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TỰ NHIÊN
BẠN CÓ BIẾT?

Núi Ngọc Sơn (Yushan) ở Đài Loan là ngọn núi cao nhất
khu vực Đông Á.
Khoảng 20% diện tích đất ở Đài Loan là khu vực bảo tồn.

Trung Hoa Dân Quốc, thường được biết đến rộng rãi với
tên gọi Đài Loan, nằm ở khu vực Tây Thái Bình Dương,
giữa Nhật Bản và Philippines, mở rộng tới các quần đảo
Bành Hồ (Penghu), Kim Môn (Kinmen) và Mã Tổ (Matsu)
cũng như rất nhiều đảo nhỏ ngoài khơi khác. Tổng diện
tích đảo Đài Loan và các đảo xung quanh là 36.197 km2.
Với diện tích tương đương đất nước Hà Lan, nhưng dân
số vào khoảng 23 triệu dân, Đài Loan là quốc gia có mật
độ dân số cao so với 3/4 quốc gia trên thế giới. Đài Loan
có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Những dãy núi với
nhiều đỉnh cao trên 3.000m, trong đó bao gồm núi Ngọc
Sơn (Yushan) – đỉnh núi cao nhất Đông Á – và những
ngọn đồi nằm dưới chân núi với những cánh rừng phủ
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Địa hình Khu thắng cảnh quốc gia bờ biển Nghi Lan
và đông bắc Đài Loan nổi tiếng với những tảng đá hình ngọn nến
(Ảnh: Ke Zhih-cheng)

TỰ NHIÊN

xanh chiếm hơn 1/2 diện tích Đài Loan. Hòn đảo xinh đẹp

một vùng khí hậu rộng lớn trải dài từ nhiệt đới cho đến ôn

này còn có những ngọn núi lửa, các cao nguyên, vùng

đới. Đặc điểm này, kết hợp với đất đai phì nhiêu, màu mỡ

đồng bằng duyên hải, thung lũng. Quần đảo Điếu Ngư Đài

và lượng mưa lớn, đã biến hòn đảo trở thành thiên đường

(Diaoyutai) nằm ở phía đông bắc Đài Loan và một loạt các

về nông nghiệp, trên thực tế có thể trồng và canh tác bất

đảo nằm ở biển Nam Hải (biển Đông), bao gồm các quần

kỳ loại rau quả nào, đồng thời cũng biến hòn đảo thành

đảo Đông Sa (Pratas), Nam Sa (Spratly), Tây Sa (Paracel)

một vùng đất kỳ thú của sự sáng tạo. Vào mùa đông, bạn

và Trung Sa (Macclesfield Bank), đều là một phần vốn có

có thể ngắm tuyết rơi trên sườn núi Hợp Hoan (Hehuan)

của lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc.

ở huyện Nam Đầu (Nantou), sau đó chỉ cần đi 200 km
tới huyện Bình Đông (Pingtung) ngát hương để đắm mình

Nằm trên dòng chảy đại dương ấm áp xa bờ biển phía

trong làn nước biển, lặn ngắm rạn san hô ven theo mũi

đông của lục địa Châu Á, đặc trưng nổi bật của Đài Loan là

phía nam của hòn đảo.
Trong khi đó, những đảo nhỏ hơn lại có những đặc trưng tự

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Diện tích:

36.197

Chiều dài:

nhiên riêng, chẳng hạn như những cột đá bazan trên quần
đảo Bành Hồ (Penghu) và những suối nước nóng dọc theo

km2

bờ biển Đảo Lục (Green) và đảo Quy Sơn (Guishan).

394 km

Chiều rộng:

Hệ thực vật và động vật
Độ quang phổ từ nhiệt đới đến ôn đới của các vùng khí

144 km

hậu và dải địa hình đa dạng rộng lớn đã đem lại cho hòn
đảo sự phong phú về hệ thực vật và động vật. Có khoảng

Đỉnh núi cao nhất:

Núi Ngọc Sơn (3.952 m)
Đất nông nghiệp: 7.930 km
2

Nhiệt độ trung bình:
Tháng Giêng:
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18°C

22°C
Tháng 7:

29°C

125 loài động vật có vú, 788 loài chim, 134 loài bò sát, 42
loài động vật lưỡng cư, 454 loài bướm và 3.265 loài cá cư
trú tại Đài Loan. Hệ thực vật trên hòn đảo gồm 881 loài
rêu, 4.875 loài thực vật hạt kín và 36 loại thực vật hạt trần.
Để bảo vệ hệ sinh thái của các loài động thực vật này,
Chính phủ đã tiến hành lưu giữ khoảng 20% diện tích đảo
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TỰ NHIÊN

làm những khu bảo tồn, bao gồm 9 công viên quốc gia và

mực nước biển xuống thấp kỷ lục và loài cá hồi này không

1 công viên tự nhiên quốc gia, 22 khu bảo tồn thiên nhiên

thể di cư xuôi dòng hay ngược dòng giữa vùng nước ngọt

có hệ sinh thái đặc biệt, 6 khu bảo tồn rừng, 20 nơi cư trú

và nước mặn. Để bảo vệ loài cá có nguy cơ tuyệt chủng

của động vật hoang dã và 37 môi trường sống của động

này, một khu bảo tồn cá hồi nước ngọt Đài Loan đã được

vật hoang dã lớn.

thiết lập ở phía thượng nguồn sông Đại Giáp (Dajia) trong
công viên quốc gia Tuyết Bá (Shei-pa).

Một trong số những loài động vật nổi tiếng nhất của Đài
Loan là cá hồi nước ngọt Đài Loan (Oncorhynchus masou
formosanus). Người ta tin rằng, loài cá này mắc kẹt trong

CÁC CÔNG VIÊN QUỐC GIA

những vùng nước lạnh buốt trên núi cao ở khu vực miền
trung Đài Loan trong suốt thời kỳ cuối của kỷ băng hà, khi

Công viên quốc gia
Kim Môn
(Kinmen National
Park)

Công viên hải dương
quốc gia Nam Bành Hồ
(South Penghu Marine
National Park)

Công viên quốc gia Dương Minh Sơn
(Yangmingshan National Park)
Công viên quốc gia Tuyết Bá
(Shei-pa National Park)
Công viên quốc gia Taroko
(Taroko National Park)
Công viên quốc gia Ngọc Sơn
(Yushan National Park)

Một con mèo báo cái được điều trị nhiễm trùng mắt tại
Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật đặc hữu (ESRI)
ở huyện Nam Đầu, miền trung Đài Loan trước khi được
thả về tự nhiên (Ảnh: Chen Mei-ling)
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Công viên quốc gia Đài Giang
(Taijiang National Park)
Công viên quốc gia Khẩn Đinh
(Kenting National Park)

Công viên quốc gia
đảo san hô Đông Sa
(Tungsha Atoll National
Park)
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CON NGƯỜI
BẠN CÓ BIẾT?

Có 16 dân tộc bản địa được công nhận
chính thức tại Đài Loan.
Hòn đảo này còn là ngôi nhà của hơn 530.000 dân di cư
mới, trong đó đa phần đến từ Trung Quốc và Đông Nam Á.

Có thể mô tả Đài Loan là một xã hội người Hoa có người
Hán chiếm ưu thế, với hơn 95% dân số có nguồn gốc
người Hán. Tuy nhiên, thực tế còn phức tạp hơn nhiều
so với hình dung tổng quát như vậy. Những làn sóng
di cư liên tiếp của người Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ
17 với những nhóm nhỏ người thuộc các dân tộc khác
nhau, có ngôn ngữ và văn hóa khác biệt. Ngày nay, tại
Đài Loan, sự khác biệt giữa những nhóm người này đã
bị xóa mờ nhờ những cuộc hôn nhân giao thoa trên diện
rộng và việc sử dụng cùng một ngôn ngữ là tiếng Hoa
phổ thông. Đài Loan là một xã hội đa văn hóa bao gồm
các phân nhóm người Hán đa dạng, cũng như các dân
tộc Malayo-Polynesia bản địa và người nhập cư từ khắp
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Một người phụ nữ chụp ảnh cùng con trai trong công viên
Đại Hồ, thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Chen Mei-ling)

CON NGƯỜI

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Dân số:

23.603.121

Cơ cấu dân số:
0-14 tuổi:

12,75%

(2019)

Tỷ suất sinh thô (2019):
Tỷ suất chết thô (2019):

15-64 tuổi:

71,96%

65 tuổi trở lên:

15,28%

Tuổi thọ (2019):

7,42
7,44

80,9

(trên 1.000 người)
(trên 1.000 người)

tuổi

Nam:

Dân tộc:
Người Hán:

95,4%

Nữ:
77,7
tuổi

Người bản địa:

2,4%

84,2
tuổi

Người nhập cư:

2,2%

nơi trên thế giới. Những năm gần đây, một làn sóng dân

văn hóa của các dân tộc bản địa bằng cách thực hiện

di cư mới từ Trung Quốc và Đông Nam Á tràn vào Đài

kênh truyền hình tiếng dân tộc Đài Loan và thông qua

Loan, hầu hết là thông qua hôn nhân. Hiện tại, số lượng

Luật cơ bản về Dân tộc bản địa.

dân di cư mới tại Đài Loan là hơn 530.000 người.
Sự hội tụ và tương tác giữa các dòng chảy con người
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Sự đánh giá và công nhận di sản văn hóa của 16 bộ

ở Đài Loan giúp hòn đảo này trở thành một xã hội cởi

tộc nói tiếng Nam Đảo, chiếm chỉ khoảng hơn 2% dân

mở, luôn hướng tới tương lai, hợp nhất các yếu tố văn

số, đang ngày càng được coi trọng. Các tổ chức nhà

minh đa dạng từ khắp nơi trên thế giới thành một thực

nước và tư nhân đang nỗ lực khôi phục ngôn ngữ và

thể riêng biệt mà hài hòa.
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LỊCH SỬ
BẠN CÓ BIẾT?

Người Hà Lan và Tây Ban Nha đã đến định cư ở Đài Loan
từ đầu thế kỷ 17.
Khoảng 1,2 triệu người đã di cư từ Trung Quốc sang Đài
Loan cùng với Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)
vào cuối thập niên 1940 và đầu thập niên 1950.

Trung Hoa Dân Quốc ra đời năm 1912 tại Trung Quốc.
Vào thời điểm đó, Đài Loan đang nằm dưới sự cai trị của
Nhật Bản theo Hiệp ước Shimonoseki năm 1895, theo đó
triều đình nhà Thanh (Qing) nhượng lại Đài Loan cho Nhật
Bản. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bắt đầu thực thi
quyền tài phán đối với Đài Loan vào năm 1945 sau khi
Nhật Bản đầu hàng vào cuối Thế chiến thứ II.
Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc dời sang Đài Loan vào
năm 1949 sau cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung
Quốc. Kể từ đó, Trung Hoa Dân Quốc tiếp tục thực thi
quyền tài phán đối với hòn đảo chính Đài Loan cùng một
loạt các đảo nhỏ xung quanh, khiến Đài Loan và Trung
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Một bức tượng thần sư tử sừng sững ở huyện đảo Kim Môn
như thần hộ mệnh xua đuổi tà ma và mang lại may mắn.
(Ảnh: Chin Hung-hao)

LỊCH SỬ

Quốc mỗi bên nằm dưới sự điều hành quản lý của một
chính phủ khác nhau. Chính quyền Bắc Kinh chưa bao giờ
thực thi được chủ quyền đối với Đài Loan và các đảo khác
hiện đang nằm dưới sự quản lý của Trung Hoa Dân Quốc.

