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CỘNG HOÀ CA-DẮC-XTAN

I. Khái quát
• Tên nước: CỘNG HÒA CA-DẮC-XTAN (Republic of
Kazakhstan)
• Thủ đô: vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, Kazakhstan đã đổi tên thành phố thủ
đô của mình từ Astana thành Nur-Sultan để vinh danh tổng thống vừa mới
nghỉ hưu, Nursultan NAZARBAYEV; đây không phải là lần đầu tiên thành
phố được đổi tên; được thành lập vào năm 1830 với tên gọi Akmoly, nó trở
thành Akmolinsk vào năm 1832, Tselinograd năm 1961, Akmola (Aqmola)
vào năm 1992 và Astana vào năm 1998
• Ngày Độc lập/Quốc khánh: 16/12/1991
• Diện tích: 2.724.900 km2
• Vị trí địa lý: Trải rộng trên phần phía bắc và trung tâm lục địa Á-Âu. Biên
giới 12185 km gồm: bắc giáp Nga (6846 km), đông giáp Trung Quốc (1533
km), nam giáp Kyrgyzstan (1224 km), Uzbekistan (2203 km) và
Turkmenistan (379 km).
• Tài nguyên thiên nhiên: Dầu khí, than, uran, các loại quặng kim loại.
• Dân số: 18,5 triệu người (2017)
• Thể chế Nhà nước: Cộng hòa
• Tổng thống: Tổng thống Kasym-Zhomart TOKAYEV (kể từ ngày 20 tháng
3 năm 2019)
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• Tôn giáo: Hồi giáo 70,2%, Thiên chúa giáo 26,2%, đạo khác 3,6%
• Ngôn ngữ: Tiếng Kazakh, được 64.4% dân số sử dụng, có vị thế ngôn ngữ
"nhà nước"; trong khi tiếng Nga, được hầu hết người Kazakhstan sử dụng,
được tuyên bố là ngôn ngữ "chính thức", và hiện nó được sử dụng trong giao
dịch kinh tế hàng ngày.
II. Tình hình thị trường
Kazakhstan là nước được tách ra từ Liên Xô cũ, có chế độ chính trị khá ổn định.
Chính sách đối ngoại của Kazakhstan là đa phương hóa, có quan hệ ngoại giao với tất
cả các nước thuộc Tổ chức Liên hợp quốc. Tuy nhiên, những đối tác địa chính trị chủ
yếu của Kazakhstan là Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), EU, Mỹ, Trung Quốc,
các nước trong khu vực Trung Đông.
Sau ngày tuyên bố độc lập, Kazakhstan thực hiện chính sách chuyển đổi thể chế
từng bước, do đó tình hình tương đối ổn định, không có xung đột gay gắt. Kazakhstan
thực hiện chính sách hoà hợp dân tộc cho phép các tổ chức dân tộc, tôn giáo, dân chủ
ôn hoà hoạt động. Theo Hiến pháp mới, Tổng thống có quyền lực rất lớn và gần đây
ông Na-da-bai-ép tăng cường củng cố các lực lượng chính trị thân chính quyền, xiết
chặt hơn quản lý nội bộ, tránh mầm mống “cách mạng màu”.
Kazakhstan là nước giàu tài nguyên thiên nhiên: khoáng sản, dầu mỏ và khí đốt,
có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, đất đai rộng lớn phì nhiêu thích hợp cho
phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Công nghiệp khai thác, chế biến tài nguyên, chế tạo
máy xây dựng, máy nông nghiệp, phương tiện vận tải và thiết bị quân sự là những
ngành thế mạnh của Kazakhstan
Do có khí hậu lục địa nên biên độ nhiệt trong năm của Kazakhstan rất lớn. Mùa
hạ nhiêt độ lên cao, trung bình đạt hơn 25 độ C, nhưng đến mùa đông nhiệt độ lại xuống
rất thấp, có lúc xuống hơn -20 độ C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng rất
lớn. Lượng mưa ít và tập trung chủ yếu vào mùa hạ.
