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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

  

1. Các thông tin cơ bản 

Tên nƣớc Nhà nước I-xra-en (State of I-xra-en) 

Thủ đô Jerusalem 

Quốc khánh 14/5 (theo lịch riêng của I-xra-en) 

Diện tích 20,770km
2
 

Dân số 8 triệu người  

Khí hậu Ôn hòa ngoại trừ khu vực sa mạc miền Đông và Nam nóng và khô. 

Ngôn ngữ Tiếng Do thái (Hebrew) là ngôn ngữ chính thức, tiếng Ả-rập là ngôn ngữ 

chính thức trong cộng đồng dân tộc Ả rập và tiếng Anh là ngoại ngữ được 

sử dụng rộng rãi nhất. 

Tôn giáo 75,1% người Do Thái, Hồi giáo 17,4%, Cơ Đốc 2%, Druze 1,6%, Các tôn 

giáo khác 3,9%  

Đơn vị tiền tệ Đồng shekel I-xra-en (ILS), 1 USD = 3.886 ILS  

Múi giờ GMT + 2.00 

Thể chế Dân chủ nghị viện. 

Tổng thống 

Thủ tƣớng 

Reuben RIVLIN(từ 24/7/2014) 

Binyamin NETANYAHU (từ 31/3/2009) 

2. Lịch sử 

Nhà nước I-xra-en được thành lập theo nghị quyết 181(II) năm 1948 của Liên Hiệp quốc nhưng bị các 

nước Ả-rập bác bỏ. Bốn cuộc chiến tranh Trung Đông xảy ra sau đó đã làm cho các nước Ảrập mất 

thêm đất đai và tình hình khu vực càng trở nên phức tạp.  
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Năm 1979, I-xra-en ký Hiệp ước Hoà bình với Ai-Cập, năm 94 ký với Gioóc-đa-ni, và hiện Bộ Tứ ( 

Mỹ, Nga, EU, LHQ) đang thúc đẩy “Lộ trình Hòa bình" nhằm tiến tới thành lập một nhà nước Pa-le-

xtin chung sống hòa bình bên cạnh Nhà nước I-xra-en vào năm 2005. 

3. Đƣờng lối đối ngoại 

- I-xra-en là thành viên của Liên Hiệp quốc và các tổ chức chuyên môn của LHQ, nhiều tổ chưc quốc tế 

khác, thành viên liên kết của một số tổ chức Châu Âu, không tham gia các tổ chức Châu Á. 

- Đường lối đối ngoại: củng cố vị thế của một nước nhỏ nằm giữa thế giới Hồi giáo, Ả-rập bằng cách 

mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. Hiện nay I-xra-en có quan hệ ngoại giao với trên 160 nước, 

nhưng đối tác chiến lược là Mỹ. 

- Trong vòng một thập kỷ qua, quan hệ chính trị giữa I-xra-en với Châu Âu giảm sút đáng kể. Một số 

thành viên EU, đặc biệt là Pháp, nghiêng về phía Ả-rập, gây nên bất bình của I-xra-en, ảnh hưởng tiêu 

cực đối với việc thúc đẩy Lộ trình Hòa bình. 

4. Văn hoá xã hội 

Sau khi thành lập của nhà nước trong năm 1948, người nhập cư đổ xô đến I-xra-en từ nhiều quốc gia 

khác nhau, nhưng ảnh hưởng của họ về văn hóa của I-xra-en là tương đối dần dần. Trong những năm 

1950, ảnh hưởng nổi bật trên I-xra-en là những nền văn hóa của nước Anh, Pháp, và Hoa Kỳ. Kể từ đầu 

những năm 1960, và nổi bật hơn trong những năm 1970, tác dụng bổ sung bắt đầu xuất hiện. Trong nhà 

hát, sự thống trị của Nga bắt đầu dần dần làm suy yếu, và các ảnh hưởng khác đã bắt đầu tràn ngập, 

chẳng hạn như nhà hát châu Âu của Bertolt Brecht . Trong âm nhạc, ảnh hưởng của Pháp bắt đầu yếu 

đi, và thay vào đó, một loạt các ảnh hưởng, chẳng hạn như âm nhạc nổi tiếng Anh (đặc biệt là The 

Beatles ), âm nhạc Hy Lạp, và văn hóa Nga hiện đại, đã ảnh hưởng đến văn hóa I-xra-en 

 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Tổng quan 

I-xra-en có một nền kinh tế thị trường hướng vào công nghệ với sự can thiệp khá lớn của chính phủ. Nó 

phụ thuộc vào nhập khẩu dầu thô, ngũ cốc, nguyên liệu thô và các thiết bị quân sự. Mặc dù tài nguyên 

thiên nhiên rất hạn chế nhưng I-xra-en đã phát triển mạnh mẽ nền công nghiệp và nông nghiệp của 

mình trong 20 năm qua. I-xra-en nhập khẩu phần lớn lượng ngũ cốc nhưng nó đã tự cung cấp đủ các 

nông sản khác. Kim cương đã chế tác, thiết bị công nghệ cao, nông sản (rau và hoa quả) là những sản 

phẩm xuất khẩu chính. 

