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I. GIỚI THIỆU CHUNG : 

 

               
 

 

1. Các thông tin cơ bản 

Tên nước:    Cộng hoà Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la 

    (República Bolivariana de Vê-nê-xu-ê-la).  

Thế chế chính trị:   Cộng hoà 

Thủ đô:  Ca-ra-cát (thành lập năm 1567, khoảng 3,6 triệu dân); các  thành phố 

lớn khác: Ma-ra-ca-i-bô, Va-lên-xi-a, Ba-ki-xi-mê-tô. 

Diện tích:    912.050 km2.  

Vị trí địa lý:  Bắc giáp biển Ca-ri-bê, Đông Bắc giáp Đại Tây Dương, Đông giáp 

Guy-a-na, Nam giáp Bra-xin và Tây giáp Cô-lôm-bi-a. 

Phân chia hành chính:  23 bang (estados, singular - estado), 1 quận thủ đô  (distrito capital) and 

1 liên bang phụ thuộc ** (dependencia federal); Amazonas, 

Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, 

Delta Amacuro, Dependencias Federales**, Distrito Capital*, Falcon, 

Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 

Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia 

Ngày quốc khánh:   7/5 

Khí hậu:    Nhiệt đới, nóng, ẩm, ôn đới ở vùng cao nguyên 

Dân số:      29.275.460 (2015) 

Tỉ lệ tăng dân số:  1,39%  (2015) 

Tuổi thọ trung bình:  74,54 tuổi (2015) 

Sắc tộc chính:   Người tây ban nha, Ý, Bồ, Arập, Đức, người châu phi,  thổ  dân 

Tôn giáo:    96% theo Cơ đốc giáo; 2% theo Tin Lành.  

Ngôn ngữ:    Tiếng Tây Ban Nha.  
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Đứng đầu nhà nước:  Tổng thống Nicolas MADURO Moros  (từ 19/4/2013) 

Thế chế:  Vê-nê-xu-ê-la theo thể chế Cộng hoà. Tổng thống là Nguyên thủ quốc 

gia và đứng đầu Chính phủ, nhiệm kỳ 6 năm, có thể tranh cử nhiệm kỳ 

2 liên tiếp. 

Lập pháp:  Quốc hội nhất viện gồm 167 ghế, nhiệm kỳ 5 năm, trong đó 3 ghế dành 

cho người thổ dân, số còn lại do bầu cử. Trong cuộc bầu cử Quốc hội 

ngày 04/12/2005, các lực lượng chính trị đối lập không tham gia, các 

đảng của Liên minh cầm quyền hoặc thân Chính phủ giành được toàn 

bộ 167 ghế.  

Tòa án tối cao:   32 thẩm phán do Quốc hội bổ nhiệm, nhiệm kỳ 12 năm. 

Các đảng phái chính trị chủ yếu: Phong trào Đệ ngũ Cộng hoà (MVR), Phong trào Tiến lên CNXH 

(MAS), Hành động Dân chủ (AD, thành lập  1936), Xã hội Thiên chúa 

giáo (COPEI, 1946), Tổ quốc cho tất cả (PPT), Chúng ta có thể 

(PODEMOS). 

2. Lịch sử : 

- Năm 1528, Tây Ban Nha bắt đầu thực dân hóa Vê-nê-xu-ê-la. 

- Ngày 5/7/1811, Vê-nê-xu-ê-la tuyên bố độc lập, thành lập nước cộng hòa.  

- Năm 1821, thành lập nước Đại Cô-lôm-bi-a bao gồm Vê-nê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a, Ê-qua-đo và 

Pa-na-ma ngày nay.  

- Năm 1830, Vê-nê-xu-ê-la tách khỏi nước Đại Cô-lôm-bi-a.  

- Từ 1830-1945, các chế độ độc tài quân sự thay nhau cầm quyền, nhiều cuộc nội chiến xảy ra.  

- Năm 1945, chế độ độc tài bị lật đổ, Hiến pháp mới được thông qua, quy định chế độ bầu cử 

Tổng thống. Đảng Hành động dân chủ (AD) và Đảng dân chủ thiên chúa giáo (COPEI) thay 

nhau cầm quyền. 