Theo dòng lịch sử
Dòng thời gian dưới đây tập trung vào lịch sử được ghi
chép lại của Đài Loan được tính từ 400 năm trước, mặc
dù nơi đây là quê hương của người Malayo-Polynesia
trong nhiều thiên niên kỷ.

1500s Người ta tin rằng những thủy thủ châu Âu khi
đi qua Đài Loan đã ghi lại tên hòn đảo là Ilha
Formosa, nghĩa là hòn đảo xinh đẹp.

Đài Loan tiếp tục đón tiếp số lượng nhỏ thương
nhân Trung Quốc, ngư dân và cướp biển.

1624 Công ty Đông Ấn của thương nhân Hà Lan

thiết lập cơ sở tại phía tây nam Đài Loan, bắt
đầu có sự chuyển đổi trong hoạt động sản xuất
ngũ cốc của thổ dân, thuê các lao động người
Trung Quốc làm việc trong các đồn điền trồng
lúa và mía đường của họ.

1626 Các nhà thám hiểm Tây Ban Nha thành lập cơ

sở ở miền bắc Đài Loan nhưng đã bị người Hà
Lan chiếm đóng vào năm 1642.

1662 Trốn chạy khỏi cuộc chinh phạt người Mãn Châu

thời nhà Minh (1368-1644) ở Trung Quốc, những
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người trung thành với nhà Minh dưới sự lãnh đạo
của Trịnh Thành Công (Zheng Cheng-gong hay
Koxinga) đã đánh đuổi người Hà Lan ra khỏi Đài
Loan và lập ra chính quyền của mình trên hòn đảo.

1683 Lực lượng nhà Thanh (1644-1912) chiếm quyền
kiểm soát vùng duyên hải ven biển phía bắc và
phía tây Đài Loan.

1885 Tuyên bố Đài Loan là một tỉnh của vương triều
nhà Thanh.

1895 Tiếp theo thất bại trong cuộc chiến tranh Trung

- Nhật lần thứ nhất (1894-1895), triều đình nhà
Thanh ký Hiệp ước Shimonoseki, chuyển giao lại
chủ quyền Đài Loan cho Nhật Bản. Nhật Bản cai trị
hòn đảo cho đến năm 1945.

1911- Cách mạng Trung Quốc lật đổ vương triều nhà
1912 Thanh và lập ra Trung Hoa Dân Quốc.
1943 Trong Thế chiến thứ II, nhà lãnh đạo Trung Hoa Dân

Quốc Tưởng Giới Thạch đã có cuộc gặp với Tổng
thống Mỹ Franklin Rooservelt và Thủ tướng Anh
Winston Churchill tại Cairo. Hội nghị kết thúc với
Tuyên bố Cairo, trong đó nêu rõ “… Formosa (Đài
Loan) và quần đảo Bành Hồ (the Penghu Islands) sẽ
được khôi phục cho Trung Hoa Dân Quốc...”

1945 Trung Hoa Dân Quốc, Liên hợp Vương quốc Anh

và Mỹ cùng ra Tuyên bố chung Potsdam, kêu gọi
Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện và thực thi Tuyên
bố Cairo.
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Sau Thế chiến thứ II, đại diện Chính phủ Trung
Hoa Dân Quốc chấp thuận sự đầu hàng của quân
Nhật ở Đài Loan. Chủ tịch tỉnh Đài Loan là Trần
Nghi (Chen Yi) gửi một bản ghi nhớ tới Tổng đốc
Nhật Bản tại Đài Loan, trong đó có đoạn: “Với tư
cách là Chủ tịch tỉnh Đài Loan của Trung Hoa Dân
Quốc, …tôi khôi phục lại toàn bộ lãnh thổ, con
người, hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và
tài sản hợp pháp của Đài Loan (bao gồm quần
đảo Bành Hồ)”.

1947 Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc được ban
hành vào ngày 1 tháng 1 và dự kiến có hiệu
lực từ ngày 25 tháng 12. Vào tháng 3 và
những tháng tiếp theo, quân đội Trung Hoa
Dân Quốc được phái đến từ Trung Quốc đàn
áp cuộc nổi dậy của nhiều cư dân Đài Loan
trên quy mô lớn được châm ngòi bởi sự kiện
ngày 28 tháng 2.

1948 Khi cuộc nội chiến tại Trung Quốc giữa Quốc
Dân Đảng - lãnh đạo chính phủ Trung Hoa Dân
Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc bùng nổ,
các Điều khoản tạm thời có hiệu lực trong thời kỳ
tổng động viên quốc gia để trấn áp Đảng Cộng
sản được ban hành, vượt qua Hiến pháp Trung
Hoa Dân Quốc và mở rộng rất lớn quyền lực
của tổng thống. Từ đó bắt đầu thời kỳ Khủng bố
Trắng kéo dài đến năm 1991 khi các Điều khoản
tạm thời được dỡ bỏ.
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1949 Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc dời tới Đài Loan
với 1,2 triệu người đi theo từ Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 10, diễn ra trận chiến Cổ Ninh Đầu
(Kuningtou) tại Kim Môn (Kinmen). Trong trận chiến
này, lực lượng vũ trang Trung Hoa Dân Quốc đã
đánh bại quân Cộng sản tại bờ biển phía tây bắc
đảo này.
Lệnh thiết quân luật được ban hành tại Đài Loan và
tiếp tục có hiệu lực đến năm 1987.

1952 Tiếp sau Hiệp ước Hòa bình San Francisco năm

1951 do Nhật Bản ký kết với với 48 quốc gia
Đồng minh đại diện cho Liên Hợp Quốc, Hiệp
ước Hòa bình được ký kết giữa Trung Hoa Dân
Quốc và Nhật Bản tại Nhà khách Đài Bắc chính
thức chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai bên
và công nhận: Theo Điều 2 của Hiệp ước San
Francisco, Nhật Bản từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa
và yêu sách đối với Đài Loan (Formosa), Bành
Hồ (Pescadores), cũng như Quần đảo Nam Sa
(Spratly) và Quần đảo Tây Sa (Paracel). Tất cả các
hiệp ước, công ước và hiệp định ký kết trước ngày
9 tháng 12 năm 1941 giữa Trung Quốc và Nhật
Bản trở nên vô hiệu sau khi chiến tranh kết thúc.

1954 Hiệp ước quốc phòng giữa Trung Hoa Dân Quốc
và Mỹ được ký kết tại Washington.

1958 Ngày 23 tháng 8 bắt đầu cuộc đấu pháo kéo dài hơn
40 ngày giữa quân đồn trú Trung Hoa Dân Quốc tại
Kim Môn và lực lượng quân đội Trung Quốc.

17

LỊCH SỬ

1966 Khu chế xuất đầu tiên được xây dựng ở thành phố

Quốc hội, bao gồm các thành viên của Viện Lập
pháp và Quốc dân đại hội, diễn ra từ năm 1991
đến năm 1992, đại diện cho toàn bộ người dân Đài
Loan. Từ năm 1991 cho đến năm 2005, Hiến pháp
Trung Hoa Dân Quốc đã trải qua 7 lần sửa đổi.

1968 Hệ thống giáo dục bắt buộc 9 năm ra đời vào thời

Đài Loan trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Cao Hùng (Kaohsiung City), miền nam Đài Loan.
Sự ra đời của những khu công nghiệp như vậy
thúc đẩy Đài Loan trở thành một quốc gia phát triển
và là kiểu mẫu cho các quốc gia khác noi theo.
điểm khi chỉ có không đến 9 quốc gia trên toàn cầu
có hệ thống giáo dục bắt buộc với thời gian tương
tự hoặc dài hơn.

1971 Ngày 25 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã

thông qua Nghị quyết 2758, công nhận nước Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) là đại diện hợp
pháp duy nhất của Trung Quốc tại các tổ chức toàn
cầu. Trung Hoa Dân Quốc rút khỏi Liên Hợp Quốc.

1979 Các nhà hoạt động dân chủ biểu tình tại Cao Hùng
(Kaohsiung) bị bắt giữ và bỏ tù sau hoạt động
được biết đến với tên gọi Sự kiện Cao Hùng, sự
kiện dẫn tới sự hình thành và phát triển của Đảng
Dân Tiến vào năm 1986.

1987 Chấm dứt lệnh Thiết quân luật vốn có hiệu lực từ

năm 1949. Dỡ bỏ lệnh cấm thành lập các đảng
phái chính trị mới và các ấn phẩm báo chí. Mức độ
dân chủ hóa được nâng cao.
Trao đổi giữa hai bờ eo biển được bắt đầu.

1991 Các Điều khoản tạm thời có hiệu lực trong thời kỳ

tổng động viên quốc gia để đàn áp quân Cộng sản
bị bãi bỏ. Một cuộc bầu cử lại toàn bộ đại biểu
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1992 Đại diện chính phủ từ hai bờ eo biển Đài Loan gặp
nhau lần đầu tiên tại Hồng Kông. Thông qua liên
lạc và trao đổi sau đó, hai bên đã đạt được những
nhận thức chung và hiểu biết chung.

1995 Chương trình bảo hiểm y tế quốc gia bắt đầu được
thực hiện.

1996 Trung Hoa Dân Quốc tổ chức cuộc bầu cử tổng

thống trực tiếp đầu tiên trong lịch sử. Ông Lý Đăng
Huy (Lee Teng-hui) và người đồng hành Liên Chiến
(Lien Chan) của Quốc Dân Đảng (KMT) giành
được 54% phiếu bầu.

2000 Ông Trần Thủy Biển (Chen Shui-bian) và bà Lã Tú

Liên (Annette Hsiu-lien Lu) thuộc Đảng Dân Tiến
(DPP) đắc cử Tổng thống và Phó tổng thống, chấm
dứt hơn 50 năm Quốc Dân Đảng (KMT) nắm giữ
quyền lực, đánh dấu cuộc chuyển giao đầu tiên giữa
các đảng phái chính trị về quyền lực hành pháp của
Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan.

2002 Đài Loan trở thành thành viên của Tổ chức Thương
mại Thế giới.
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2003 Viện Lập pháp thông qua Đạo luật Trưng cầu dân

ý, tạo nền tảng pháp lý để công dân được bỏ phiếu
trực tiếp về các vấn đề quan trọng của địa phương
hoặc quốc gia.

2004 Cuộc trưng cầu dân ý quốc gia đầu tiên được tổ

chức đồng thời với cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp
lần thứ 3. Trong lần này, ông Trần Thủy Biển và bà
Lã Tú Liên tái đắc cử Tổng thống và Phó tổng thống
với tỷ lệ phiếu bầu nhỉnh hơn đảng đối lập một chút.

2005 Viện Lập pháp thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp,
giảm một nửa số ghế ủy viên từ 225 ghế xuống còn
113 ghế và giới thiệu hệ thống bầu cử lập pháp theo
cơ chế “một địa điểm bầu cử, hai phiếu bầu”.

2008 Ông Mã Anh Cửu (Ma Ying–jeou) và ông Tiêu Vạn

Trường (Vincent C. Siew) của Quốc Dân Đảng
(KMT) đắc cử Tổng thống và Phó tổng thống Trung
Hoa Dân Quốc với 58% số phiếu ủng hộ, đánh dấu
cuộc chuyển giao lần thứ hai giữa các đảng phái
chính trị về quyền lực hành pháp của Chính phủ
Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan.

Hợp tác Kinh tế giữa Hai bờ eo biển (ECFA) với
Trung Quốc để bình thường hóa quan hệ kinh tế
thương mại giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

2011 Kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Trung Hoa Dân
Quốc tại Đài Loan.

2012 Tổng thống đương nhiệm Mã Anh Cửu (Ma Ying-

jeou) và người đồng hành tranh cử mới Ngô Đôn
Nghĩa (Wu Den-yih), đại diện cho Quốc Dân Đảng
(KMT) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng
thống và phó tổng thống với tỷ lệ phiếu bầu 51,6%.