Cuộc xung đột giữa I-xra-en và Palestin; những khó khăn trong lĩnh vực du lịch, xây dựng và công 

nghệ cao; và chính sách tài khóa nghiêm ngặt trước tình hình lạm phát đang gia tăng đã làm cho GDP 

của I-xra-en giảm nhẹ trong năm 2001 và 2002. Nhưng đến năm 2003 nền kinh tế đã tăng trưởng 1% 

với sự cải thiện trong đầu tư trực tiếp nước ngoài và du lịch. Trong năm 2004, tăng lòng tin cho người 

tiêu dùng và doanh nghiệp - cũng như cầu cao hơn đối với các sản phẩm xuất khẩu từ I-xra-en đã đẩy 

GDP lên 3,9%. 

I-xra-en tiếp tục chính sách tạo lập một nền kinh tế hiệu quả và hướng ngoại, gồm tự do hóa thương 

mại và trao đổi ngoại hối, giảm thâm hụt ngân sách và trợ cấp nhà nước, phi điều tiết hóa. I-xra-en tiếp 

tục thực hiện tự do hóa thương mại đơn phương trong ngành công nghiệp để công nghiệp nội địa cạnh 

tranh tự do với sản phẩm nước ngoài. Các rào cản phi thuế và hạn chế nhập khẩu đối với sản phẩm 

công nghiệp được bãi bỏ, mức thuế MFN đối với hầu hết các sản phẩm công nghiệp giảm xuống còn từ 

0 đến 12%. 
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I-xra-en đang tiếp tục mở rộng hệ thống các hiệp định thương mại song phương đồng thời với việc tăng 

cường tự do hóa thương mại ở mức đa phương. I-xra-en đã có hiệp định thương mại tự do với EU, Mỹ, 

các nước EFTA, các nước Bắc Mỹ, Thố Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Slovak, Hungary, Ba Lan, 

Slovenia, Rumani và Bungari. Ngoài các nước thành viên của WTO, I-xra-en có hiệp định MFN với 

Liên bang Nga, Ucraina, Uzbekistan, Kazakhstan và Việt Nam. 

2. Các ngành kinh tế mũi nhọn: 

Nông nghiệp: 

Sản phẩm nông nghiệp:cam chanh, rau, bông, thịt bò, gia cầm, các sản phẩm sữa 

Công nghiệp: 

Sản phẩm công nghiệp: sản phẩm công nghệ cao (bao gồm cả hàng không, thông tin liên lạc, hỗ trợ 

máy tính thiết kế và sản xuất, y tế điện tử, sợi quang học), gỗ và sản phẩm giấy, bồ tạt và phốt phát, 

thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, caustic soda, xi măng, xây dựng, sản phẩm kim loại, sản phẩm hóa 

chất, nhựa, cắt kim cương, dệt may, giày dép 

3. Các chỉ số kinh tế 

 2014 2015 2016 2017 

GDP (ppp) 268.3 tỷ USD 281.8 tỷ USD 304.4 tỷ USD 316.5 tỷ USD 

Tăng trƣởng GDP 2,5% 2,5% 4% 3.3% 

GDP theo đầu ngƣời 33,400 USD 34,300 USD 35,600 USD 36.300 USD 

GDP theo ngành 

(2014) 

Nông nghiệp: 2.4% -  Công nghiệp: 25.7% - Dịch vụ: 71.9% 

Lực lƣợng lao động  3.86 triệu người  4.021 triệu người 

Tỷ lệ thất nghiệp  5.6% 4.8% 4.3% 

Tỷ lệ lạm phát  -0.6% -0.5% 0.2% 

Mặt hàng nông 

nghiệp 

Cam chanh, rau, bông, thịt bò, gia cầm, các sản phẩm sữa 

Các ngành công 

nghiệp 

Sản phẩm công nghệ cao (bao gồm cả hàng không, thông tin liên lạc, hỗ trợ 

máy tính thiết kế và sản xuất, y tế điện tử, sợi quang học), gỗ và sản phẩm 

giấy, bồ tạt và phốt phát, thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, caustic soda, xi 

