   hạ   tầng.  

27. Trong bối cảnh châu Á - Thái Bình Dương là khu vực thường xuyên đối                
mặt với thiên tai, chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác, trong đó có với khu vực                  
tư nhân, nhằm tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai thông qua công tác                
giảm nhẹ hậu quả thiên tai, khả năng sẵn sàng, giảm thiểu nguy cơ thiên tai, và các                  
nỗ lực ứng phó và phục hồi sau thiên tai. Những nỗ lực này bao gồm tiến bộ về                   
chính sách, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, bảo đảm kinh doanh không                
gián đoạn, các hệ thống cảnh báo sớm, tìm kiếm, cứu nạn. Chúng tôi nhấn mạnh                
tầm quan trọng của các công cụ và chính sách tài chính trong ứng phó với rủi ro                  
thiên tai.  

III. Nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ                
và   vừa   (MSMEs) 

28. Chúng tôi cam kết tăng cường khả năng cạnh tranh của MSMEs tại các               
thị   trường   và   tham   gia   vào   các   chuỗi   giá   trị   qua   các   biện   pháp   sau:  

- Nâng cao năng lực sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa,               
thông qua tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp này tiếp cận tài chính,              
công nghệ và xây dựng năng lực, đặc biệt đối với doanh nghiệp do phụ               
nữ   và   thanh   niên   lãnh   đạo; 

- Cải   thiện   tiếp   cận   cơ   sở   hạ   tầng   mạng   và   số; 

- Tăng cường năng lực số, tính tự cường và cạnh tranh của các doanh              
nghiệp   siêu   nhỏ,   nhỏ   và   vừa;  

- Xây dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và              
vừa,   bao   gồm   nâng   cao   đạo   đức   kinh   doanh;   và  

- Hỗ trợ khởi nghiệp thông qua xây dựng một hệ sinh thái các doanh              
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với các khuôn khổ quản lý thuận lợi, hướng              
tới   tạo   dựng   môi   trường   hỗ   trợ   hiệu   quả   các   doanh   nghiệp,  
bảo đảm tiếp cận các nguồn lực và xây dựng các mạng lưới và quan hệ                
đối   tác   của   các   doanh   nghiệp   khởi   nghiệp.  

29. Ghi nhận những nỗ lực nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, chúng tôi               
khuyến khích các nền kinh tế nâng cao tính cạnh tranh và tạo thuận lợi cho sự                 
tham   gia   của   các   ngành   công   nghiệp   vào   các   chuỗi   giá   trị   toàn   cầu.  

30. Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Chiến lược APEC về Doanh             
nghiệp   Siêu   nhỏ,   Nhỏ   và   Vừa   Xanh,   Bền   vững   và   sáng   tạo. 
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IV.   Tăng   cường   an   ninh   lương   thực   và   nông   nghiệp   bền   vững   thích   ứng   với  
biến   đổi   khí   hậu 

31. Chúng tôi nhấn mạnh vai trò then chốt của APEC trong việc bảo đảm an                
ninh lương thực và nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản bền vững ở khu                 
vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi                  
khí hậu và phát triển nông thôn – thành thị. Chúng tôi tái khẳng định cam kết hình                  
thành hệ thống lương thực APEC bền vững vào năm 2020. Chúng tôi hoan nghênh               
việc thông qua Kế hoạch hành động Nhiều năm về Biến đổi khí hậu và An ninh                 
lương thực giai đoạn 2018-2020. Chúng tôi kêu gọi các nền kinh tế tiếp tục hợp                
tác để thúc đẩy nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản theo hướng bền vững                 
nhằm đánh giá và giảm thiểu mất mát và lãng phí lương thực, tăng cường an toàn                 
lương thực, nâng cao năng suất và khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp               
trước   biến   đổi   khí   hậu   và   cắt   giảm   khí   thải   nhà   kính   khi   phù   hợp.  

32. Chúng tôi cam kết hành động để củng cố thị trường lương thực, các tiêu                
chuẩn thực phẩm và kết nối chuỗi cung ứng lương thực khu vực nhằm giảm chi                
phí thương mại lương thực, nâng cao tính minh bạch của thị trường và giúp các                
nền kinh tế nhập khẩu cũng như các nền kinh tế xuất khẩu lương thực thích ứng                 
trước những biến động về giá lương thực. Chúng tôi ghi nhận rằng APEC có thể                
đóng góp vào giải quyết các thách thức liên quan tới an ninh lương thực, bao gồm                 
việc có những bước đi nhằm đưa các nhà sản xuất lương thực tham gia vào các                 
chuỗi cung ứng và giá trị nội địa và toàn cầu, giải quyết các điểm nghẽn phát sinh                  
từ các lỗ hổng cơ sở hạ tầng, và các biện pháp hạn chế thương mại không cần                  
thiết, gây cản trở. Chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu cần xây dựng một môi trường                
quản lý và chính sách thuận lợi nhằm thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hậu cần                   
nông thôn cũng như công nghiệp chế biến nông sản để cải thiện kết nối của các thị                  
trường lương thực. Chúng tôi ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác công - tư nhằm                 
thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn – đô thị trong từng nền kinh tế cũng như ở                   
khu vực. Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Kế hoạch Hành động APEC về               
Phát triển Nông thôn - Đô thị nhằm Tăng cường An ninh Lương thực và Tăng                
trưởng   Chất   lượng.  