- Năm 1998, ứng cử viên Liên minh Yêu nước U-gô Cha-vết trúng cử Tổng thống (nhậm chức 

tháng 2/1999) và tái đắc cử tháng 7/2000. Tháng 4/2002, lực lượng đối lập làm đảo chính lật đổ 

Tổng thống Cha-vết, nhưng các lực lượng quân dân tiến bộ, trung thành đã đưa ông quay lại cầm 

quyền; tại cuộc bầu cử tháng 12/2006. 

3. Quan hệ quốc tế 

Vê-nê-xu-ê-la thực hiện đường lối đối ngoại chống cường quyền, áp đặt; đề cao tinh thần đoàn kết, 

hợp tác và liên kết Mỹ Latinh - Ca-ri-bê, đặc biệt tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với Cu-ba; 

là thành viên Liên hợp quốc, Phong trào Không Liên kết, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ 

chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), Hiệp hội Liên kết Kinh 

tế Mỹ Latinh (ALADI), Khối Thị trường chung Nam Mỹ - MERCOSUR (7/2006), Cộng đồng các 

quốc gia vùng An-đết - CAN, Nhóm Rio, Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC) và là 

quan sát viên của Cộng đồng các nước Ca-ri-bê (CARICOM).   

Vê-nê-xu-ê-la cùng Cu-ba khởi xướng và thúc đẩy sáng kiến “Lựa chọn Bô-li-va cho châu Mỹ" 

(ALBA). ALBA đã kết nạp thêm Bô-li-vi-a (29/4/2006) và Ni-ca-ra-gua (15/01/2007). 
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II. KINH TẾ 

1. Tổng quan 

Vê-nê-xu-ê-la giàu tài nguyên (dầu khí, than đá, quặng sắt, kim cương, vàng, kẽm, bạc, bô-xít, thuỷ 

điện), có điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho trồng trọt và chăn nuôi. Rừng chiếm 39% lãnh thổ. Dầu 

lửa là ngành kinh tế quan trọng nhất, đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu dầu lửa, chiếm 

hơn 80% kim ngạch xuất khẩu, đóng góp 1/2 thu ngân sách Chính phủ và 1/3 GDP.  

Là một quốc gia có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới, sau một chu kỳ thịnh vượng dài nhất từ một thập 

kỷ qua, Venezuela phải ban hành « tình trạng khẩn cấp kinh tế » : lạm phát tăng 180 % trong năm 

2015, dự trữ ngoại tệ bốc hơi mất một nửa trong 3 năm (từ 29 tỷ đô la năm 2012, rơi xuống còn 15 tỷ 

năm ngoái). Tổng sản phẩm nội địa giảm mạnh trong hai năm liên tiếp (-3,9 % năm 2014 và – 5,7 % 

năm 2015). 95 % thu nhập quốc gia và 45 % ngân sách nhà nước lệ thuộc vào dầu hỏa đã giảm mất 

gần 70 % trong 2 năm qua. Tài chính và kinh tế của Venezuela điêu đứng theo. Bội chi ngân sách của 

Venezuela tương đương với từ 18 đến 20 % GDP. nợ nước ngoài của Caracas lên tới 250 tỷ đô 

la,chính quyền của tổng thống Maduro đã phải chi ra tới 27 tỷ chỉ để trả tiền lãi cho các chủ nợ trong 

năm 2015, kịch bản vỡ nợ càng cận kề, tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng đến mức báo động, 

xã hội tắt đèn, ngày nghỉ cuối tuần vừa được kéo dài cho công chức vì cả nước hết điện khi hồ chứa 

nước trên con đập khổng lồ Guri bị cạn, hành chinh công quyền hoạt động yếu kém, không giải quyết 

nổi các nhu cầu xã hội, nhất là y tế và thuốc men. Lý do là vì chính quyền của tổng thống Nicolas 

Maduro và đảng Công nhân Thống nhất PSUV không dám cải cách, trong khi phe đối lập thắng lớn 

từ cuối năm 2015 cũng chưa thống nhất được chủ trương về giải pháp kinh tế và chính trị. 