2013 Đài Loan ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế với New

Zealand và Hiệp định đối tác kinh tế với Singapore.
Đài Loan tham gia kỳ họp thứ 38 Đại hội Tổ chức
Hàng không Dân dụng Quốc tế với tư cách là
khách mời của Chủ tịch Ủy ban.

2014 Ông Vương Úc Kỳ (Wang Yu-chi), Chủ nhiệm Ủy

cách quan sát viên, đánh dấu lần tham gia đầu tiên
vào một hoạt động của Liên Hợp Quốc kể từ khi rời
khỏi tổ chức này năm 1971.

ban Đại lục có cuộc gặp chính thức với ông Trương
Chí Quân, Chủ nhiệm Văn phòng các sự vụ Đài
Loan của Trung Quốc vào tháng 2 tại Nam Kinh
(Nanjing), đánh dấu sự liên lạc chính thức đầu tiên
giữa những người đứng đầu cơ quan chính phủ
phụ trách về quan hệ Hai bờ của mỗi bên.

Tổng thống Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) ký văn bản
phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân
sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về các Quyền
Kinh tế, Xã hội và Văn hóa.

Những người biểu tình của phong trào Hoa Hướng
Dương chiếm giữ Viện Lập pháp để phản đối và
ngăn cản việc thông qua Hiệp định Thương mại
Dịch vụ xuyên eo biển.

2009 Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới với tư
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2010 Trung Hoa Dân Quốc đặt bút ký Hiệp định khung
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Có 11.130 ứng cử viên được lựa chọn trên
khắp cả nước vào 9 nhóm đại diện chính
quyền địa phương trong các cuộc bầu cử địa
phương được biết đến với tên gọi “9 trong 1”.

2015 Tổng thống Mã Anh Cửu và lãnh đạo Trung
Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) có cuộc gặp
tại Singapore vào tháng 11, đánh dấu cuộc
gặp mặt đầu tiên của lãnh đạo cấp cao hai bên
trong 66 năm.
Đài Loan ký Hiệp định tạo thuận lợi thương
mại của Tổ chức Thương mại thế giới và đệ
trình văn kiện chấp nhận cho tổ chức này.

2016 Bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), Chủ tịch
Đảng Dân Tiến (DPP) và ông Trần Kiến Nhân
(Chen Chien-jen) đắc cử Tổng thống và Phó
tổng thống Trung Hoa Dân Quốc.
Đảng Dân Tiến lần đầu tiên giành được quyền
kiểm soát đa số trong Viện Lập pháp sau khi
giành được 68 trong tổng số 113 ghế.
Thay mặt chính phủ, Tổng thống Thái Anh Văn
(Tsai Ing-wen) chính thức xin lỗi các dân tộc
bản địa vì nỗi đau và sự ngược đãi mà họ phải
chịu đựng trong nhiều thế kỷ.
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2017 Luật Phát triển ngôn ngữ Dân tộc nguyên trú được

ban hành nhằm bảo tồn và phát huy ngôn ngữ của
16 dân tộc bản địa được chính thức công nhận ở
Đài Loan.
Đài Loan đăng cai Đại hội Thể thao Sinh viên Thế
giới Đài Bắc 2017.
Formosat-5, vệ tinh đầu tiên có độ phân giải siêu
cao của Đài Loan đã được phóng lên vũ trụ để
quan sát Trái Đất.

2018 Ủy ban Tư pháp Chuyển tiếp của Đài Loan được
thành lập ngày 31 tháng 5. Tổng thống Thái Anh
Văn gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân bị đàn áp
chính trị trong thời kỳ Khủng bố Trắng, diễn ra từ
năm 1949 đến năm 1991, sau quyết định của ủy
ban về việc xóa án tích cho họ.

2019 Luật đặc biệt hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

được thông qua, Đài Loan trở thành quốc gia đầu
tiên ở châu Á công nhận hôn nhân LGBT

2020 Bà Thái Anh Văn và người đồng hành tranh cử Lại

Thanh Đức (Lai Ching-te) của đảng cầm quyền
DPP (Đảng Dân Tiến) đã giành thắng lợi trong cuộc
bầu cử tổng thống năm 2020 với 57,1% số phiếu
bầu. Đảng Dân Tiến vẫn giữ được đa số ghế tại
Viện Lập pháp.
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HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ
BẠN CÓ BIẾT?

Tổng thống và Phó tổng thống Trung Hoa Dân Quốc được
bầu trực tiếp sau mỗi 4 năm.
Trong các cuộc bầu cử lập pháp của Đài Loan, mỗi cử tri
sẽ bầu một phiếu cho ủy viên lập pháp địa phương và một
phiếu cho ghế ủy viên lập pháp trung ương.

Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc được ban hành vào ngày
1 tháng 1 năm 1947, nhưng không thực thi được mục
đích dự kiến là làm nền tảng cho sự lãnh đạo dân chủ và
pháp quyền cho đến tận năm 1987, khi lệnh thiết quân
luật được dỡ bỏ ở Đài Loan. Kể từ đó, Hiến pháp đã trải
qua 7 lần sửa đổi, lần lượt vào các năm 1991, 1992, 1994,
1997, 1999, 2000 và 2005 để đưa Hiến pháp gần gũi hơn
với điều kiện hiện tại của đất nước.
Một trong những kết quả quan trọng của những lần sửa
đổi Hiến pháp này là kể từ năm 1991, Chính phủ thừa
nhận phạm vi quản lý chỉ mở rộng tới các vùng mà Chính
phủ kiểm soát. Vì vậy, tổng thống và các ủy viên lập pháp,
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Kết hợp với người đồng hành tranh cử Lại Thanh Đức (thứ 5,
từ trái qua), Tổng thống Thái Anh Văn (thứ 6, từ trái qua) của
Đảng Dân Tiến đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Đài
Loan năm 2020. (Ảnh: Chin Hung-hao)

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

được bầu ra bởi và chỉ có trách nhiệm với những người
dân ở những vùng đó mà thôi.

5 CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN

Theo Hiến pháp sửa đổi ban hành vào tháng 6 năm
2005, số ghế ủy viên trong Viện Lập pháp giảm xuống
một nửa, từ 225 ghế xuống còn 113 ghế và nhiệm kỳ
của ủy viên lập pháp tăng từ 3 năm lên 4 năm. Theo hệ

Viện
Hành chính

thống bầu cử lập pháp mới, mỗi khu vực bầu cử sẽ chỉ

Xây dựng và thực hiện
các chính sách

Viện
Lập pháp

bầu cho một ghế ủy viên. Mỗi cử tri được bầu 2 phiếu,
một dành cho ủy viên địa phương và một dành cho ủy
viên trung ương. Quyền phê chuẩn sửa đổi hiến pháp
hiện tại được thực thi bởi công dân thông qua trưng
cầu dân ý.

Viện
Khảo thí

Các cấp Chính phủ

Đánh giá lại và ban hành luật
pháp, tiến hành các phiên điều
trần về các vấn đề chính sách,
xem xét dự luật ngân sách và
các hoạt động của chính phủ

Quản lý hệ thống
dịch vụ dân sự

Chính quyền trung ương bao gồm tổng thống và 5 cơ
quan hoặc viện chính. Chính quyền địa phương hiện tại
gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương, 13 huyện và 3

Viện
Tư pháp

thành phố tự trị tương tự với phân cấp huyện. Bắt đầu từ
năm 2014, cứ mỗi 4 năm, tất cả những người đứng đầu
và đại diện của chính quyền địa phương sẽ được bầu
chọn rộng rãi đồng thời tại tất cả các thành phố và huyện
thị trên toàn Đài Loan. Ngoài ra, có 198 hương trấn và
thành phố trực thuộc huyện, 170 quận - trong đó có sáu
quận miền núi của dân tộc bản địa - ở các thành phố tự
trị và thành phố trực thuộc trung ương.
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Viện
Kiểm sát

Vận hành hệ thống tòa án
của quốc gia

Luận tội và cảnh cáo khiển
trách viên chức, kiểm toán
các cơ quan chính phủ
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CÁC KHU VỰC HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG
Thành phố Đài Bắc (Thủ đô)
Thành phố Tân Bắc
Thành phố Đào Viên
Thành phố Tân Trúc
Huyện Tân Trúc
Huyện Miêu Lật
Thành phố Đài Trung
Huyện Chương Hóa
Huyện Bành Hồ
Thành phố Đài Nam
Thành phố Cao Hùng

Thành phố Cơ Long

Huyện Liên Giang

Huyện Nghi Lan

Huyện Hoa Liên
Huyện Nam Đầu
Huyện Vân Lâm
Thành phố Gia Nghĩa
Huyện Gia Nghĩa
Huyện Đài Đông

Huyện Kim Môn

Huyện Bình Đông

6 thành phố trực thuộc trung ương
3 thành phố tự trị
13 huyện
Thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị hành chính

thêm các cơ quan và tuyển dụng nhiều cán bộ công chức

cấp cao nhất chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền

hơn. Sáu thành phố trực thuộc trung ương tính theo quy

trung ương. Các thành phố này đóng một vai trò quan

mô dân số lần lượt là Tân Bắc (New Taipei), Đài Trung

trọng trong việc phát triển khu vực hàng đầu. Việc phân

(Taichung), Cao Hùng (Kaohsiung), Đài Bắc (Taipei), Đào

cấp như vậy sẽ giúp các đơn vị hành chính này có cơ

Viên (Taoyuan) và Đài Nam (Tainan).

hội tiếp cận với nguồn quỹ và cơ hội lớn hơn để thiết lập
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Tổng thống và Thủ tướng
Tổng thống và Phó tổng thống được bầu trực tiếp với

lập pháp bầu ra người đứng đầu cơ quan lập pháp, tức là
Viện trưởng Viện Lập pháp từ trong chính đội ngũ của họ.

nhiệm kỳ 4 năm và có thể được tái cử thêm một nhiệm kỳ

Các đảng phái chính trị

nữa. Tổng thống là người đứng đầu nhà nước và tổng chỉ

Tổng thống đóng vai trò chính trong chức năng hoạt động

huy lực lượng vũ trang, đại diện cho quốc gia trong các

tổng thể của chính phủ, thuật ngữ “Đảng cầm quyền”

quan hệ ngoại giao và được trao quyền bổ nhiệm người

dùng để chỉ đảng phái chính trị nào nắm giữ Phủ Tổng

đứng đầu của 4 cơ quan của chính phủ, bao gồm Thủ

thống. Quốc Dân Đảng nắm quyền tổng thống ở Đài Loan

tướng - người đứng đầu Viện Hành chính tức là Nội các,

hơn 5 thập kỷ trước khi Đảng Dân Tiến giành chiến thắng

đồng thời phải báo cáo định kỳ với Viện Lập pháp. Người

trong cuộc bầu cử tổng thống vào các năm 2000 và 2004.

đứng đầu các bộ, ủy ban và cơ quan thuộc Viện Hành

Quốc Dân Đảng giành lại quyền lực bằng chiến thắng

chính được bổ nhiệm bởi Thủ tướng và hình thành nên

trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 và năm 2012.

Hội đồng Viện Hành chính. Để nâng cao hiệu quả quản

Đảng Dân Tiến giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm

lý hành chính, Viện Hành chính hiện đang trải qua quá

2016 và năm 2020, đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực

trình tái cơ cấu để giảm bớt số cơ quan trong Nội các từ

lần thứ 3 kể từ khi Đài Loan tiến hành dân chủ hóa.

