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CON NGƯỜI
Hỗ trợ và bảo vệ lợi ích của người Ireland, cung cấp dịch vụ chất
lượng đáp ứng nhu cầu dịch vụ lãnh sự ngày càng tăng.

GIÁ TRỊ

Hỗ trợ giao lưu nhân dân, xây dựng mối quan hệ thông qua người
dân Ireland ở nước ngoài, quảng bá văn hóa, thể thao Ireland, phát
huy mạng lưới cựu du học sinh và cộng đồng doanh nghiệp của
Ireland, Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào.

Hỗ trợ sự bình đẳng và thúc đẩy tôn trọng nhân quyền chú trọng
quyền của dân tộc tiểu số, bình đẳng giới, giải trừ vũ khí, và tăng
trưởng kinh tế có dung nạp, công bằng và bền vững.
Hỗ trợ các đối tác xã hội dân sự nâng cao năng lực để hành động
và vận động chính sách.
Chia sẻ ý tưởng và kiến thức, xây dựng năng lượng thông qua
Chương trình chia sẻ kinh nghiệm phát triển (IDEAS).
Hỗ trợ chương trình phát triển tại khu vực tập trung vào xóa đói,
dinh dưỡng, rà phá bom mìn và các vật liệu nổ.
Hợp tác chiến lược với các tổ chức đa phương nhằm hỗ trợ các
mục tiêu Phát triển bền vững.

VỊ TRÍ TRONG CHÂU ÂU

THỊNH VƯỢNG
Tìm kiếm cơ hội thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Ireland.
Hỗ trợ các đoàn thương vụ hai chiều, trao đổi giữa các doanh nghiệp,
hội chợ thương mại, hội chợ giáo dục,vv.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ireland để triển
khai một Kế hoạch thì trường chung.

Tham gia tích cực vào các cơ chế Điều phối của Phái đoàn Liên
minh Châu Âu tại Việt Nam, Campuchia, CHDCND Lào, và
Myanmar để định hình các chương trình nghị sự của EU về chính
trị, nhân quyền, kinh tế, thương mại và hợp tác phát triển.
Quảng bá và phổ biến Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam
và các cơ hội đối với Ireland.

ẢNH HƯỞNG
Đại diện và thúc đẩy các chính sách và lợi ích song phương của
Ireland thông qua các diễn đàn địa phương và đa phương thông qua
các tổ chức quốc tế.
Tiếp cận với công chúng tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào
nhằm thu hút sự quan tâm và tạo nhu cầu đối với các sản phẩm và
dịch vụ của Ireland.

www.embassyofireland.vn
www.facebook.com/irishembassyinvietnam
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IRELAND IN VIETNAM
AND THE MEKONG
SUB-REGION
OUR PEOPLE
Support and protect the interests of Irish people and provide a
quality service in response to growing demand for consular
services.

OUR VALUES
Support equality and promote respect of human rights, with a
strong focus on ethnic minority rights, gender equality, disarmament
and economic growth that is inclusive, equitable and sustainable.
Support civil society partners to strengthen their own capability
for social action and advocacy.
Share ideas and knowledge and build capacity through the Irish
Development experience and Sharing (IDEAS) programme.
Support a regional programme focussed on hunger/nutrition, and
clearance of mines and unexploded ordnance.
Strategic engagement with multilateral partner in support of the
Sustainable Development Goals.

OUR PLACE IN EUROPE

Support ‘people to people’ links, building relationships through
the diaspora, promoting Irish culture and sport, and harnessing the
networks of alumni and business communities from Ireland,
Vietnam, Cambodia and Lao PDR.

OUR PROSPERITY
Identify opportunities for Irish trade and investment and
support Irish business. Provide practical support to two -way
trade missions, business-to-business exchanges, institutional
linkages, trade fairs, education fairs, etc.
Work collaboratively with Irish State Agencies for the delivery of an
agreed Local Market Plan.

Actively engage within EU Delegation coordination structures in
Vietnam, Cambodia, Lao PDR and Myanmar to shape the EU
political, human rights, economic, trade and development
agendas.
Promote and publicise the EU-Vietnam Free Trade Agreement
and opportunities for Ireland.

OUR INFLUENCE
Represent and advance Ireland’s policies and interests bilaterally
through local fora and multilaterally through international
organisations.
Communicate with the public in Vietnam, Cambodia and Lao PDR to
build interest in Ireland and demand for Irish products and services.

Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