 

2. Các chỉ số kinh tế 
 

 2013 2014 2015 

GDP (ppp) (USD) 570,2 tỷ 548 513,9 

Tăng trưởng GDP 1,3% -3,9% -6,2% 

 
 

GDP theo đầu người 

(USD) 

19.100 18.100 16.800 

GDP theo ngành  Nông nghiệp 3,6 % ; Công nghiệp 33,3%; Dịch vụ 63,1 % 

Lực lượng lao động   14,11 triệu 

Tỷ lệ thất nghiệp  7 % 6,8% 

Tỷ lệ lạm phát  62,2% 121,7% 
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Mặt hàng nông nghiệp Ngô, mía, lúa , lúa miến, chuối, rau, café, bồ, lợn, sữa, trứng, cá 

Các ngành công nghiệp Dầu khí, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, dệt may, quặng sắt, 

thép, nhôm, phương tiện vận tải 

Kim ngạch xuất khẩu 

(USD) 

 74,71 tỷ 38,45 tỷ 

Mặt hàng chính Dầu khí, bôxit, nhôm, thép, sắt, hoá chất, sản phẩm nông nghiệp, sản 

phẩm chế tạo cơ bản 

Đối tác xuất khẩu Mỹ 34,6%, Trung Quốc 12,9%, Ấn Độ 15,1%, Cuba 5,3%, Singapore 

4,8% 

Kim ngạch nhập khẩu 

(USD) 

 47,48 tỷ 36,46 tỷ 

Mặt hàng chính Nguyên liệu, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng  

Đối tác nhập khẩu Mỹ 24,2%, Colombia 4,3%, Brazil 9,9%, Trung Quốc 12,1%, Argentina 

44,1% 

Tỉ giá Tiền tệ 

VEB / 1USD 

Bolivars (VEB) 

13,72(2015); 6,284(2014); 6,048 (2013); 4,289 (2012 )  4,428(2011); 

4,3039 (2010) ; 2,145 (2009), 2,147 (2008) 

 

III. QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI VIỆT NAM: 

1. Quan hệ ngoại giao: 

Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam, phong trào đoàn kết và ủng hộ Việt 

Nam phát triển mạnh và rộng khắp ở Vê-nê-xu-ê-la. Một trong những biểu hiện sinh động của phong 

trào này là sự kiện các du kích quân Vê-nê-xu-ê-la đã bắt trung tá tình báo Mỹ Xmo-len để đánh đổi 

tự do cho Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.  

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/12/1989; Việt Nam mở ĐSQ tại Ca-ra-cát tháng 

9/2005 và Vê-nê-xu-ê-la mở ĐSQ tại Hà Nội tháng 1/2006. 

2. Quan hệ chính trị: 

Về trao đổi đoàn:  

+ Đoàn cấp cao Việt Nam sang Vê-nê-xu-ê-la: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức 

Vê-nê-xu-ê-la (11/2008), TBT Nông Đức Mạnh (5/2007), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An 

(3/2006) thăm Vê-nê-xu-ê-la;  

+ Đoàn cấp cao Vê-nê-xu-ê-la sang thăm Việt Nam: Tổng thống U.Cha-vết thăm Việt Nam (7/2006), 

Tổng thống Nicolás Maduro Moros (9/2015).  

+ Tiếp xúc cấp cao: Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống U.Cha-vết đã gặp nhau dịp Hội 

nghị Thượng đỉnh các nước phương Nam tại La Ha-ba-na, Cu-ba (tháng 4/2000) và Hội nghị cấp cao 

Thiên niên kỷ của LHQ tại Niu-Oóc (tháng 9/2000); Chủ tịch Nguyễn Minh Triết gặp Tổng thống 

U.Cha-vết tại La Ha-ba-na dịp dự HNCC 14 Phong trào Không Liên Kết (9/2006). Quốc hội Vê-nê-

xu-ê-la đã thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị với Việt Nam (3/2006).      

Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác cấp Chính phủ, cấp Bộ/ngành về nhiều lĩnh vực như ngoại 

giao, năng lượng-dầu khí, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, thông tin và truyền thông, giáo dục-đào tạo. 