37 xuống còn 29.
Trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 1 năm 2020, Đảng
Sau quá trình tái cơ cấu được bắt đầu vào đầu năm 2012,

Dân Tiến đã giành được 54% số ghế trong Viện Lập pháp,

Viện Hành chính sẽ còn 14 bộ, 8 ủy ban, 3 cơ quan độc

trong khi Quốc Dân Đảng chỉ giành được 34% số ghế.

lập và 4 tổ chức khác. Theo Hiến pháp Trung Hoa Dân

Các chính đảng khác có sự hiện diện trong cơ quan lập

Quốc, bất kể việc Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng hay

pháp gồm Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP), Đảng Lực

Thủ tướng bổ nhiệm các bộ trưởng đều phải thông qua

lượng Thời đại (NTP) và Đảng Cơ Tiến Đài Loan (TSP).

phê chuẩn pháp lý.
Việc Tổng thống bổ nhiệm các thành viên Viện Kiểm sát
và Viện Khảo thí cũng như các thẩm phán Viện Tư pháp
phải được phê chuẩn bởi cơ quan lập pháp. Các ủy viên
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QUAN HỆ
NGOẠI GIAO
BẠN CÓ BIẾT?

Hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ ưu tiên thực hiện miễn
thị thực, cấp thị thực tại chỗ hoặc thị thực điện tử cho
những người có hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan).
Đài Loan là quốc gia duy nhất nằm trong Chương trình
Miễn thị thực của Mỹ, mà không phải là quốc gia có quan
hệ ngoại giao chính thức với Mỹ.

Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền và
độc lập, có lực lượng quốc phòng riêng và tiến hành quan
hệ ngoại giao riêng của mình. Như Hiến pháp Trung Hoa
Dân Quốc đã ghi, Đài Loan mong muốn “bồi đắp quan
hệ láng giềng hữu hảo với các quốc gia khác, tôn trọng
các công ước và hiến chương Liên Hợp Quốc… thúc đẩy
hợp tác quốc tế, bảo vệ công lý quốc tế và bảo đảm hòa
bình thế giới”. Mục tiêu tối cao trong chính sách ngoại
giao là đảm bảo một môi trường thuận lợi vì bảo tồn quốc
gia và phát triển lâu dài.
Chính phủ cam kết thực hiện chính sách ngoại giao kiên
định, nhằm nâng cao sự hỗ trợ lẫn nhau để đạt lợi ích
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Một thùng vật tư y tế đã sẵn sàng được đưa lên chuyến bay
đến các nước bang giao và các nước có quan niệm tương đồng
trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: Chen Mei-ling)

QUAN HỆ NGOẠI GIAO

của các bên. Đài Loan sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác
dài lâu với các nước đồng minh và các quốc gia có chung

CHÍNH SÁCH HƯỚNG NAM MỚI

các giá trị tự do và dân chủ. Theo đó, trọng tâm đối ngoại
sẽ chuyển từ cung cấp viện trợ nước ngoài sang đối thoại
hai chiều, với các dự án hợp tác song phương có tính
đến sự phát triển của các ngành nghề và thị trường.
Thực hiện “Chính sách hướng Nam mới” của Tổng
thống Thái Anh Văn, Đài Loan đang cố gắng mở rộng
trao đổi với 10 nước thành viên ASEAN, 6 nước Nam Á,
Australia và New Zealand trong cách lĩnh vực: hợp tác

Hợp tác kinh
tế-thương mại
Đào tạo tài năng
Liên kết khu vực

kinh tế-thương mại, đào tạo nhân tài, chia sẻ nguồn lực,
liên kết khu vực. Mục tiêu lâu dài là tạo ra mô hình hợp
tác mới dựa trên lợi ích được chia sẻ.

Chia sẻ nguồn lực

Trung Hoa Dân Quốc hiện có quan hệ ngoại giao với
15 quốc gia và quan hệ thực chất với nhiều quốc gia
khác như Australia, Canada, các nước EU, Nhật Bản,

chuyến đi này, bà đã tham dự lễ nhậm chức của Tổng

New Zealand và Mỹ. Từ ngày 17 tháng 4 năm 2018 đến

thống Paraguay Mario Abdo Benitez và có các cuộc hội

ngày 21 tháng 4 năm 2018, Tổng thống Thái Anh Văn đã

đàm song phương với nguyên thủ các quốc gia nói trên.

đến thăm đồng minh ngoại giao – Vương quốc Eswatini
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để dự lễ kỷ niệm đánh dấu 50 năm độc lập của quốc

Từ ngày 21 tháng 3 năm 2019 đến ngày 28 tháng 3 năm

gia châu Phi và 50 năm quan hệ hợp tác song phương.

2019, Tổng thống Thái Anh Văn thực hiện chuyến thăm

Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 cùng năm,

“Hành trình dân chủ đại dương” tới Palau, Nauru và

Tổng thống Thái Anh Văn đã lần lượt đến thăm các đồng

Quần đảo Marshall, tiếp sau chuyến thăm đầu tiên của

minh Paraguay và Belize ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Trong

bà đến Quần đảo Marshall, Solomon và Tuvalu ở Thái
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Bình Dương vào tháng 10 năm 2017. Từ ngày 11 tháng

giới, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Công ước

7 năm 2019 đến ngày 22 tháng 7 năm 2019, Tổng thống

khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Tổ chức

Thái Anh Văn có chuyến công du “Tự do, dân chủ, bền

Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Những nỗ lực này đã giành

vững” đến các đồng minh ở vùng biển Caribbean gồm

được sự ủng hộ vững chắc của các đồng minh ngoại giao

Haiti, St. Kitts và Nevis, St. Vincent và Grenadines, St.

và các nước có quan niệm tương đồng.

Lucia. Chuyến thăm của Tổng thống cũng bao gồm các
điểm dừng chân tại New York và Denver (Mỹ).

Gia nhập tổ chức quốc tế

Tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2020, đã có 170 quốc gia
và vùng lãnh thổ thực hiện chế độ ưu đãi miễn visa, visa
tại cửa khẩu hoặc visa điện tử cho người có hộ chiếu

Đài Loan có đầy đủ tư cách thành viên tại 38 tổ chức đa

Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Đài Loan cũng đã ký

chính phủ (IGO) và các cơ quan chi nhánh của những tổ

Thỏa thuận lao động kỳ nghỉ với 17 quốc gia.

chức này, bao gồm Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn
đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Ngân hàng

Quan hệ lớn mạnh

Phát triển Châu Á và Ngân hàng hội nhập kinh tế Trung

Đáng chú ý là, trong số 38 quốc gia nằm trong Chương

Mỹ, đồng thời là quan sát viên hoặc với tư cách khác tại

trình Miễn thị thực của Mỹ, Đài Loan là nước duy nhất

20 tổ chức đa chính phủ và các cơ quan chi nhánh của

không có quan hệ ngoại giao chính thức với Mỹ, điều

những tổ chức này, bao gồm Ngân hàng Phát triển liên

đó thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai bên. Đạo

Châu Mỹ, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu và

luật quan hệ Đài Loan (TRA), được Quốc hội Mỹ thông

các ủy ban của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế.

qua năm 1979, luôn là nền tảng vững chắc cho mối quan
hệ hợp tác Đài Loan - Mỹ dù thiếu vắng quan hệ ngoại
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Đài Loan sẽ tham gia đóng góp với cộng đồng quốc tế một

giao chính thức. Mỹ đã nhiều lần nhắc lại các cam kết

cách thực chất và chuyên nghiệp trên cơ sở duy trì chủ

an ninh với Đài Loan theo TRA và “Sáu đảm bảo” (Six

quyền và sự tôn nghiêm quốc gia, thúc đẩy phúc lợi của

Assurances). Năm 2018, Đạo luật Du lịch Đài Loan đã

nhân dân, đồng thời cũng tiếp tục tìm kiếm sự tham gia

được Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua và được Tổng thống

trong các tổ chức liên chính phủ, các cơ chế liên quan đến

Mỹ Donald J. Trump ký thành luật. Đạo luật này khuyến

phúc lợi và phát triển con người như Tổ chức Y tế Thế

khích các chuyến thăm của quan chức các cấp hai nước,
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nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của các cơ quan hành

bên đang tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có triển

pháp và lập pháp Mỹ đối với Đài Loan. Năm 2020, Đạo

vọng như năng lượng xanh, công nghệ mới và chuyển đổi

luật Sáng kiến Bảo vệ và Tăng cường Đồng minh Quốc

kỹ thuật số. Đài Loan và EU cũng đang mở rộng hợp tác

tế Đài Loan (TAIPEI Act) đã được Quốc hội Mỹ thông qua

trong vấn đề nhân quyền. Thông qua chương trình Tham

và được Tổng thống Trump ký thành luật, thể hiện sự ủng

vấn Nhân quyền Đài Loan-EU được tổ chức hàng năm,

hộ của Mỹ đối với các đồng minh ngoại giao của Đài Loan

hai bên đang làm việc cùng nhau về các chủ đề cùng

trên khắp thế giới và sự tham gia của Đài Loan vào các

quan tâm, bao gồm quyền bình đẳng giới, quyền LGBTI

tổ chức quốc tế. Đài Loan và Mỹ tiếp tục mở rộng phạm

và quyền của lao động nhập cư.

vi hợp tác giữa hai nước, quan hệ song phương đã phát
triển thành hợp tác toàn cầu.

Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Đài Loan ký kết thỏa thuận
hợp tác ngư nghiệp với Nhật Bản sau 17 vòng đàm phán

Trung Hoa Dân Quốc và Tòa Thánh Vatican có quan hệ

kể từ năm 1996, mở rộng phạm vi đánh bắt của các tàu cá

ngoại giao lâu đời, có cam kết chung về tự do tôn giáo và

Đài Loan ở vùng biển xung quanh Điếu Ngư Đài trên biển

cứu trợ nhân đạo. Đài Loan sẽ tiếp tục là đối tác không

Hoa Đông. Mối quan hệ vững chắc giữa hai bên được

thể thiếu của Tòa Thánh và các quốc gia khác trong nỗ

nhấn mạnh bởi việc đổi tên văn phòng đại diện của Nhật

lực thúc đẩy tình yêu thương, lòng bác ái và hòa bình thế

Bản tại Đài Loan, từ tên gọi Hiệp hội trao đổi, Nhật Bản

giới, phù hợp với các giá trị phổ quát của hòa bình, tự do,

thành Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản - Đài Loan vào tháng

dân chủ và tôn trọng nhân quyền.

1 năm 2017, đồng thời Hiệp hội Quan hệ Đông Á của Đài
Loan cũng đổi tên là Hiệp hội Quan hệ Đài Loan - Nhật

Tương tự, trên cơ sở chia sẻ các giá trị chung như dân

Bản vào tháng 5 năm 2017.

chủ, tự do, nhân quyền và pháp quyền, Đài Loan và Liên
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minh châu Âu (EU) cùng với các nước châu Âu khác, đã

Đài Loan và Nhật Bản tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ

phát triển hợp tác và trao đổi chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.

tư về các vấn đề hàng hải tại Đài Bắc vào ngày 2 tháng 12

Ví dụ, Đài Loan và EU có quan hệ kinh tế và thương mại

năm 2019. Được tổ chức theo cơ chế đối thoại biển thành

mạnh mẽ, EU là đối tác thương mại lớn thứ 5 và là nguồn

lập năm 2016, diễn đàn đã khám phá các cơ hội hợp tác

đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Đài Loan. Hai

trên nhiều lĩnh vực khác nhau như thủy sản và nghiên cứu.
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Tháng 11 năm 2015, Đài Loan và Philippines ký kết Hiệp

trợ nhân đạo ở biển Nam Hải. Kể từ khi nhận trách nhiệm

định tạo điều kiện hợp tác thực thi pháp luật trong các vấn

duy trì sự hiện diện của Chính phủ trên đảo Thái Bình

đề về thủy sản để đảm bảo an toàn cho ngư dân hai bên.

cũng như quần đảo Đông Sa (Pratas) vào năm 2000, Cơ
quan Cảnh sát biển (CGA) thuộc Ủy ban Hải dương tiếp

Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Tổng thống Thái Anh Văn đã

tục thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm họa, viện trợ nhân

đưa ra bốn nguyên tắc và năm hành động liên quan đến

đạo và hỗ trợ các cá nhân ở trong và ngoài nước. CGA

vấn đề biển Nam Hải (biển Đông). Bốn nguyên tắc là: Thứ

cam kết tăng cường hợp tác với đối tác là những nước

nhất, các tranh chấp ở biển Nam Hải nên được giải quyết

láng giềng phù hợp với chính sách của Chính phủ, làm

một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế và luật biển, bao

việc với tất cả các bên liên quan để thúc đẩy hòa bình và

gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển. Thứ hai, Đài

ổn định ở biển Nam Hải.