măng, xây dựng, sản phẩm kim loại, sản phẩm hóa chất, nhựa, cắt kim 

cương, dệt may, giày dép 

Tăng trƣởng công 

nghiệp 

 3.2%   

Kim ngạch xuất 

khẩu 

 56.4 tỷ USD 56.17 tỷ USD 60.6 tỷ USD 

Mặt hàng chính Máy móc thiết bị, phần mềm, kim cương đã chế tác, nông sản, hóa chất, dệt 

may… 

Kim ngạch nhập 

khẩu 

 58.8 tỷ USD 63.54 tỷ USD 66.76 tỷ USD 

Mặt hàng chính Nguyên liệu thô, thiết bị quân sự, hàng hóa đầu tư, kim cương thô, nhiên liệu, 

ngũ côc, hàng tiêu dùng… 

 

III. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM 

- Việt Nam và I-xra-en lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1993. Tháng 12 cùng năm, I-xra-en mở Đại 

sứ quán tại Hà Nội, khởi đầu nhiều hoạt động mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế, 
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thương mại, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm khoa học-công nghệ...đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiêp, 

thủy lợi, y tế.Tháng 5/2009, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Tel Aviv. 

- I-xra-en cấp cho Việt Nam hàng trăm học bổng đào tạo ngắn hạn, cử chuyên gia sang chuyển giao 

công nghệ tại Việt Nam, thiết lập các trại nông nghiệp mẫu tại Hà Giang, Hà Tây, Hà Nội... 

- I-xra-en cũng đóng góp giúp ta khắc phục một số vụ thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa, khám bệnh 

cho người nghèo, giúp trẻ em tàn tật... 

- Mặc dù bị hạn chế bởi tình hình Trung Đông, trao đổi thương mại Việt Nam – I-xra-en tăng lên hàng 

năm và đạt khoảng 68 triệu đô la (2005) lên gần 80 triệu năm 2006 và 147 triệu năm 2007. Việt Nam 

xuất giầy dép , quần áo, nông sản và nhập từ I-xra-en thiết bị công nghệ cao, hoá chất, phân bón…. Các 

công ty I-xra-en tham gia liên doanh, đầu tư vào một số dự án tại Việt Nam, như toà Landmark ở Hà 

Nội và Capital Fund Tp Hồ Chí Minh. I-xra-en hiện xếp thứ 56/81 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào 

Việt Nam. 

Các chuyến thăm cấp cao gần đây 

Các đoàn I-xra-en thăm Việt Nam: Tổng giám đốc Bộ Ngoại Giao ( Thứ trưởng) J. Hadass thăm Việt 

Nam 3/93; Trưởng Ban đối ngoại Công Đảng I-xra-en (11/1995); Bộ trưởng Tài chính Schohat 

(1/1996); Bộ trưởng Bưu điện L Livnat (6/1997); Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp 

(8/1997); Bộ trưởng Hạ tầng Quốc gia E. Zanberg (8/2004); Bộ trưởng Nông nghiệp (5/2007), Thứ 

trưởng Ngoại giao (11/2008), Tổng thống Si-môn Pê-rét (11/2011), Tổng Vụ trưởng Quốc phòng 

(tương đương Thứ trưởng – 7/2012), Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I-xra-en 

(11/2013), Bộ trưởng Bộ Công an Yitzhak Aharonovitch (02/2014)….  Tổng thống Israel 

Reuven  Rivlin (2017). 

Các đoàn Việt Nam thăm I-xra-en: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 

(5/1993); Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên (7/1993); Đoàn Liên bộ do Thứ trưởng Công nghiệp 

Nguyễn Minh Thông dẫn đầu (12/1994); Phó Ban đối ngoại TƯ Đảng Đỗ Văn Tài thăm (3/1995), dự 

đại hội Công đảng I-xra-en (1997); Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ (4/1995); Phó Thủ tướng 

Nguyễn Công Tạn (2000); Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Chu Hảo (2001); Thứ 

trưởng Thương mại Đỗ Như Đính (2005), Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng (4/2008); Bộ trưởng Thông 

tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp (6/2011); Thứ trưởng Quốc phòng Trương Quang Khánh (9/2011); 

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh (5/2012), Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát (5/2012), Bộ 

trưởng Nguyễn Quân (10/2014), Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (11/2014)… Phó Thủ tướng 

Hoàng Trung Hải (2016) và Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn 

Thiện Nhân (2018)  