Sản phẩm công nghiệp: Dầu mỏ, than đá, sắt thép, kim loại màu, máy kéo, thiết
bị xây dựng, động cơ điện, máy nông nghiệp.
Sản phẩm nông nghiệp: Ngũ cốc, len, bông vải, thịt gia súc, gia cầm, sữa.
Giai đoạn 1991-1992: Kazakhstan bắt đầu chuyển nhanh sang kinh tế thị trường.
Cải cách kinh tế tiếp tục phát triển và có hiệu quả. Vào các năm 1995-1997, các biện
pháp cải cách kinh tế của chính phủ và quá trình tư nhân hoá diễn ra nhanh chóng đã
đem lại kết quả to lớn trong phát triển kinh tế. Kazakhstan hiện đang tiến hành chính
sách công nghiệp nhằm đa dạng hoá nền kinh tế, để không phụ thuộc quá nhiều vào
dầu lửa.
Kazakhstan hiện nay là thành viên Liên minh hải quan Nga, Kazakhstan và
Belarus (hoạt động từ 01/01/2010), là thành viên của Liên minh kinh tế Á – Âu (hiện
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gồm Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyrgystan; hoạt động từ 1/1/2015). Từ
01/07/2010, các biểu thuế quan chung của Nga, Kazakhstan và Belarus bắt đầu có hiệu
lực. Kazakhstan đệ đơn xin gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày
26/01/1996. Hiện nay, Kazakhstan đang trong quá trình đàm phán gần hoàn tất việc gia
nhập WTO.
Kazakhstan có mức tăng trưởng cao và khá ổn định. Năm 2011 GDP tăng 7,5%
so với 2010 và đạt 182,9 tỷ USD. Năm 2012, tuy tình trạng kinh tế thế giới chung phục
hồi chậm sau khủng hoảng và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, GDP của Kazakhstan vẫn đạt
5%. Riêng năm 2013 lĩnh vực tiêu dùng cá nhân và đầu tư chính là nền tảng giúp cho
GDP của Kazakhstan giữ ở mức 6% và đạt khoảng 224 tỷ USD. Năm 2014 GDP của
Kazakhstan đạt 241,8 tỷ USD, tăng 4,3% so với năm 2013.
Kazakhstan hiện đang thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp sáng tạo
bắt buộc, với những ngành chính là: phát triển luyện kim, ngành khai thác dầu mỏ,
công nghiệp hóa chất và công nghiệp dược phẩm, chế tạo máy, tổ hợp công nông
nghiệp, ngành công nghiệp nhẹ, du lịch, công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông
và công nghệ vũ trụ và ngành năng lượng.
Trữ lượng hydrocacbon và khoáng sản rộng lớn của Kazakhstan tạo thành xương
sống của nền kinh tế. Về mặt địa lý, lớn nhất trong số các nước Cộng hòa Xô viết cũ,
ngoại trừ Nga, Kazakhstan sở hữu trữ lượng nhiên liệu hóa thạch đáng kể và các khoáng
chất và kim loại khác, chẳng hạn như urani, đồng và kẽm. Kazakhstan cũng có một nền
nông nghiệp lớn với chăn nuôi và ngũ cốc. Chính phủ nhận ra rằng nền kinh tế của họ
bị ảnh hưởng bởi ngành công nghiệp dầu mỏ và khai thác và đã nỗ lực đầu tư đa dạng
hóa nền kinh tế bằng cách nhắm vào các lĩnh vực như vận tải, dược phẩm, viễn thông,
hóa dầu và chế biến thực phẩm để phát triển và đầu tư. Họ cũng đã thông qua một Bộ
luật đất trong tháng 12 năm 2017 với mục đích tăng cường thăm dò và đầu tư vào
hydrocarbon, và đặc biệt là khai thác mỏ, các lĩnh vực.
Sản lượng và tiềm năng của Kazakhstan đang mở rộng nhanh chóng. Dự án
Tengizchevroil do Chevron dẫn đầu trị giá 36,8 tỷ USD sẽ hoàn thành vào năm 2022.