Loan nên được đưa vào các cơ chế đa phương nhằm giải
quyết các tranh chấp. Thứ ba, các quốc gia có liên quan có

Với diện tích 0,51 km2, đảo Thái Bình có thể duy trì sự

nghĩa vụ bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không trong

sống của con người và có đời sống kinh tế riêng. Nó

khu vực. Cuối cùng, tranh chấp nên được giải quyết bằng

cũng đáp ứng các tiêu chí của một hòn đảo như định

cách gác sang một bên sự khác biệt và thúc đẩy phát triển

nghĩa tại Điều 121 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật

chung. Thông qua các cuộc đàm phán được tiến hành trên

biển (UNCLOS), quy định toàn bộ quyền của Trung Hoa

cơ sở bình đẳng, Đài Loan sẵn sàng làm việc với tất cả

Dân Quốc gắn liền với lãnh hải, một khu vực tiếp giáp,

các quốc gia liên quan để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở

một khu kinh tế độc quyền 200 hải lý và một thềm lục địa

biển Nam Hải, đồng thời cùng nhau bảo tồn và phát triển

theo UNCLOS.

các nguồn lực trong khu vực. Năm hành động bao gồm
bảo vệ quyền đánh bắt cá, tham gia các cuộc tham vấn đa

Hợp tác cùng có lợi

phương, thúc đẩy hợp tác khoa học, tăng cường đáp ứng

Là một công dân kiểu mẫu trong xã hội toàn cầu, Đài

nhân đạo và đào tạo các chuyên gia về luật biển.

Loan sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động hỗ trợ nhân đạo và
kiểm soát bệnh dịch, đồng thời tham gia tích cực vào
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Chính phủ đang làm việc để biến đảo Thái Bình (Taiping)

các nỗ lực quốc tế để ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ

ở quần đảo Nam Sa (Spartly) thành cơ sở cung cấp và hỗ

nghĩa khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Hướng tới
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tương lai, Đài Loan sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác dài

khối tư nhân và các tổ chức phi chính phủ phát triển

lâu với các nước đồng minh và các nước có quan niệm

mạnh mẽ. Xã hội dân sự ngày nay đóng vai trò then chốt

tương đồng thông qua thúc đẩy các hoạt động giao lưu

trong việc đảm bảo quản trị tốt và cho phép Đài Loan

cấp chính phủ, đầu tư kinh doanh và trao đổi con người,

phát huy quyền lực mềm của mình trên trường quốc tế.

cùng làm việc với các đối tác trên toàn thế giới để khuyến

Các tổ chức phi chính phủ đã nâng cao vị thế Đài Loan

khích và thúc đẩy các giá trị về hòa bình, tự do, dân chủ

bằng việc tham gia các dự án hợp tác quốc tế khác nhau

và quyền con người.

phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên
Hợp Quốc.

Phản ứng của Đài Loan trước đại dịch Covid-19 như thực
hiện kiểm dịch bắt buộc, truy vết tiếp xúc bằng công nghệ
cao và chia sẻ thông tin minh bạch, hiện đã được biết đến
là hình mẫu Đài Loan trên toàn cầu. Thành công của Đài
Loan đã mở ra cơ hội hợp tác chặt chẽ với các các nước
có quan niệm tương đồng về việc nghiên cứu và phát
triển vắc-xin ngừa coronavirus thông qua Viện nghiên
cứu Trung ương (AS) – cơ quan nghiên cứu hàng đầu
quốc gia – đồng thời chia sẻ khẩu trang y tế, nhiệt kế đo
trán, găng tay, kính bảo hộ, trang phục bảo hộ, bộ dụng
cụ test nhanh và các thiết bị khác. Các thỏa thuận với các
quốc gia trên thế giới về các khoản viện trợ và trao đổi
vật tư y tế thiết yếu đã được phủ sóng rộng rãi trên các
phương tiện truyền thông, giúp Đài Loan có thêm nhiều
bạn bè quốc tế.
Những thay đổi trong xã hội, tự do hóa kinh tế và chuyển
đổi dân chủ ở Đài Loan đã tạo môi trường thuận lợi cho
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BẠN CÓ BIẾT?

Tháng 12 năm 1987, Đài Loan xóa bỏ lệnh cấm du
lịch tới Trung Quốc đối với những trường hợp có
người thân họ hàng ở đó.
Xóa bỏ hoàn toàn giới hạn về đối tượng người Đài
Loan sang du lịch Trung Quốc, có hiệu lực từ tháng
12 năm 2008 bằng việc mở đường bay thẳng.

Kể từ khi dời sang Đài Loan vào năm 1949, Chính phủ đã
thực thi chủ quyền với đảo Đài Loan, quần đảo Bành Hồ,
quần đảo Kim Môn, quần đảo Mã Tổ cùng một loạt các
đảo nhỏ hơn, trong khi Trung Quốc nằm dưới sự kiểm
soát của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Bắt đầu với sự tăng
tốc của quá trình dân chủ hóa ở Đài Loan vào cuối thập
niên 1980, rất nhiều những hạn chế liên quan tới trao đổi
dân sự với Trung Quốc đã được dỡ bỏ. Ngày nay, Đài
Loan là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Trung
Quốc. Từ năm 1991 đến cuối tháng 3 năm 2020, đã có
44.056 hạng mục đầu tư được phê duyệt ở Trung Quốc
với tổng trị giá 188,5 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019, giá trị thương
mại giữa hai bờ eo biển là 149,2 tỷ đô la Mỹ. Trong năm
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Một chuyến bay do hãng hàng không Thượng Hải (Shanghai
Airlines), có trụ sở tại Trung Quốc, tiếp cận đường băng tại
sân bay Tùng Sơn (Đài Bắc). Đây là một trong những chuyến
bay theo lịch trình thường xuyên giữa hai bờ eo biển được
thực hiện từ năm 2009. (Ảnh: Chin Hung-hao)
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THƯƠNG MẠI GIỮA ĐÀI LOAN VÀ TRUNG QUỐC
Xuất khẩu
2019

Nhập khẩu

149

Tổng
tỷ đô la Mỹ

Hòa bình và ổn định
Để thúc đẩy cải cách toàn diện trong nước, Đài Loan cần
một môi trường đối ngoại hòa bình và ổn định, đặc biệt
liên quan tới quan hệ với Trung Quốc. Kể từ khi nhậm
chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2016 và sau đó tái đắc cử

2010

114 tỷ đô la Mỹ

vào năm 2020, Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen)
đã bắt tay vào xây dựng mối quan hệ hai bờ eo biển nhất
quán, có thể dự đoán được và bền vững dựa trên nền
tảng chính trị và những vấn đề thực tế còn tồn tại.

2001

10,99 tỷ đô la Mỹ
Nguồn: Cục Hải quan, Bộ Tài chính

Quan điểm không thay đổi của chính phủ là duy trì hiện
trạng hai bờ eo biển. Đây là cam kết của Đài Loan đối
với khu vực và thế giới. Hòa bình, thịnh vượng và phát

2019, có 2,68 triệu lượt khách Trung Quốc đến Đài Loan

triển ở châu Á là trách nhiệm chung của tất cả các nước

du lịch.

trong khu vực. Do đó, các vấn đề giữa hai bờ eo biển gắn
liền với hòa bình khu vực. Đài Loan sẽ hoàn thành trách

Tháng 6 năm 2008, các cuộc đối thoại được thông lệ hóa

nhiệm bảo vệ an ninh khu vực bằng cách tiếp tục mở rộng

giữa Quỹ giao lưu hai bờ eo biển của Đài Loan và Hiệp hội

thiện chí và duy trì quan hệ eo biển ổn định, nhất quán và

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan của Trung Quốc được nối

có thể dự đoán được.

lại sau 10 năm gián đoạn. Đến tháng 8 năm 2015, 11 vòng
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đàm phán đã được tổ chức luân phiên giữa hai bên, đem

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đặt

lại 23 hiệp định chính thức (21 hiệp định đã có hiệu lực) và

ra các điều kiện tiền đề mang tính chính trị cho các hoạt

2 thỏa thuận. Trong đó, có ý nghĩa nhất là Hiệp định Khung

động trao đổi giữa hai bờ eo biển, đơn phương đình chỉ

về Hợp tác Kinh tế giữa hai bờ eo biển (ECFA) được ký kết

các tương tác chính thức, liên tục chèn ép chính trị và

vào vào tháng 6 năm 2010, với mục đích bình thường hóa

quân sự đối với Đài Loan. Ngày 2 tháng 1 năm 2019,

quan hệ kinh tế thương mại giữa Đài Loan và Trung Quốc.

Trung Quốc đã đề xuất thăm dò mô hình “Một quốc gia,
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hai chế độ” đối với Đài Loan, phá vỡ hiện trạng hòa bình

Bên cạnh đó, Chính phủ kêu gọi nhà cầm quyền Trung

và ổn định khu vực. Trước chương trình nghị sự chính

Quốc đối mặt với thực tế là Trung Hoa Dân Quốc đang

trị ngày càng gây hấn của Trung Quốc, Tổng thống Thái

tồn tại và người dân Đài Loan có niềm tin không thể lay

Anh Văn đã đưa ra các hướng dẫn vào ngày 11 tháng 3

chuyển vào hệ thống dân chủ. Tổng thống Thái Anh Văn

năm 2019 nhằm tăng cường các biện pháp an ninh quốc

kêu gọi Trung Quốc cần “hòa bình, bình đẳng, dân chủ

gia, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo cho thế hệ hiện

và đối thoại”, do đó thúc đẩy trao đổi tích cực để thực sự

nay và các thế hệ tiếp theo có quyền quyết định tương lai

mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai bờ eo biển. Cuối

Đài Loan. Viện Lập pháp cũng thông qua Đạo luật chống

cùng, Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng

xâm nhập, có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, để

với Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước có quan niệm tương

ngăn chặn các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp vào

đồng để chống lại các mối đe dọa của Trung Quốc đối với

các hoạt động chính trị ở Đài Loan.

Đài Loan, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong
khu vực và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Hơn nữa, Chính phủ đã tích cực thúc đẩy việc sửa đổi
Đạo luật điều phối quan hệ giữa người dân khu vực Đài
Loan với khu vực đại lục, đến nay đã thiết lập một cơ chế
giám sát dân chủ cho các thỏa thuận chính trị giữa hai bờ

LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC SANG ĐÀI LOAN

eo biển theo Điều 5-3, tăng cường quản lý các chuyến
đi của công chức đến Trung Quốc theo Điều 9, 9-3 và
91, đồng thời điều chỉnh mức phạt đối với các dự án đầu
tư trái phép của Trung Quốc thành mức độ nghiêm trọng

Đơn vị: Triệu lượt người

3

Tiếp cận nhất quán

2

Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển

1

dựa trên Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, Đạo luật điều
vực đại lục và nguyện vọng của người dân Đài Loan.
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lượt người

4

theo Điều 93-1.

phối quan hệ giữa người dân khu vực Đài Loan với khu

2.683.093

0
2006

Du lịch

Kinh doanh & mục đích khác
2019
Nguồn: Cơ quan Xuất nhập cảnh Quốc gia, Bộ Nội chính

49

KINH TẾ
BẠN CÓ BIẾT?