Hai nước đã tổ chức các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Vê-nê-xu-ê-la lần 1 tại Thủ đô 

Ca-ra-cát 8/2008, kỳ họp lần II tại Hà Nội vào 11/2010 và kỳ họp lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 

3/2015. 
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IV.   QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM 

1. Quan hệ thương mại: 

Trao đổi thương mại giữa hai nước hiện còn ở mức rất khiêm tốn nhưng có nhiều tiềm năng, nhất là 

về năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (thiết bị điện, điện tử, may 

mặc, giày dép...), y tế, khoa học - công nghệ...    

Bảng I: Kim ngạch XNK Việt Nam - Vê-nê-xu-ê-la 

                                                                                                    Đơn vị:  USD 

Năm NK XK Tổng kim ngạch 

2005 71.856 7.175.934 7.247.790 

2006 265.375 11.667.695 11.933.070 

2007 150.479 11.819.147 11.969.626 

2008 163.064 19.890.284 20.053.348 

2009 255.969 
 

13.878.104 
 

  14.134.073 
 

2010 716.345 21.399.282 22.115.627 

2012 1.855.153 26.386.287 28.241.440 

2013 1.145.000 26.563.000 27.708.000 

2014 5.400.000 57.800.000 63.200.000 

2015 4.160.000 15.446.000 19.606.000 

                                            Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam    

 

 

Quan hệ đầu tư: 

Hiện Vê-nê-xu-ê-la chưa có dự án đầu tư nào tại Việt Nam. 

Đầu tư của Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la:  

Tại Phiên họp UBLCP lần thứ nhất được tổ chức tại Vê-nê-zu-ê-la tháng 8/2008 hai bên đã kí thỏa 

thuận thành lập công ty liên doanh giữa PDVSA Công nghiệp và Công ty Điện Quang, Bản Ghi nhớ 

về hợp tác giữa CORPIVENSA của Vê-nê-xu-ê-la và công ty VINAMOTOR của Việt Nam về việc 

thiết lập các phương hướng nhằm xây dựng các công ty liên doanh lắp đặt các nhà máy sản xuất nhựa 

đường và trộn bê tông, xe tải nhẹ và xe máy. Trong chuyến thăm và làm việc tại Vê-nê-zu-ê-la (tháng 

11/2008) của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hai Bên đã ký thêm được 10 Hiệp định/Bản ghi 

nhớ/Thỏa thuận/Ý định thư về hợp tác trong các lĩnh vực: du lịch; khuyến khích và bảo hộ đầu tư; 

thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó hàng loạt hợp đồng về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, 

sản xuất ôtô, xe máy, đồ điện gia dụng, sản xuất bê tông, xi măng, nhựa gia dụng đã được ký kết với 

tổng trị giá trên 10 tỷ USD như hợp tác trong lĩnh vực dệt may giữa Công ty Dệt may Thái Tuấn và 

Vê-nê-xu-ê-la;  hợp tác trong lĩnh vực sản xuất bóng đèn tiết kiệm năng lượng và dự án chiếu sáng đô 

thị lập liên doanh sản xuất bóng đèn tiết kiệm năng lượng tại Vê-nê-xu-ê-la giữa Công ty CP Bóng 

đèn Điện Quang và Công ty PDVSA; dự án của Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (HAPULICO) 

và Tập đoàn điện lực Vê-nê-xu-ê-la (CORPOELEC) thực hiện dự án cung cấp và lắp đặt hệ thống 

chiếu sáng tại Vê-nê-xu-ê-la; Ngày 29/6/2010, hai nước đã ký kết Hợp đồng thiết lập Liên doanh khai 

thác và Nâng cấp dầu nặng tại Lô Hu-nin II (Liên doanh PetroMacareo). 

Việc sớm ký kết các Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, hợp tác 

trong lĩnh vực vận tải hàng hải, hợp tác liên ngân hàng giữa Việt Nam và Vê-nê-xu-ê-la sẽ tạo cơ sở 

pháp lý cho các doanh nghiệp hai bên triển khai hợp tác đầu tư, đặc biệt trong các dự án hợp tác về 

đầu khí. 
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Việt Nam và Vê-nê-xu-ê-la cũng đang tìm hiểu khả năng mở rộng đầu tư của Việt Nam ở Vê-nê-xu-

ê-la, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lương thực, bóng đèn tiết kiệm điện, sản xuất bê tông nhựa, xi 

măng, thiết bị điện, lắp rắp ô tô tải nhẹ, xe máy.  

