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Tóm tắt: 

 Trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống B. Obama (2009-2016), với nỗ lực không ngừng của lãnh 
đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã phát triển một cách nhanh chóng, thực 
chất và toàn diện tren mọi lĩnh vực. Bài viết sẽ điểm lại những bước tiến nổi bật trong quan hệ 
Việt - Mỹ trên các lĩnh vực chính và tập trung phân tích một số nhân tố cơ bản thúc đẩy quan hệ 
này dưới chính quyền Tổng thống B. Obama. Các nhân tố đó bao gồm nền tảng của quan hệ Việt 
- Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, vị trí tối quan trọng của 
Việt Nam trong chính sách tái cân bằng châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, và sự chủ động điều 
chỉnh chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và quốc tế mới. 
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Abstract: 

 In the two terms of president Barack Obama (2009-2016), Vietnam – U.S.relations have 
achieved a rapid, substantive and comprehensive growth owing to continuous efforts of the 
leaders and peoples of the two countries. This article highlights remarkable developments in key 
areas of Vietnam – U.S.relations and focuses on analyzing some basic driving forces for this 
relationship under the administration of President Barack Obama. These forces include the 
foundation of Vietnam – U.S. relations since the two countries normalized their diplomatic 
relations in 1995, the critical position of Vietnam in the U.S. policy of Asia-Pacific rebalance, 
and Vietnam’s proactiveness in tailoring its foreign policies in the new regional and international 
contexts. 
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