Năm 2019, Đài Loan là nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ
17 trên thế giới.
Thực hiện Chính sách hướng Nam mới, Đài Loan đang
tăng cường quan hệ toàn diện với 10 nước thành viên
ASEAN, 6 nước Nam Á, Australia và New Zealand.

Đài Loan giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế toàn
cầu và là nước nằm trong tốp đầu trong lĩnh vực công
nghệ thông tin và truyền thông của thế giới, đồng thời là
nhà cung cấp hàng hóa chính trong lĩnh vực công nghiệp.
Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, Đài Loan là nước
xuất khẩu lớn thứ 17 và là nước nhập khẩu hàng hóa
lớn thứ 17 trong năm 2019. Đài Loan cũng là một trong
những nước có dự trữ ngoại hối lớn nhất tính đến tháng
12 năm 2019. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân
đầu người của Đài Loan đạt 25.909 USD vào năm 2019.
Xét về GDP danh nghĩa, Đài Loan xếp hạng gần với Thụy
Sĩ và Ba Lan, trong khi GDP bình quân đầu người của Đài
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Các sinh viên Ấn Độ đang theo học tại Đại học
Ngô Phụng (WFU) ở huyện Gia Nghĩa, miền nam Đài Loan,
thực tập tại Công ty cơ khí Viễn Đông, có trụ sở chính ở
thành phố Gia Nghĩa (Ảnh: Chin Hung-hao)
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Loan được biểu thị bằng sức mua tương đương với của

chỉ tăng trưởng 1,47%, tổng khối lượng thương mại giảm

Thụy Điển và Đan Mạch, đồng thời cao hơn so với Nhật

13,3% trong năm 2015. Tình hình đã được cải thiện từ

Bản và Hàn Quốc.

năm 2016, theo số liệu thống kê năm 2019, tổng thể xuất
khẩu của Đài Loan giảm 1,44%, nhập khẩu tăng 0,32%

Tăng trưởng thương mại

và nền kinh tế tăng trưởng 2,71%. Trong khi tăng trưởng

Sau ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn

ở mức khiêm tốn do tác động của cuộc chiến thương mại

cầu vào năm 2009, nền kinh tế theo hướng xuất khẩu

Mỹ-Trung, sản xuất trong nước được mở rộng bởi các

của Đài Loan phải chịu một cú sốc khác vào năm 2015,

công ty Đài Loan từ nước ngoài trở về đầu tư trong nước

chủ yếu là do nhu cầu yếu về các sản phẩm điện tử tiêu

đã giúp hạn chế tỷ lệ sụt giảm. Tăng trưởng được phục

dùng toàn cầu và giá dầu thô giảm. Nền kinh tế Đài Loan

hồi vào tháng 1 và tháng 2 năm 2020 với tỷ lệ xuất khẩu
và nhập khẩu lần lượt tăng 6,4% và 5,3%, tổng giá trị
thương mại tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

THÔNG TIN GDP (2019)

Theo các báo cáo khảo sát thường niên về các nền kinh

Danh nghĩa

Bình quân
đầu người

PPP bình quân
đầu người

tế trên thế giới, trong đó bao gồm báo cáo được thực

(theo IMF)

giá chỉ số rủi ro môi trường kinh doanh (BERI), Cơ quan

25.909 USD

56.760 USD

Nghiên cứu Kinh tế thuộc Tạp chí Economist (EIU), nhiều

(danh nghĩa)

611 tỷ USD

1,76%

Nông nghiệp

35,8%

Công nghiệp

GDP

năm qua đã xếp Đài Loan vào trong số các nước hàng
đầu về tăng trưởng dài hạn và phát triển công nghệ. Các
kết quả công bố trong năm 2019-2020 không phải là ngoại
lệ (xem “Bảng xếp hạng khảo sát toàn cầu” trang 58-59).
Tháng 7 năm 2013, Đài Loan đã ký kết Thỏa thuận Hợp

62,42%

Dịch vụ
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hiện bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Tổ chức đánh

tác Kinh tế với New Zealand. Đây là thỏa thuận hợp tác
đầu tiên mà Đài Loan ký kết với một thành viên của Tổ
chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Một hiệp định đối tác
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TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
2015
2016

1,47%

Tiếp cận phát triển
Từ tháng 5 năm 2016, Đài Loan đã áp dụng “Mô hình
phát triển kinh tế mới”. Mô hình này nhằm thúc đẩy tăng

2,17%

2017

2,75%

2018
2019

3,31%

2,71%

Nguồn: Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê

trưởng thông qua đẩy mạnh đổi mới, tăng cơ hội việc làm
và đảm bảo phân phối lợi ích kinh tế một cách công bằng.
Với mô hình này, Đài Loan đang nỗ lực tăng cường sự
kết nối với khu vực và toàn cầu thông qua các sáng kiến
như “Chính sách hướng Nam mới”, nhằm đa dạng hóa
thị trường quốc tế cho Đài Loan bằng cách mở rộng mối
liên kết với các nước thành viên ASEAN cũng như với các

kinh tế cũng đã được ký kết với Singapore vào tháng 11

quốc gia Nam Á, Australia và New Zealand. Đài Loan sẽ

cùng năm, đánh dấu thỏa thuận đầu tiên của Đài Loan với
một đối tác thương mại ở Đông Nam Á. Cả hai thỏa thuận
đều vượt xa các yêu cầu của WTO.

KẾT QUẢ CHÍNH SÁCH HƯỚNG NAM MỚI
2019

Đài Loan cũng đã hoàn tất nghiên cứu về tính khả thi của

16,5%

Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế (ECA) với Indonesia và Ấn
Độ, với kết quả nghiên cứu được công bố tại Jakarta vào
tháng 12 năm 2012 và tại New Delhi vào tháng 9 năm
2013. Các bước tiến triển như Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế

17,2%

với New Zealand, Hiệp định Đối tác Kinh tế với Singapore

Thương mại với 18
nước trong Chính sách
hướng Nam mới

và các thỏa thuận hợp tác kinh tế khác được kỳ vọng sẽ
thúc đẩy Đài Loan tham gia vào các khối hội nhập kinh
tế khu vực như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ

Đầu tư vào 18 nước
trong Chính sách
hướng Nam mới

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh
tế Toàn diện Khu vực ASEAN (RCEP).
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HỒ SƠ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (2019)
Kim ngạch thương mại hai chiều: 614,9 tỷ đô la Mỹ
Xuất khẩu: 329,2 tỷ đô la Mỹ

Đầu tư ra nước ngoài:
• Top 5 quốc gia

6,85 tỷ đô la Mỹ

Lãnh thổ của Anh tại Caribê

Nhập khẩu: 285,7 tỷ đô la Mỹ

Việt Nam

Cán cân thương mại: xuất siêu 43,5 tỷ đô la Mỹ
Trung Quốc
(bao gồm Hồng Kông) 40,1%

636 triệu đô la Mỹ

Luxembourg

604 triệu đô la Mỹ

ASEAN 16,4%

Đầu tư trong nước:
• Top 5 quốc gia

EU 8,4%

561 triệu đô la Mỹ

11,2 tỷ đô la Mỹ

Lãnh thổ của Anh tại Caribê

Nhật Bản 7,1%

Hà Lan

Thị trường xuất
khẩu chính:

Nhật Bản

Thị trường nhập
khẩu chính:

915 triệu đô la Mỹ

Singapore
Mỹ

Mỹ 14,1%

1,31 tỷ đô la Mỹ

3,12 tỷ đô la Mỹ
2,29 tỷ đô la Mỹ
1,27 tỷ đô la Mỹ

Australia

714 triệu đô la Mỹ

Hồng Kông

647 triệu đô la Mỹ

tiếp tục theo dõi sự phát triển của hội nhập kinh tế khu vực
và tìm kiếm tất cả các cơ hội có thể cùng tham gia.

Trung Quốc
(bao gồm Hồng Kông) 20,5%
Nhật Bản 15,4%

EU 10,9%

Mỹ 12,2%

ASEAN 12,2%

Dự trữ ngoại hối:

của Đài Loan trên toàn cầu, mô hình phát triển kinh tế mới
ưu tiên thúc đẩy chương trình Đổi mới ngành nghề 5+2.
Đây là 5 lĩnh vực mới nổi và tăng trưởng cao, bao gồm

478,1 tỷ đô la Mỹ
(tính đến tháng 12/2019)
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Để thúc đẩy đầu tư trong nước và nâng cao sức cạnh tranh

công nghệ sinh học và dược phẩm, năng lượng xanh, quốc
phòng, máy móc thông minh và Internet vạn vật (Internet of
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Things), cũng như hai khái niệm cốt lõi: kinh tế tuần hoàn

Cùng với hoạt động thúc đẩy các ngành nghề sáng tạo,

và mô hình phát triển nông nghiệp mới; đồng thời bao gồm

Chính phủ cũng đồng thời cam kết bảo vệ môi trường. Với

kế hoạch phát triển Thung lũng Silicon châu Á tại thành

ý tưởng này, mô hình kinh tế mới tìm cách tích hợp hoàn

phố Đào Viên ở miền bắc Đài Loan. Sáng kiến này nhằm

toàn giữa tái cơ cấu công nghiệp, quy hoạch sử dụng

tạo nên những tác nhân tăng trưởng trong tương lai.

đất quốc gia và chiến lược tăng trưởng khu vực để thúc
đẩy phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy sử dụng các

Chính phủ cũng đang xúc tiến Chương trình Phát triển

nguồn năng lượng xanh.

Cơ sở Hạ tầng tầm nhìn xa để đáp ứng nhu cầu cơ sở
hạ tầng quốc gia trong 30 năm tới. Chương trình này

Với cách tiếp cận này, Chính phủ hướng tới mục tiêu nâng

bao gồm tám yếu tố chính: Phát triển đường sắt, cơ sở

cao mức lương và tăng cường phát triển khu vực, đồng

hạ tầng kỹ thuật số, môi trường thủy sinh, an toàn thực

thời giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 và chiến

phẩm, năng lượng xanh, phát triển đô thị và nông thôn,

tranh thương mại Mỹ-Trung đối với nền kinh tế. Các biện

tăng tỷ lệ sinh và cơ sở chăm sóc trẻ em, nuôi dưỡng tài

pháp dự kiến sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh công nghiệp

năng, tạo cơ hội việc làm.

và thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế Đài Loan trong năm 2020.

XẾP HẠNG KHẢO SÁT TOÀN CẦU
Nội dung khảo sát (Ngày công bố)
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Xếp hạng

Số quốc gia được khảo sát

Cơ quan thực hiện khảo sát

Xếp hạng cạnh tranh trên thế giới (5/2019)

16

63

Viện Quản lý Phát triển Quốc tế

Môi trường đầu tư (12/2019)

4

50

Tổ chức đánh giá rủi ro môi trường
kinh doanh

Chỉ số sẵn sàng kết nối NRI 2019 (12/2019)

26

122

Viện Portulans

Chỉ số tự do kinh tế (3/2020)

11

180

Quỹ Di sản và Thời báo World
Street Journal

Chỉ số thuận lợi kinh doanh (10/2019)

15

190

Ngân hàng Thế giới

Chỉ số cạnh tranh toàn cầu 2019 (10/2019)

12

141

Diễn đàn Kinh tế Thế giới
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KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ
BẠN CÓ BIẾT?
Đài Loan là một trong những nước sản xuất hàng đầu
trên thế giới về các sản phẩm công nghệ thông tin và
truyền thông (ICT).
Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp Đài Loan đứng thứ 12
trong số 141 nền kinh tế trong Báo cáo Năng lực cạnh
tranh toàn cầu được công bố vào tháng 10 năm 2019.

