HỘI THẢO VỀ BẢO HỘ CÔNG DÂN TRONG KHỦNG HOẢNG Ở NƯỚC
NGOÀI THỰC TIỄN TỐT VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
Ngày 29-30/11/2018, trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao khả năng bảo hộ công
dân trong tình huống xảy ra khủng hoảng ở nước ngoài” Hội thảo “Bảo hộ công dân
trong khủng hoảng ở nước ngoài – Thực tiễn tốt và khuyến nghị cho Việt Nam” do Cục
Lãnh sự, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đồng tổ chức tại
Quảng Ninh. Hơn 50 đại biểu đã tham dự Hội thảo, gồm đại diện Lãnh đạo và cán bộ
của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ
Thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh thành phía Bắc và đại diện Tổ chức Di cư quốc tế
(IOM).

Các đại biểu dự hội thảo
Diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và thế giới diễn biến ngày càng
phức tạp, khó lường, Hội thảo “Bảo hộ công dân trong khủng hoảng ở nước ngoài –
Thực tiễn tốt và khuyến nghị cho Việt Nam” đem đến cơ hội để đại diện các Bộ, ngành,
địa phương và IOM trao đổi, đưa ra các đề xuất cụ thể hướng tới các giải pháp phù hợp
để bảo hộ công dân Việt Nam khi đi ra nước ngoài. Với 11 bài tham luận được trình bày
trong 1,5 ngày, Hội thảo được chia thành 03 phiên với 04 nội dung chính: (i) trao đổi và
chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong công tác này; (ii) thảo luận về kinh

nghiệm thực tiễn của các nước trong khu vực và quốc tế trong quản lý khủng hoảng;
(iii) khuyến nghị về mô hình/cơ chế phù hợp cho Việt Nam trong việc ứng phó với tình
huống khủng hoảng xảy ra ở nước ngoài và (iv) một số các vấn đề liên quan đến di cư
quốc tế và phòng chống mua bán người.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ
Ngoại giao nhận định tình hình khu vực và thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, ngay
cả những nơi được coi là đảm bảo về mặt an ninh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro; biến đổi khí
hậu và thảm họa thiên nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của xã hội. Bên cạnh
đó, cùng với đà phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước, trung bình hàng năm có hơn 9
triệu lượt công dân Việt Nam ra nước ngoài với nhiều mục đích khác nhau gây khó
khăn cho công tác bảo hộ công dân. Vì vậy, việc các Bộ, ngành, địa phương đã và đang
tích cực hỗ trợ trong việc triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình huống xảy ra
khủng hoảng ở nước ngoài là hết sức cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng nội dung trao đổi,
chia sẻ, đề xuất cụ thể của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội thảo sẽ là những cơ sở
quan trọng để triển khai thành công các bước tiếp theo của Dự án “Nâng cao khả năng
bảo hộ công dân trong tình huống xảy ra khủng hoảng ở nước ngoài”, hướng tới các giải
pháp phù hợp cho Chính phủ để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt
Nam ở nước ngoài.

Cục trưởng Cục Lãnh sự Vũ Việt Anh phát biểu tại hội nghị

Cũng trong phiên khai mạc, Ông David Knight, Trưởng đại diện IOM tại Việt
Nam ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam để xây dựng cơ chế quản lý
khủng hoảng hiệu quả. Trưởng đại diện IOM cũng nhấn mạnh các mối nguy cơ và đe
dọa khác nhau từ các cuộc khủng hoảng đang nổi lên trên toàn cầu như khủng bố, bạo
loạn, thảm họa thiên nhiên.v.v. đã và đang gây trở ngại trong việc hỗ trợ và bảo vệ công
dân của Việt Nam trong các cuộc khủng hoảng. Việc sẵn sàng phản ứng nhanh trước
các tình huống khủng hoảng có thể xảy ra bất cứ lúc nào là vô cùng quan trọng để giảm
thiểu tối đa các thiệt hại. Hội thảo là một hoạt động hữu ích cho Dự án góp phần tăng
cường sự phối hợp và hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan chức năng liên quan của Việt
Nam về vai trò, trách nhiệm ứng phó khủng hoảng và đưa ra nhiều khuyến nghị phù hợp
cho một mô hình quản lý khủng hoảng của Việt Nam trong tương lai.
Hội thảo diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, ghi nhận những ý kiến xác đáng,
cụ thể của đại diện các Bộ, ngành, địa phương nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực cho
các cán bộ làm công tác bảo hộ công dân ở các Bộ, ngành, địa phương và các cán bộ ở
cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; ghi nhận một số kết quả chính như sau: (i)
tăng cường tập huấn, đạo tạo ở mức thường xuyên cho các cán bộ làm công tác này ở
các Bộ, ngành, địa phương liên quan và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; (ii)
tiếp tục đánh giá mô hình các nước trong khu vực và quốc tế để đề xuất mô hình giải
pháp phù hợp cho Việt Nam; (iii) các đại biểu cơ bản thống nhất việc các cơ quan tiếp
tục góp ý để xây dựng, hoàn thiện quy trình bảo hộ công dân trong khủng hoảng ở cấp
độ trung bình; (iv) nghiên cứu xây dựng Kế hoạch tổng thể cấp Quốc gia về sơ tán công
dân trong khủng hoảng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và từ đó các Bộ,
ngành và địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch của Bộ, ngành mình theo thẩm
quyền./.