Các Hiệp định đã ký kết: Hiệp định khung hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương 

mại (1996); Hiệp định hợp tác du lịch (1996); Hiệp định hợp tác nông nghiệp (1997); Hiệp định hợp 

tác kinh tế và thương mại (2004); Hiệp định hợp tác văn hoá – thông tin (2005); Hiệp định hợp tác vận 

chuyển hàng không (2006, đang chờ phê duyệt); Nghị định thư hợp tác tài chính giữa I-xra-en và Việt 

Nam (2007); Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ (2009); Hiệp định tránh đánh 

thuế hai lần và chống trốn thuế đối với thuế thu nhập và tài sản; Bản Ghi nhớ giữa hai Bộ KH & CN về 

hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ (2009); Thỏa thuận về bảo mật thông tin giữa hai Bộ Quốc 

phòng, Hiệp định bổ sung tài chính, Hiệp định vận tải biển, Thoả thuận hợp tác giữa Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên đoàn các Phòng Thương mại và Liên đoàn các Tổ chức Kinh tế 

I-xra-en (2011); Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật (5/2012-Việt Nam đã 

phê duyệt); Nghị định thư thành lập UBLCP (4/2013).Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ 

Quốc phòng I-xra-en về hợp tác công nghiệp và công nghệ trong lĩnh vực an ninh nội địa, Bản ghi nhớ 

giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quốc phòng I-xra-en về bảo vệ thông tin mật (3/2014); Thoả thuận 

Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an I-xra-en về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia 

(11/2014). 
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IV. QUAN HỆ KINH TẾ VỚI VIỆT NAM 

1. Hợp tác thƣơng mại 

Nhìn chung, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và I-xra-en tăng trưởng rõ rệt trong những năm gần 

đây. Cán cân thương mại nghiêng về phía bất lợi cho ta. Ta chủ yếu xuất các sản phẩm như điện thoại 

các loại và linh kiện, thủy hải sản, hạt điều, cà phê, giầy dép, hạt tiêu, dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ...Các 

sản phẩm ta nhập từ phía I-xra-en là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị và 

phụ tùng, phân bón các loại, hàng rau quả... 

Kim ngạch XNK Việt Nam-I-xra-en 

(Đơn vị tính : Nghìn USD) 

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng kim ngạch 

2005 34,53 35,40 69,93 

2006 43,42 41,27 84,69 

2007 57,27 83,41 140,68 

2008 82,69 76,85 159,54 

2009 76,94 129,39 206,33 

2010 97,48 124,89 222,37 

2011 69,53 64,306 133,836 

2012 279,28 158,90 438,19 

2013 400,6 204,72 605,32 

2014 495,96 566,035 1.061,995 

2015 533,904 1.160.515 1.694,419 

2016 554,152 683,752 1,237,904 

2017 712,060 345,301 1,057,361 

(Nguồn Tổng Cục Hải quan Việt Nam) 

 

Mặt hàng xuất khẩu (2015) 
533.904.861 

Mặt hàng nhập khẩu (2015) 
1.160.515.471 

Hàng thủy sản 39.265.003 Phân bón các loại 26.652.744 

Hạt điều 26.981.859 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 

1.039.077.859 

Cà phê 20.629.706 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ 

tùng khác 

54.649.911 

Hàng dệt, may 
14.286.774 

Hàng rau quả 1.529.675 

 

Giày dép các loại 37.323.229   

Điện thoại các loại và linh kiện 270.341.646   

Đơn vị: USD- nguồn Tổng Cục Hảiquan 

2. Hợp tác đầu tƣ 

- I-xra-en xếp thứ 54/93 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 9 dự án và tổng số vốn đăng 

ký 33,77 triệu USD. Các công ty I-xra-en tham gia liên doanh, đầu tư vào một số dự án như khu du lịch 

Ánh Dương ở Khánh Hòa, toà nhà Landmark ở Hà Nội và Capital Fund Tp Hồ Chí Minh… Một số dự 

án hợp tác (trồng hoa, rau, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa) sử dụng công nghệ cao của I-xra-en tại Hà 

Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Lạt và TP. Hồ Chí Minh bước đầu đã thu được kết quả đáng khích lệ.  
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- I-xra-en ký với ta Hiệp định bổ sung cho Nghị định thư hợp tác tài chính (tháng 10/2007; trị giá 150 

triệu USD) và Hiệp định bổ sung tài chính (11/2011; trị giá 100 triệu USD) cung cấp tín dụng cho các 

doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh với các đối tác I-xra-en…  

3.Quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khác 
- I-xra-en đã giúp ta đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, tu nghiệp sinh nông nghiệp và cử nhiều đoàn y, 

bác sĩ khám chữa bệnh miễn phí tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Ta hiện có khoảng 

1000 tu nghiệp sinh nông nghiệp ở I-xra-en.  