Tháng 4 năm 2014, Ủy ban Khoa học Nhà nước, đơn vị
được thành lập để tăng cường sự kết nối giữa các đơn
vị học thuật và ngành công nghiệp, cũng như ủng hộ việc
nghiên cứu học thuật và phát triển ba khu công nghệ cao
của Đài Loan, được tái cơ cấu và đặt tên lại là Bộ Khoa
học và Công nghệ (MOST). Bên cạnh việc tiếp tục thực
hiện các kế hoạch và biện pháp đổi mới của cơ quan
tiền thân, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung vào
nghiên cứu học thuật dựa trên nhu cầu của ngành công
nghiệp khi hiện nay Đài Loan coi lĩnh vực khoa học công
nghệ là động lực chính của tăng trưởng kinh tế và tiến
bộ quốc gia.
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Một du khách ngạc nhiên trước những hình ảnh về hoa có độ phân
giải cao ở Triển lãm hoa quốc tế Đài Trung (Ảnh: Chin Hung-hao)

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thành công của các doanh nghiệp công nghệ cao Đài
Loan phần lớn có được là nhờ Chính phủ Đài Loan đã
hào phóng chi quỹ cho phát triển khoa học ứng dụng.
Với sự hỗ trợ của Chính phủ, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT VÀ THỊ PHẦN TOÀN CẦU CỦA
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐÀI LOAN (2019)

Số 1 Thế giới

Công nghiệp (ITRI), Viện Nghiên cứu Ứng dụng Quốc
gia (NARLabs) và Viện Công nghiệp Thông tin (III) đều

Hạng mục

mạnh về công nghệ bằng việc thực hiện các nghiên cứu,
hỗ trợ thành phần tư nhân thực hiện công tác nghiên cứu
và phát triển (R&D), khám phá những công nghệ mới.

Khu công nghệ
cao Tân Trúc

Khu công nghệ cao
miền trung Đài Loan

Khu công nghệ cao
miền nam Đài Loan

Sản xuất IC tùy chỉnh

40.352

71,43

Thử nghiệm
và đóng gói IC

13.973

48,7

Tảo lục

Tấm Silicon

30,3%

28,2%

35,42

25,87

24,12

tỷ đô la Mỹ

tỷ đô la Mỹ

tỷ đô la Mỹ

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan
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903 tấn

45,12

1.979.000

28,6

2.312

20,96

576

41,71

Số 2 Thế giới
Thiết bị định vị di động

41,5%

Thị phần
toàn cầu
(%)

Xe đạp cao cấp

DOANH THU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG 3 KHU
CÔNG NGHỆ CAO CHỦ YẾU CỦA ĐÀI LOAN (2019)

Số lượng

(triệu đô la Mỹ)

là những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc đưa
Đài Loan phát triển nhảy vọt thành một đất nước có thế

Giá trị
sản xuất

Chất nền IC

2.425

23,3

Tấm nền TFT-LCD nhỏ
và vừa

7.562

20,17

22.072

18,74

Thiết kế IC
Foil đồng điện phân
Bo mạch in

73,78 triệu m2
7.493

14,8
10,97

Nguồn: Dự án Dịch vụ tri thức công nghệ và công nghiệp, Bộ Kinh tế Đài Loan

63

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

XẾP HẠNG KHẢO SÁT TOÀN CẦU
Nội dung khảo sát (Ngày công bố)
Báo cáo Năng lực cạnh tranh
toàn cầu 2019 (10/2019)
Báo cáo xếp hạng năng lực
cạnh tranh thế giới 2019 (5/2019)

Xếp hạng (Danh mục)

Số quốc gia được khảo sát

Cơ quan thực hiện khảo sát

4 (năng lực sáng tạo)

141

Diễn đàn Kinh tế Thế giới

13 (cơ sở hạ tầng công nghệ)
8 (cơ sở hạ tầng khoa học)

63

Viện Phát triển Quản lý Quốc tế

Hỗ trợ đổi mới

triển, hỗ trợ nghiên cứu học thuật, thúc đẩy khoa học và
công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sự phát triển nhân lực công

Năng lực sáng tạo cải tiến của Viện ITRI được minh họa

nghệ cao. Vệ tinh FORMOSAT-5 của NARLabs đã cung

rõ nét nhất bằng thực tế trong 12 năm qua, Viện đã giành

cấp ảnh viễn thám cho 35 hoạt động cứu trợ thảm họa ở

được tổng cộng 41 Giải thưởng Top 100 nghiên cứu và

trong và ngoài nước kể từ khi ra mắt vào năm 2017, nêu

phát triển khoa học công nghệ thế giới (R&D 100 Awards),

bật mục tiêu của tổ chức này là đạt được sự xuất sắc toàn

do tạp chí R&D uy tín có trụ sở tại Mỹ trao tặng, đồng thời

cầu với tác động địa phương. Các kết quả nghiên cứu của

được vinh danh trong Top 100 Tập đoàn và Tổ chức sáng

NARLabs cũng đã nhận được 6 Giải thưởng Đóng góp

tạo toàn cầu (Derwent Top 100 Global Innovators) trong

xuất sắc về Khoa học và Công nghệ của Viện Hành chính,

ba năm liên tiếp. Viện ITRI thành lập nhiều công ty nay đã

ghi nhận những đóng góp lớn cho xã hội.

phát triển và có vị trí quan trọng trên thị trường thế giới,
bao gồm Công ty chế tạo chất bán dẫn Đài Loan (Taiwan
Semiconductor Manufacturing Co.) và Tập đoàn vi điện
tử Thống Nhất (United Microelectronics Corp.), là những
công ty nằm trong top các nhà sản xuất chip vi mạch tích
hợp tùy chỉnh hàng đầu thế giới.

Mục tiêu của Viện III là tăng cường khả năng cạnh tranh
toàn cầu của Đài Loan bằng cách cung cấp nền tảng cho
việc chuyển đổi kỹ thuật số. Viện III tiến hành nghiên cứu
và phát triển các sản phẩm và ứng dụng công nghệ thông
tin-truyền thông sáng tạo, đồng thời đóng một vai trò quan
trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin và

64

Với tám trung tâm nghiên cứu quốc gia bao gồm bốn

truyền thông trong khu vực nhà nước và khu vực tư nhân

lĩnh vực chính: Trái Đất và môi trường, công nghệ thông

với vai trò như một cơ quan tham mưu về việc hoạch định

tin và truyền thông, công nghệ y sinh và chính sách công

chính sách liên quan và khuyến khích đào tạo nhân tài.

nghệ, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Quốc

Trong ba thập kỷ qua, hơn 480.000 chuyên gia đã được

gia (NARLabs) là thiết lập nền tảng nghiên cứu và phát

đào tạo thông qua Viện III.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

SÁU NGÀNH CHIẾN LƯỢC CỐT LÕI CỦA
TỔNG THỐNG THÁI ANH VĂN
NGÀNH THÔNG TIN
VÀ KỸ THUẬT SỐ
NGÀNH AN NINH MẠNG

NGÀNH QUỐC PHÒNG VÀ
CÁC NGÀNH CHIẾN LƯỢC

NGÀNH NĂNG LƯỢNG XANH VÀ
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH
HỌC VÀ Y TẾ

CÁC NGÀNH DỰ TRỮ CHIẾN LƯỢC

Hệ sinh thái công nghệ Đài Loan cung cấp một môi

tạo tài năng. Dự kiến khoảng 100 công ty khởi nghiệp sẽ

trường lý tưởng cho các nhà đầu tư toàn cầu muốn thiết

được hình thành mỗi năm thông qua trung tâm, đào tạo

lập sự hiện diện ở châu Á. Các nhà đầu tư mạo hiểm

2.000 doanh nhân và tăng cường đầu tư.

địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và các
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nhà phát triển công nghệ có nhiều kinh nghiệm hợp tác

Sau nhiều năm khuyến khích khu vực nhà nước và khu

trong nghiên cứu và phát triển. Điều này được thể hiện

vực tư nhân theo hướng phát triển chuyên môn công

tại Taiwan Tech Arena (TTA), một trung tâm mới cho sự

nghệ, các khu công nghệ cao của Đài Loan giờ đã là cơ

đổi mới và khởi nghiệp đang thu hút các doanh nhân

sở của một chuỗi các công ty theo đuổi những ý tưởng

trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Kết hợp các nhà tăng tốc

đột phá trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, máy

khởi nghiệp, các công ty đầu tư mạo hiểm và các doanh

tính cá nhân và thiết bị ngoại vi, mạch tích hợp, công nghệ

nghiệp, TTA là một nền tảng để trao đổi toàn cầu và ươm

nano, quang điện tử, cơ khí chính xác và viễn thông.
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GIÁO DỤC
BẠN CÓ BIẾT?

Đài Loan thực hiện hệ thống giáo dục bắt buộc
hệ 12 năm từ năm học 2014.
Có 152 trường đại học và cao đẳng ở Đài Loan.

Giáo dục được đặc biệt chú trọng ở Đài Loan và một
khoản lớn trong ngân sách chính phủ được phân bổ cho
mục đích giáo dục. Cùng với tỷ lệ người dân theo đuổi
giáo dục bậc cao ngày một gia tăng, số người có ít nhất
một bằng cao đẳng hoặc đại học chiếm tới 46,5% dân số
Đài Loan từ 15 tuổi trở lên, tăng 9,4 điểm phần trăm so với
một thập kỷ trước đây.
Để tạo điều kiện cho học sinh có thời gian học kiến thức
cơ bản dài hơn, bắt đầu từ năm 2014, Bộ Giáo dục (MOE)
mở rộng giáo dục cơ bản ở Đài Loan từ 9 lên 12 năm.
Trong các cuộc thi Olympic khoa học quốc tế hàng năm,
học sinh Đài Loan giành chiến thắng xuất sắc trong các
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Hoạt động ngoại khóa ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong hệ thống giáo dục Đài Loan. (Ảnh: Pang Chia-shan)

GIÁO DỤC

môn: sinh học, hóa học, khoa học Trái đất, toán học, tin

Danh sách các trung tâm đào tạo tiếng Hoa trong trường

học và vật lý. Tài năng trong lực lượng lao động của Đài

đại học và thông tin về việc học tiếng Hoa tại Đài Loan

Loan đã đóng góp to lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và

được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục, trang web

nâng cao chất lượng cuộc sống.

Học tập tại Đài Loan (www. studyintaiwan.org) và Văn
phòng giảng dạy tiếng Hoa toàn cầu (ogme.edu.tw).

Năm 2013, Bộ Giáo dục phụ trách Ủy ban Thể dục Thể thao,
là một phần trong nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy thể

THÔNG TIN CHUNG

thao nước nhà. Đài Bắc là nước chủ nhà của Đại hội Thể
thao Sinh viên Thế giới 2017, một trong những sự kiện thể
thao lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Đài Loan.

Chương trình học bổng
Chính phủ và các trường đại học đều cung cấp học bổng
cho sinh viên quốc tế. Ví dụ: Chương trình Học bổng Đài
Loan cung cấp học bổng cho sinh viên muốn theo học đại

Tỷ lệ biết chữ (Từ 15 tuổi trở lên):

99%

(2019)

Kinh phí dành cho giáo dục, khoa học và văn hóa:

20,4% ngân sách trung ương.