33. Chúng tôi tái khẳng định cam kết tăng cường quản lý bền vững các               
nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm bảo đảm an ninh lương thực bền vững và nâng                
cao năng suất của ngành nông nghiệp, nuôi trồng và thủy sản. Chúng tôi cam kết                
tiếp tục tăng cường hợp tác APEC về quản lý tổng hợp và sử dụng bền vững các                  
nguồn tài nguyên đất, rừng, biển và nước, thông qua những nỗ lực chung và hợp                
tác   xuyên   biên   giới. 

V.   Cùng   vun   đắp   tương   lai   chung 

34. Chúng tôi đánh giá cao các thảo luận về APEC hướng tới 2020 và tương                
lai được khởi xướng tại Pê-ru năm 2016 và tiếp tục được triển khai tại Việt Nam                 
nhất là trong bối cảnh thời hạn hoàn thành các Mục tiêu Bô-go đang tới gần và                 
APEC sắp bước sang thập kỷ thứ tư. Chúng tôi kỳ vọng APEC sẽ tăng cường nỗ                 
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lực đạt được đầu tư và thương mại mở và tự do ở khu vực vào năm 2020 và xây                    
dựng   một   tầm   nhìn   chiến   lược,   tham   vọng   và   hành   động   cho   tương   lai   của   APEC. 

35. Chúng tôi tái khẳng định cam kết lâu dài nhằm đảm bảo một châu Á -                 
Thái Bình Dương năng động, bao trùm và thịnh vượng hướng tới một tương lai               
chung - có khả năng thích ứng với các thách thức, có trách nhiệm với người dân,                 
người lao động và doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết đề cao quan hệ đối tác ở châu                  
Á – Thái Bình Dương dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bao                  
trùm và cùng có lợi. Chúng tôi ghi nhận đóng góp của APEC hướng tới phát triển                 
bền vững. Chúng tôi khuyến khích hơn nữa sự tham gia của các bên liên quan vào                 
hợp tác APEC, từ đó các thành quả của hợp tác có thể mang lại lợi ích cho nhiều                   
người   dân   hơn   trên   khắp   châu   Á   –   Thái   Bình   Dương.  

36. Chúng tôi cam kết cùng tăng cường hành động hơn nữa APEC tiếp tục               
là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu và đóng vai trò                   
quan trọng trong cấu trúc kinh tế khu vực. Chúng tôi hoan nghênh các sáng kiến                
thúc đẩy thương mại và đầu tư ở khu vực của các thành viên. Trong một thế giới                  
ngày càng liên kết, chúng tôi cam kết thúc đẩy hợp tác và phối hợp với các tổ                  
chức, diễn đàn quốc tế và khu vực khác. Về mặt này, chúng tôi chúc mừng Hiệp                 
hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, và                 
biểu dương những đóng góp của ASEAN đối với phát triển và thịnh vượng của               
khu vực. Chúng tôi sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo toàn cầu của APEC trong xử lý                  
những   thách   thức   kinh   tế   cấp   bách.  

37. Chúng tôi đánh giá cao những trao đổi về APEC hướng tới 2020 và hoan                
nghênh việc thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC nhằm hỗ trợ các Quan chức Cao cấp                
trong việc xây dựng Tầm nhìn hậu 2020, trong đó bao gồm tham vấn với các bên                 
liên quan. Tầm nhìn này sẽ phát huy những thành tựu mà APEC đã đạt được, xử lý                  
các công việc chưa hoàn thành và thăm dò những lĩnh vực hợp tác mới để nâng                 
cao hiệu quả ứng phó các thách thức và vấn đề cấp bách mới và mới phát sinh sẽ                   
diễn   ra   trong   thập   kỷ   tới.  

38. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng và hoan nghênh đóng góp của các               
nỗ lực nâng cao năng lực của các nền kinh tế thành viên. Liên quan tới khía cạnh                  
này, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao các sáng kiến mới, bao gồm việc thành lập                  
Tiểu quỹ Phụ nữ và nền Kinh tế, và khuyến khích đóng góp nhiều hơn nữa, nhất là                  
các   hình   thức   đóng   góp   không   ràng   buộc.  

39. Chúng tôi cảm ơn vai trò lãnh đạo APEC của Việt Nam trong năm nay,                
11 năm kể từ sau lần đăng cai đầu tiên, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình APEC dựa                   
trên   tầm   nhìn   và   nỗ   lực   của   các   nền   kinh   tế   chủ   nhà   các   năm   trước. 

Chúng tôi mong chờ Hội nghị tiếp theo tại Papua New Guinea vào năm              
2018.  
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Phụ   lục: 

A. Chương trình Hành động APEC về Thúc đẩy Phát triển Bao trùm về             
Kinh   tế,   Tài   chính   và   Xã   hội 

B. Khuôn   khổ   APEC   về   Phát   triển   Nguồn   Nhân   lực   trong   Kỷ   nguyên   Số. 
 


