Sáng ngày 14/10, trong khuôn kh chuyn thm chính thc Iran (13-15/10), Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc ã có cuc hi àm vi
Phó Tng thng Mohammad Shariatmadari.

Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc và Phó Tng thng Iran Mohammad Shariatmadari
Lãnh o Iran ã nhit lit hoan nghênh Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc ln u tiên thm chính thc Iran, ánh giá cao ý ngha quan trng ca
chuyn thm i vi s phát trin ca quan h hu ngh hp tác gia hai nc.
Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc cm n s ón tip trng th và chu áo ca Phó Tng thng Mohammad Shariatmadari, Chính ph và nhân dân
Iran dành cho oàn i biu cp cao Chính ph Vit Nam.
Hai bên bày t vui mng trc s phát trin tt p ca mi quan h hu ngh truyn thng gia hai nc trong nhng nm qua, c bit là sau chuyn thm Vit
Nam ca Tng thng Iran Mahmoud Ahmadinejad nm 2012; nht trí thúc y hn na hiu qu hp tác gia hai nc trong thi gian ti, c bit trong lnh
vc kinh t, thng mi và khoa hc-công ngh.

Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc (gia) ti bui hi àm vi Phó Tng thng Iran Mohammad Shariatmadari
Hai bên nht trí tng cng trao i oàn các cp gia hai nc, c bit là các oàn cp cao; tip tc phi hp và ng h nhau trên các din àn quc t và a
phng nh Liên Hp Quc và Phong trào Không liên kt. Hai bên cng bày t quyt tâm a kim ngch thng mi song phng lên trên mc k vng 500
triu USD trong nhng nm ti.
Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc ngh Chính ph Iran to iu kin Vit Nam tng xut khu hàng nông sn và tiêu dùng sang Iran, ng thi hoan
nghênh và khng nh s to iu kin thun li hàng hóa Iran có mt nhiu hn ti th trng Vit Nam cng nh các doanh nghip Iran vào Vit Nam hp
tác kinh doanh và u t.
V phía mình, Phó Tng thng Iran khng nh Chính ph và nhân dân Iran có tình cm yêu mn c bit vi t nc và nhân dân Vit Nam, coi trng
phát trin quan h hu ngh hp tác vi Vit Nam nh mt trng tâm trong chính sách m rng quan h vi khu vc ASEAN và châu Á-Thái Bình Dng
ca nc này.
Phía Iran ngh Vit Nam ng h Iran ký Hip c Thân thin và Hp tác (TAC) vi ASEAN và khng nh s xem xét tích cc vic ng h Vit Nam vào
Hi ng Bo an Liên Hp Quc nhim k 2020-2021 và nhn mnh s ch o trin khai tt các tha thun ã t c gia hai nc cng nh h tr các d án hp tác
kinh t, khoa hc công ngh, nông nghip, giáo dc, vn hóa… trong tng lai.
Phía Iran cng chia s quan im ca Vit Nam v tm quan trng ca vic xác nh c phng thc thanh toán phù hp tháo g nhng khó khn trong
giao dch thng mi hin nay gia hai nc, ch yu do tác ng ca các lnh cm vn nhm vào Iran.
Nhân dp này, Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc ã mi Phó Tng thng Mohammad Shariatmadari sang thm Vit Nam, Phó Tng thng Iran ã
cm n và vui v nhn li.
Trong khuôn kh chuyn thm, hai bên chng kin l ký kt 4 vn kin hp tác gm: Hip nh tránh ánh thu hai ln, Tha thun hp tác và tng tr hành
chính trong lnh vc hi quan, Bn ghi nh v hp tác công ngh, nghiên cu và giáo dc và Biên bn làm vic k hp ln th nht ca Nhóm công tác v
trao i thng mi gia hai nc.
Hai bên khng nh các vn kin này cùng vi nhng hip nh, tha thun song phng c ký kt t trc s hoàn thin thêm khuôn kh pháp lý cho hp tác
gia hai nc.
Trong ó, khoa hc và công ngh là mt trong các lnh vc c nht trí thúc y hn na hiu qu hp tác gia hai nc trong thi gian ti. iu này c nhn mnh
bng L ký Bn ghi nh v Hp tác công ngh, nghiên cu và giáo dc gia B trng B Khoa hc và Công ngh Nguyn Quân cùng i din Chính ph
Iran.

* Trc ó, chiu ngày 13/10, Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc ã có cuc gp vi B trng Ngoi giao Iran Mohammad Javad Zarif. Hai bên cng ã
nht trí v các bin pháp c th thúc y hp tác nhiu mt gia Vit Nam và Iran.
Ti cuc gp, hai bên nht trí cn tng cng trao i oàn các cp, c bit là oàn cp cao, duy trì mi liên h thng xuyên gia các B/ngành hai nc. B trng
Ngoi giao Iran ánh giá cao vai trò ca Vit nam trong ASEAN, mong mun Vit Nam ng h Bn tham gia Hip c Thân thin và Hp tác
ASEAN; cám n s ng h ca Vit Nam i vi Iran trong phong trào Không liên kt cng nh trong nhim k Vit Nam là Ch tch Hi ng Thng c IAEA
va qua.
B trng Ngoi giao Iran khng nh coi trng quan h hu ngh truyn thng vi Vit Nam, bày t mong mun tng cng hp tác vi Vit Nam trong các lnh
vc kinh t, thng mi, khoa hc-công ngh. Phía bn cng t hy vng hai bên s sm gii quyt c nhng khó khn, tr ngi trong quan h kinh t, thng mi
hin nay thông qua hot ng ca y ban hn hp Vit Nam- Iran và các Nhóm công tác hai nc.
Nhân dp này, Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc ã chuyn n B trng Ngoi giao Iran li mi thm chính thc Vit Nam ca Phó Th tng, B trng Ngoi
giao Phm Bình Minh. B trng Ngoi giao Mohammad Javad Zarif ã bày t rt mong mun c sm thc hin chuyn thm này.
Cng trong khuôn kh chuyn thm chính thc Cng hòa Hi giáo Iran, ngày 13/10, Phó Th tng Nguyn Xuân Phúc ã thm và làm vic vi i s
quán Vit Nam ti Iran. Phó Th tng ánh giá cao nhng n lc ca tp th i s quán óng góp vào s phát trin quan h hai nc. Nhân dp này, Phó
Th tng ã ch o các B, ngành Vit Nam nghiên cu, tìm hiu k iu kin hp tác vi Iran, nhu cu và th trng Iran tìm ra các phng thc phù hp thúc
y hp tác nhiu mt.
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