Trong khi đó, lĩnh vực Kashagan siêu khổng lồ cuối cùng đã ra mắt sản xuất vào tháng
10/2016 sau nhiều năm trì hoãn và ước tính chi phí phát triển là 55 tỷ USD. Tổng sản
lượng dầu của Kazakhstan năm 2017 tăng 10,5%.
Kazakhstan không giáp biển và phụ thuộc vào Nga để xuất khẩu dầu sang châu
Âu. Họ cũng xuất khẩu dầu trực tiếp sang Trung Quốc. Năm 2010, Kazakhstan gia
nhập Nga và Belarus thành lập Liên minh Hải quan nhằm tăng cường đầu tư nước
ngoài và cải thiện thương mại. Liên minh Hải quan phát triển thành một không gian
kinh tế duy nhất vào năm 2012 và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) vào tháng 1 năm
2015. Được hỗ trợ bởi giá hàng hóa tăng cao, xuất khẩu của Kazakhstan sang các nước
EAEU tăng 30,2% trong năm 2017. Nhập khẩu từ các nước EAEU tăng 24,1%.
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Suy thoái kinh tế của đối tác EAEU, Nga, và sự sụt giảm giá cả hàng hóa toàn
cầu từ năm 2014 đến năm 2016 đã góp phần làm suy thoái kinh tế ở Kazakhstan. Trong
năm 2014, Kazakhstan đã phá giá tiền tệ của mình, tenge, và công bố một gói kích
thích để đối phó với những thách thức kinh tế của nó. Khi đối mặt với sự sụt giảm hơn
nữa của đồng rúp, giá dầu và nền kinh tế khu vực, Kazakhstan tuyên bố vào năm 2015
sẽ thay thế dải tiền tệ của mình bằng một tỷ giá hối đoái nổi, dẫn đến sự sụt giảm mạnh
giá trị của tenge. Kể từ khi đạt mức thấp 391 đô la vào tháng 1 năm 2016, tenge đã
được đánh giá khiêm tốn, được hỗ trợ bởi giá dầu hơi cao hơn một chút. Trong khi tốc
độ tăng trưởng chậm lại khoảng 1% trong cả năm 2015 và 2016, sự phục hồi vừa phải
của giá dầu, lạm phát tương đối ổn định và tỷ giá hối đoái, và bắt đầu sản xuất tại
Kashagan đã giúp tăng trưởng GDP năm 2017 lên 4%.
• GDP (PPP, tỷ USD): 487,868 tỷ USD (ước tính năm 2019) 466,859 tỷ USD
(ước tính năm 2018) 448,472 tỷ USD (ước tính năm 2017)
• Tăng trưởng GDP: 6,13% (ước tính năm 2019) 4,41% (ước tính năm 2018)
4,38% (ước tính năm 2017)
• GDP bình quân (USD/người): $ 26.351 (ước tính năm 2019) $ 25,544 (ước
tính năm 2018) $ 24,863 (ước tính năm 2017)
• Cơ cấu GDP: nông nghiệp 4,8%; công nghiệp 34,4%; dịch vụ 60.8% (2019).