- Hợp tác an ninh-quốc phòng giữa ta và I-xra-en cũng đang được đẩy mạnh… 

V. HỢP TÁC VỚI VCCI 

1. Thỏa thuận hợp tác đã ký kết 

Tháng 11/2011 : VCCI đã ký thoả thuận hợp tác với Liên đoàn các Phòng Thương mại I xra en và Liên 

đoàn các tổ chức kinh tế I xra en (FIEO) 

2. Hoạt động đã triển khai 

Tháng 11/2008, VCCI phối hợp với Phòng Thương mại I-xra-en-Việt Nam và tổ chức hợp tác phát 

triển kinh tế I-xra-en của I-xra-en đã tổ chức đoàn doanh nghiệp (11 người) sang khảo sát thị trường và 

tổ chức hội thảo tại I-xra-en. 

Tháng 01/2009, VCCI đã phối hợp với Đại sứ quán I-xra-en tại Hà Nội tổ chức Hội thảo truyền hình 

trực tiếp giới thiệu về “Công nghệ Nông nghiệp I-xra-en-khả năng hợp tác với Việt Nam”. Lãnh đạo 

Uỷ ban Nhân dân , Giám đốc Sở Nông nghiệp và các doanh nghiệp của các tỉnh Hải Dương, Nam định 

và Thái nguyên đã tham dự sự kiện này.  

Tháng 3/2009, VCCI đã phối hợp với Đại Sứ quán I-xra-en tại Việt Nam tổ chức buổi Toạ đàm giữa 

các doanh nghiệp Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm xuất khẩu I-xra-en (Ashra) nhân chuyến thăm 

và làm việc của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ashra. 

Từ ngày 17-21/01/2010, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại Sứ quán Việt 

Nam tại I-xra-en đã tổ chức đón tiếp đoàn 11 doanh nghiệp I-xra-en sang thăm và làm việc tại Việt 

Nam. Đây là lần đầu tiên đoàn doanh nghiệp I-xra-en đến Việt Nam, nhân dịp này, Diễn đàn Doanh 

nghiệp Việt Nam-I-xra-en đã được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Diễn đàn đã thu hút được 

đông đảo sự quan tâm và tham gia của doanh nghiệp Việt Nam. 

Tháng 3/2011, tổ chức Hội thảo về cơ hội hợp tác về nông nghiệp công nghiệp cao với sự tham gia của 

các doanh nghiệp I xraen trong lĩnh vực này. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán I-xra-en tổ chức Diễn đàn 

doanh nghiệp Việt Nam –I-xra-en vào ngày 24/11/2011 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của 

Tổng thống I-xra-en Shimon Peres với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp hai nước.  

 

Tháng 11/2013, tổ chức Diễnđàn doanh nghiệp Nông nghiệp I xra en nhân dịp Bộ trưởng Nông nghiệp 

I xra en sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

VI. THÔNG TIN HỮU ÍCH 

1. Địa chỉ hữu ích 

Đơn vị - Địa chỉ Tel/Fax Email/Website 

Việt Nam 
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Ban Quan hệ quốc tế, 

VCCI 

Số 9 Đào Duy Anh, 

Hà Nội 

T: 84-4-35742022 

F: 84-4-35742020 

chint@vcci.com.vn 

Đại sứ quán I-xra-en 

tại Vietnam 

Đại sứ: H.E Mr. 

Nadav Eshcar 

 

68 Nguyễn Thái Học, 

Ba Đình, Hà Nội 

 

T: (84 4) 8433140  

 

F: (84 4) 8435760 

 

I-xra-en 

Đại sứ quán Việt 

Nam tại I-xra-en 

Đại sứ: Cao Trần 

Quốc Hải 

Beit Asia, 4 Weizman 

Str. Tel Aviv, I-xra-

en 

 

+ Văn phòng Đại sứ 

quán (tổng đài): 00-

972-3-6966304; 00-

972-3-6966311 

+ Đại sứ: 00-972-3-

6093689 

+ Thamtán: 00-972-

3-6093704 

+ Bộ phận lãnh sự: 

00-972-3-6966304 

Ext. 104 

F:00-972-3-6966243 

vnembassy.il@mofa.gov.vnvnembassy.il@gmail.com 

 

2. Các thông tin khác 

*WebsiteCIA – The World Factbook 

*Website Bộ Ngoại giao Việt Nam 
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http://www.mofa.gov.vn/vi/cn_vakv/euro/nr040819111730/ns120225082430