2. Thuận lợi khó khăn trong quan hệ thương mại với Vê-nê-xu-ê-la: 

Hai bên đều có nhiều tiềm năng lớn để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, nhất là về năng lượng, 

dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp sản xuát hàng tiêu dùng (thiết bị điện tử, điện tử, may mặc, giày 

dép) y tế, khoa học công nghệ. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của VIệt Nam và công cuộc 

tái năng động hóa nền kinh tế của Vê-nê-xu-ê-la có nhiều điểm tương đồng và hỗ trợ cho nhau. Đó là 

những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong tương lai. 

Ngoải ra việc nghiên cứu, tiến hành đàm phán và ký Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện sẽ tạo điều 

kiện để các doanh nghiệp Việt Nam kịp thời giam gia thị trường Nam Mỹ. Việt Nam có tiềm năng 

xuất sang Vê-nê-xu-ê-la lương thực. thực phẩm. máy móc nông nghiệp, đồ điện tử, hàng điện từ, giày 

dép, hàng may mặc. Vê-nê-xu-ê-la bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, khai 

thác quặng bô xít, kỹ thuật trồng lúa nước, chữa bệnh bằng đông y, nuôi trồng thủy sản.  

Với Vê-nê-xu-ê-la. để thúc đẩy xuất khẩu sang Vê-nê-xu-ê-la. Việt Nam cần có chiến lược tiếp cận 

nguồn Quỹ hỗ trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp Vê-nê-xu-ê-la của chính phủ Vê-nê-xu-ê-la thông qua 

các biện pháp hỗ trợ tài chính (gồm 20 tỷ USD) để nhập hàng giá rẻ về bán cho dân nghèo. Chính 

phủ Vê-nê-xu-ê-la đã thỏa thuận dành một phần Quỹ này cho các doanh nghiệp mua hàng từ Việt 

Nam. 

Chính quyền của Tổng thống Chavez rất ủng hộ việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Ngoải ra Việt 

Nam có thể tận dụng quan hệ tốt với Cuba để xuất khẩu sang Vê-nê-xu-ê-la. Sauk hi tổng thống  

Chavez qua đời, chính quyền mới của Vê-nê-xu-ê-la vẫn dành nhiều thiện cảm cho Việt Nam. 

V. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI 

 

1. Thoả thuận đã kí kết: 

 

2. Hoạt động triển khai: 

 

 Tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch nước đi Vê-nê-xu-ê-la và dự hội nghị APEC 

lần thứ 16 tại Peru (11/2008) 

 

 

VI.   THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC 
 

Đơn vị - Địa chỉ Tel/Fax Email/Website 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam 

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

Ban Quan hệ quốc tế, VCCI 

C. Thái Li: 04-35742022 máy lẻ 247 ;  

A Phạm Linh: 04-35742022 máy lẻ 

245 ;  

T: 84-4-35772022 Máy 

lẻ :247, 245 

F:84-4-35742020/30 

lint@vcci.com.vn 

linhp@vcci.com.vn   

Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la 

6ta Avenida entre 8va y 9na Transversal, Quinta El Cigarral,  

Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela 

Đại sứ: Ông Ngô Tiến Dũng 

 

T: (+58)-212-635-7402 

F: (+58)-212-264-7324 

 

Đại sứ quán Vê-nê-xu-ê-la tại Việt Nam 

mailto:lint@vcci.com.vn
mailto:linhp@vcci.com.vn
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Số 10. nghách 375/58 phố Thụy Khuê. Tây Hồ. Hà Nội 

Đại sứ: Ông Jorge Rondon Uzcategui T: 04-37592788/89 

F: 04-37592728 

embavenezhanoi@yahoo.com 

 

Các thông tin khác 

 

*Website CIA – The World Factbook 

*Website Bộ Ngoại giao Việt Nam  

*Website Đại sứ quán Việt nam tại Vê-nê-xu-ê-la 

 

mailto:embavenezhanoi@yahoo.com
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fi.html
http://www.mofa.gov.vn/vi/cn_vakv/euro/nr040819111730/ns120225082430
http://www.vietnamembassy-venezuela.org/vi/