• Lạm phát: 5,2% (ước tính năm 2019) 6% (ước tính năm 2018) 7,3% (ước tính
năm 2017)
• Tỉ lệ thất nghiệp: 4,8% (ước tính năm 2019) 4,85% (ước tính năm 2018)
▪ Kim ngạch xuất khẩu (tỷ USD): 76,455 tỷ USD (ước tính năm 2019) 74,809
tỷ USD (ước tính năm 2018) 68,256 tỷ USD (ước tính năm 2017)
• Cơ cấu hàng xuất khẩu dầu thô, khí tự nhiên, đồng, hợp kim sắt, hóa chất
phóng xạ (2019)
• Thị trường xuất khẩu chinh Trung Quốc 13%, Ý 12%, Nga 10%, Hà Lan 7%,
Pháp 6%, Hàn Quốc 5% (2019)
• Kim ngạch nhập khẩu (tỷ USD): 69,17 tỷ USD (ước tính năm 2019) 61,933
tỷ USD (ước tính năm 2018) 58,099 tỷ USD (ước tính năm 2017)
• Cơ cấu hàng nhập khẩu: thuốc đóng gói, khí đốt tự nhiên, ô tô, thiết bị phát
thanh truyền hình, máy bay (2019)
• Thị trường nhập khẩu chính: Nga 34%, Trung Quốc 24% (2019)
III. Quan hệ Việt Nam với Kazakhstan
1. Trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao
Sau khi Kazakhstan tuyên bố độc lập, Việt Nam công nhận Kazakhstan và hai
nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/9/1992. Tháng 02/1994 Bộ trưởng Ngoại
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giao Nguyễn Mạnh Cầm đã thăm Kazakhstan. Tháng 6/1994 Thủ tướng Võ Văn Kiệt
đã thăm chính thức Kazakhstan.
Ngày 14-15/9/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Kazakhstan,
khởi động lại quan hệ với Kazakhstan sau hơn 10 năm không có trao đổi đoàn cấp cao
và nâng quan hệ lên một bước mới. Hai bên đã ký được 6 văn kiện quan trọng tạo cơ
sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước.
Ngày 30-31/10/2011, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
thăm chính thức nước ta, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương trong bối
cảnh 2 nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012. Hai
bên đã ký được 6 văn kiện quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm này.
Ngày 09-11/9/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp
cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan. Hai bên đã ký một số văn
kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực kiểm dịch thực vật, ngân hàng, hàng không,
hợp tác địa phương.
Ngày 27-31/3/2015, Chủ tịch Hạ viện CH Kazakhstan K.Jakupov thăm chính
thức Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm Chủ tịch Hạ viện đã gặp gỡ và làm việc
với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Ngày 29-30/5/2015 Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến thăm
và làm việc tại Kazakhstan để tham dự buổi ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa
Liên minh Kinh tế Á-Âu và CHXHCN Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm Thủ
tướng Việt Nam đã gặp gỡ và làm việc với Tổng thống CH Kazakhstan N. Nazarbayev
và Thủ tướng CH Kazakhstan K. Maksimov.
Ngày 23-30/7/2015 Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Kazakhstan Rapil
Zhoshybayev, Ủy viên Triển lãm chuyên ngành quốc tế “EXPO-2017” đã có chuyến
thăm chính thức tới nước ta. Đại diện Việt Nam đã đưa ra xác nhận về việc tham gia
vào Triển lãm chuyên ngành quốc tế “EXPO-2017”.
Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam và Kazakhstan về hợp tác kinh tế-thương mại
và khoa học-kỹ thuật đã được thành lập và họp Khóa I vào tháng 10/1997 tại Almaty.
Khóa họp 7 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan về hợp tác kinh tếthương mại và khoa học - kỹ thuật đã diễn ra vào ngày 22-23 tháng 10 năm 2015 tại
Astana, Cộng hòa Kazakhstan. Tại khóa họp lần này hai bên đã trao đổi ý kiến về nhiều
lĩnh vực phản ánh sự phát triển hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam. Ngoài ra, hai
bên đã bàn luận về hợp tác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa
học-kỹ thuật, nông nghiệp, văn hóa, du lịch và thể thao. Trong khóa họp này hai bên
đã ký kết nghị định thư về các hướng hợp tác ưu tiên, bao gồm các thỏa thuận về việc
mở rộng hơn nữa của các cơ sở pháp lý hợp tác song phương.
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Đồng thời hai bên đã xác định các hướng hợp tác tiềm năng và nhất trí tiếp tục
tăng cường hợp tác toàn diện.
Ngoài ra để chủ động hơn nữa trong hợp tác song phương, Kazakhstan đã mở
Đại sứ quán CH Kazakhstan tại Việt Nam vào năm 2014.
2. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại
Xét về tổng thể, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan hiện
nay còn khiêm tốn. Tuy nhiên, trong các năm gần đây, kim ngạch thương mại song
phương giữa Việt Nam và Kazakhstan đã có sự tăng trưởng khá tích cực.
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam bao gồm chè, thuốc, mỹ phẩm, sản
phẩm từ giấy, bìa các tông và kính, giày dép, máy móc thiết bị chế biến thực phẩm,
máy tính và phụ kiện.
Việt Nam nhập khẩu từ Kazakhstan các sản phẩm: amiăng, thép tấm cán, hợp
kim và thép không gỉ, thiết bị vận tải.
Trong năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu hàng hóa tương đương 48,8 triệu USD
từ Kazkhstan. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Liên chính phủ
Kazakhstan về Hợp tác Thương mại, Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật (1997) đã được tổ
chức. Đồng Chủ tịch Ủy ban từ phía Kazakhstan là Thứ trưởng Bộ Thương mại và Hội
nhập Cộng hòa Kazakhstan K.K. Torebaev. (từ ngày 07/07/2018), có người Việt Nam
- Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An (đang chờ bổ nhiệm).
Kim ngạch thương mại năm 2019 đạt 387,6 triệu USD (-17%), bao gồm cả. xuất
khẩu - 78,9 triệu USD (-55,9%), nhập khẩu - 308,6 triệu USD (+ 6%).
Theo Ủy ban Doanh thu Nhà nước của Bộ Tài chính Cộng hòa Kazakhstan, từ
tháng 1 đến tháng 12 năm 2020, kim ngạch thương mại giữa Cộng hòa Kazakhstan và
Việt Nam đạt 380,8 triệu USD (-1,8%), bao gồm. xuất khẩu từ Kazakhstan - 57,3 triệu
USD (-26,9%), nhập khẩu sang Kazakhstan - 323,4 triệu USD (+ 4,8%).
3. Những Hiệp định/cam kết song phương
- Hiệp định về hợp tác kinh tế-thương mại (1/2/1994);
- Nghị định thư về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (1994).
- Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (2009);
- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (2009);
- Hiệp định về việc công dân làm việc có thời hạn tại Kazakhstan và Việt Nam
(2009);
- Hiệp định về việc đi lại của công dân hai nước (2009);
- Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, tài nguyên và khoáng sản (2009);
- Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (2011);
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- Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với
các loại thuế đánh vào thu nhập (2011);
- Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực du lịch (2011);
- Nghị định thư bổ sung Hiệp về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày
15/9/2009 (2011)
- Thỏa thuận hợp tác về hàng không dân dụng (2011);
- Thỏa thuận hợp tác giữa TP HCM (Việt Nam) và Chính quyền thành phố
Almaty (Kazakhstan) (2011);
- Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu
(t3/2015).
- Thỏa thuận về hợp tác giữa Bộ Văn hóa và thể thao Kazakhstan và Bộ văn hóa,
thể thao và du lịch Việt Nam (t5/2015).
4. Trong lĩnh vực công nghiệp
Gần đây, hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan trong lĩnh vực công nghiệp dầu
khí đang có những tiến triển tích cực. Trong tháng 4 năm 2012, Lãnh đạo Petrovietnam
và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kazakhstan KazMunaiGaz đã ký Thỏa thuận bổ sung
gia hạn “Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa PVN và KazMunaiGaz”, đồng thời bước
đầu đã đạt được dự án hợp tác cụ thể thông qua Thỏa thuận nghiên cứu chung tại khu
vực Lô Usturt (gần biên giới với Uzbekistan, nơi PVN đang triển khai hợp đồng dầu
khí Lô Kossor). Tháng 9 năm 2012 Petrovietnam và KazMunaiGaz đã ký Biên bản ghi
nhớ về việc tiến hành đàm phán tiến tới ký kết hợp đồng dầu khí tại khu vực diện tích
Lô Usturt.
Hiện hai Bên đang nghiên cứu, đánh giá tài liệu và thống nhất chi phí.
Petrovietnam đang đề nghị phía KazMunaiGaz cho phép thực hiện công tác địa chấn
tự chọn tại khu vực này hoặc giảm thiểu chi phí mua tài liệu.
Cùng với các dự án tại Kazakhstan và Việt Nam, Petrovietnam và PVEP cũng
đang trao đổi với KazMunaiGaz về khả năng tham gia một số dự án tại nước thứ ba.
IV. Quan hệ giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với
Kazakhstan
Tháng 7/2015, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Kazakhstan Ông Rapil
Zhoshybayev đã dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp và quan chức Chính phủ sang làm
việc tại Việt Nam. Đại sứ quán Kazakhstan đã phối hợp cùng VCCI tổ chức Diễn đàn
doanh nghiệp “Doing Business in Kazakhstan” và giới thiệu Hội chợ Triển lãm EXPO
2017 sẽ được diễn ra tại Kazakhstan. 70 công ty và doanh nghiệp Việt Nam tham dự
buổi diễn đàn này đã được giới thiệu về môi trường đầu tư tại Kazakhstan, cũng như
các cơ hội cho các doanh nghiệp của Việt Nam trong các lĩnh vực như kinh doanh, đầu
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tư và du lịch. Trong khuôn khổ buổi diễn đàn Công ty cổ phần “Công ty quốc gia
“Astana EXPO-2017” và Công ty TNHH MTV DV lữ hành Saigontourist đã ký kết
Thỏa thuận về hợp tác.
Tháng 10/2015, VCCI đã phối hợp với Đại sứ quán Kazkhstan tại hà Nội tổ chức
buổi Gặp gỡ Doanh nghiệp giữa đoàn doanh nghiệp Kazkhstan và doanh nghiệp Việt
nam.
Tháng 5/2016, VCCI đã phối hợp với Đại sứ quán Kazkhstan tại hà Nội tổ chức
Diễn đàn doanh nghiệp "Hợp tác về vận tải: Kazakhstan – Việt Nam – Liên minh Kinh
tế Á Âu" tại Hà Nội.
V. Nhận xét
1. Kazakhstan là đất nước lớn thứ hai trong SNG (sau Nga) và là nước có mức
tăng trưởng kinh tế cao nhất SNG. Kinh tế Kazakhstan phát triển khá và bền vững.
Trong khoảng thời gian 2004-2008, GDP tăng trung bình 8,4%.
2. Kazakhstan là nước giàu tài nguyên thiên nhiên: khoáng sản, dầu mỏ và khí
đốt, có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, đất đai rộng lớn phì nhiêu thích hợp
cho phát triển trồng trọt và chăn nuôi.
3. Cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam và Kazakhstan bổ sung cho
nhau.
VI. THÔNG TIN HỮU ÍCH
1. Địa chỉ hữu ích
Đơn vị - Địa chỉ
Việt Nam
Ban Quan hệ quốc tế, VCCI
Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam
Villa 51, 10 Dang Thai Mai str., Tay
Ho district, Hanoi

Kazakhstan
Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan
№ 19B, Zhylyoistr.Karaotkel 2
mic,dist, Nur-Sultan
city.R.Kazakhstan
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T: 84-4-35742022
máy lẻ 244
T:84- 24-37180777
F: 84- 24-37186777

hungcv@vcci.com.vn
www.vcci.com.vn

Tel : + 7 (7172) 26
6162

https://www.gov.kz/m
emleket/entities/mfahanoi/contacts?lang=v
i
hanoi@mfa.kz

vnemb.kz@mofa.gov.
vn
vnemb.kz09@yahoo.c
om
9

Ban Quan hệ Quốc tế

Hồ sơ thị trường Kazakhstan

Fax: + 7 (7172) 26 61 www.mofa.gov.vn/vne
67
mb.kz/en/

2. Các thông tin khác
*WebsiteCIA – The World Factbook : https://www.cia.gov/the-worldfactbook/countries/kazakhstan/
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