(2020)

Cơ sở giáo dục đại học:

học hoặc sau đại học trong các lĩnh vực khác nhau. Các

152

ứng viên quan tâm có thể liên hệ với đại sứ quán và các
văn phòng đại diện tại nước sở tại hoặc truy cập trang

140 trường đại học, 12 trường cao đẳng

web của Bộ Giáo dục: www.edu.tw
Để khuyến khích sinh viên quốc tế học tiếng Hoa ở Đài
Loan, Bộ Giáo dục thành lập chương trình học bổng học
tập tiếng Hoa. Chương trình này giúp sinh viên nước
ngoài có thể tham gia các khóa học tiếng Hoa tại các
trung tâm đào tạo ngôn ngữ liên kết trên toàn Đài Loan,
đồng thời nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng
quốc tế về văn hóa và xã hội Đài Loan.
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Số lượng sinh viên được tuyển vào cơ sở giáo dục đại học:

1,21

Tổng:

triệu

168.203
28.510

Chương trình thạc sĩ:
Chương trình tiến sĩ:

(Năm học 2019)
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VĂN HÓA
BẠN CÓ BIẾT?

Đài Loan là trung tâm của ngành công nghiệp
nhạc pop tiếng Hoa.
Bảo tàng Cố Cung Quốc gia tại thành phố Đài
Bắc lưu giữ một trong những bộ sưu tập cổ
vật Trung Hoa lớn nhất trên thế giới.

Đài Loan nổi tiếng vì sự hòa quyện quyến rũ giữa văn hóa
truyền thống và hiện đại. Để giới thiệu lịch sử và sự đa dạng
văn hoá của quốc gia, các viện bảo tàng đã được thành lập
trên khắp Đài Loan, trong đó bao gồm Bảo tàng Cố Cung
Quốc gia, Bảo tàng Quốc gia Đài Loan, Bảo tàng Lịch sử
Quốc gia, Bảo tàng Văn hóa tiền sử Quốc gia, Bảo tàng Văn
học Quốc gia Đài Loan và Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Đài
Loan. Đài Loan cũng có các địa điểm biểu diễn trên toàn
quốc, bao gồm Nhà hát kịch Quốc gia và Phòng hòa nhạc
Quốc gia, Nhà hát Quốc gia Đài Trung, Trung tâm Nghệ thuật
Quốc gia Cao Hùng (Weiwuying) và Trung tâm Sân khấu
truyền thống Đài Loan. Cơ sở vật chất với chất lượng cao
đã khiến Đài Loan trở thành trung tâm nghệ thuật ở châu Á,
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Gạch trang trí cổ điển ốp tường đền Tiên Sắc ở khu Tam Trùng,
thành phố Tân Bắc. (Ảnh: Chen Mei-ling)

VĂN HÓA

nơi tổ chức các sự kiện như Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế

Loan là thủ đô của thế giới về nhạc pop tiếng Hoa. Lĩnh

Đài Loan và Liên hoan Nghệ thuật Đài Bắc. Kiến trúc truyền

vực điện ảnh và truyền hình địa phương đã chứng kiến sự

thống phong phú không chỉ tồn tại trong các công trình nguy

phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, sự bùng nổ

nga như đền chùa và dinh thự mà còn tái hiện trong nhiều

trong ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo được thể

công trình kiến trúc cũ đã được hồi sinh để sử dụng như các

hiện rõ rệt tại rất nhiều cửa hàng thiết kế, khu chợ và triển

trung tâm cộng đồng, quán cà phê, cửa hàng và các không

lãm ngày một phát triển về số lượng qua từng năm.

gian công cộng khác. Trên thực tế, nhiều khía cạnh của nghệ
thuật truyền thống, nghề thủ công và các phong tục Trung

Từ nghệ thuật văn chương và các lễ hội dân gian đến bầu

Hoa được gìn giữ ở Đài Loan tốt hơn so với bất cứ nơi nào

không khí sôi động của các khu chợ đêm, những nét đẹp

khác. Ví dụ, Đài Loan là một trong số ít những nơi vẫn sử

truyền thống của Đài Loan đan xen mật thiết với đời sống

dụng chữ phồn thể là loại chữ Hán truyền thống, các cuộc

thường ngày, hình thành nên một nền văn hóa đầy sức

thi viết thư pháp cũng luôn là những sự kiện phổ biến ở đây.

sống với sinh lực hiện tại hòa quyện với chiều sâu từ quá
khứ đem lại.

Giáo lý truyền thống của Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo
tiếp tục được thể hiện ở mọi mặt, từ các lễ hội đền chùa
cho đến văn học, nghệ thuật thị giác và nghệ thuật trình
diễn. Thêm vào đó, khách du lịch có thể khám phá các di
sản của Đài Loan như Holo, Hakka và thổ dân nơi đây.
Đài Loan cũng chia sẻ sự đa dạng, phong phú trong văn
hóa của mình ra toàn thế giới thông qua các chương trình
như trung tâm nghiên cứu Hán học Đài Loan.
Cùng với đó, các thành phố lớn của Đài Loan đang hướng tới
là các trung tâm giải trí đa dạng phục vụ 24/7 (liên tục 24 giờ/
ngày trong suốt 7 ngày trong tuần). Đài Loan hiện nay được
biết đến rộng rãi với các đoàn múa hiện đại, cũng như một
nền âm nhạc sôi động, không có gì đáng ngạc nhiên khi Đài
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Những con quay là một phần quan trọng trong di sản văn
hóa khu Đại Khê, thành phố Đào Viên, phía bắc Đài Loan.
(Ảnh: Huang Chung-hsin)
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TRUYỀN THÔNG
BẠN CÓ BIẾT?

Đài Loan đứng thứ hai châu Á trong Bảng xếp
hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2020 do
Tổ chức Ký giả không biên giới công bố.
Tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh đạt 95,2%
trong năm 2019.

Sự đa dạng về truyền thông được phản ánh qua thực
tế số lượng phong phú các cơ quan báo chí và sự cạnh
tranh căng thẳng trong ngành công nghiệp này. Các tờ
báo hoạt động mạnh mẽ tại một trong những môi trường
truyền thông tự do nhất châu Á.
Đài Loan xếp hạng 43 trên toàn cầu và đứng thứ hai châu
Á trong Bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới
được công bố ngày 21 tháng 4 năm 2020 bởi Tổ chức Ký
giả không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp. Trong cuộc
khảo sát 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, Đài Loan xếp
dưới Hàn Quốc 1 bậc và đứng trên Nhật Bản (bậc 66),
Hồng Kông (bậc 80), Singapore (bậc 158), Trung Quốc
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Đài Loan tự hào là một trong những môi trường truyền thông
tự do nhất châu Á. (Ảnh: Pang Chia-shan)

TRUYỀN THÔNG

(bậc 177). Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch là những nước

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

đứng đầu bảng xếp hạng.

Số đài phát thanh:

Đại đa số các cơ quan truyền thông đang trong thời kỳ
chuyển đổi sang hình thái kỹ thuật số.

171

Số đài truyền hình mặt đất:

5

Số nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp:

Các tạp chí và báo giấy, bao gồm 4 tờ nhật báo chính, tiếp
tục mất thị trường vào tay các đối thủ Internet. Nhờ vào

Số công ty phát qua vệ tinh:

sức mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền
thông của Đài Loan, ngành xuất bản điện tử đã đem lại

Số nhà xuất bản báo:

sức sống mới cho quá trình phát triển của mình cũng như
ngành công nghiệp sách, xuất bản khoảng trên 41.021

Số nhà xuất bản tạp chí:

đầu sách mới vào năm ngoái.

Số cơ quan báo chí:

Việc số hóa truyền hình cáp không chỉ cải thiện đáng kể

32

109

64

(275 kênh)

252
1.214

(Số liệu thống kê năm 2019)

Nguồn: Bộ Văn hóa và Ủy ban Viễn thông quốc gia

trải nghiệm hình ảnh của người xem, mà còn mở ra nhiều
dịch vụ băng thông rộng sáng tạo và đa dạng hơn. Với

TỶ LỆ SỬ DỤNG TRUYỀN
HÌNH CÁP KỸ THUẬT SỐ

chương trình số hóa đã gần như hoàn thành, truyền hình
cáp đã trở thành nền tảng quan trọng cho các ứng dụng

99,99%

đa phương tiện khác nhau.

21,03%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nguồn: Ủy ban Viễn thông quốc gia
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DU LỊCH
ĐÀI LOAN
BẠN CÓ BIẾT?

Công dân của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ
được miễn thị thực vào Đài Loan trong vòng 30
hoặc 90 ngày.
Đài Loan có tổng đài thông tin du lịch đa ngôn ngữ
phục vụ 24/24 giờ (0800-011-765).

Với nét hòa quyện văn hóa đặc trưng riêng, phong cảnh
diệu kỳ, ẩm thực đa dạng, cuộc sống đô thị sôi động và
ngành công nghiệp không khói thân thiện đã phát triển
chín muồi, Đài Loan là điểm đến lý tưởng cho mọi đối
tượng du khách. Hiện công dân của hơn 60 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới đã được miễn thị thực nhập
cảnh vào Đài Loan trong khoảng thời gian 30 hoặc 90
ngày.
Bên cạnh khoảng 1.100 km đường sắt truyền thống, Đài
Loan còn có một hệ thống đường sắt cao tốc dài 350km
chạy dọc bờ biển phía Tây. Tàu cao tốc giúp việc đi lại
giữa Đài Bắc và Cao Hùng chỉ mất có 94 phút. Hai thành
phố này và thành phố Đào Viên ở phía bắc cũng được
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Đường hầm Bắc Hải ở ngoại ô huyện Liên Giang ban đầu được
thiết kế làm nơi trú ẩn cho tàu đổ bộ quân sự nhưng giờ đây là nơi
tổ chức các chuyến đi thuyền cho khách du lịch. (Ảnh: Chin Hung-hao)

DU LỊCH ĐÀI LOAN

trang bị hệ thống tàu điện ngầm giúp ích rất lớn trong việc
thúc đẩy giao thông đô thị.

Triển lãm Thương mại quốc tế

Hàng năm, Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan
(TAITRA) tổ chức các cuộc triển lãm trên mọi lĩnh vực
công nghiệp. Các trung tâm triển lãm chính gồm Khu triển
lãm số 1 và số 3 của Trung tâm Thương mại Thế giới Đài
Bắc, Khu Triển lãm Nam Cảng tại phía đông Đài Bắc và
Trung tâm triển lãm Cao Hùng ở miền nam Đài Loan. Để

Website/Hotline

Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng
Tổng cục Du lịch Đài Loan Indonesia, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng
www.taiwan.net.tw
Malaysia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái
Lan, tiếng Việt
Tổng đài thông tin du lịch
0800-011-765 (24 giờ)

Tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật

Sở quản lý xuất nhập
cảnh Bộ Nội chính
www.immigration.gov.tw

Tiếng Indonesia, tiếng Khmer,
tiếng Anh, tiếng Hoa,
tiếng Thái Lan, tiếng Việt
24 giờ: Tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật

biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ: www.
taiwantradeshows. com.tw.

Thông tin chung dành cho du khách

Chính phủ duy trì nhiều trang web và đường dây nóng để
cung cấp cho người nước ngoài thông tin về du lịch, sinh
sống và làm việc tại Đài Loan.

Hồ Nhật Nguyệt là thắng cảnh nổi tiếng
ở huyện Nam Đầu, miền trung Đài Loan.
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(Ảnh: Ban Quản lý Khu thắng cảnh Quốc gia Hồ Nhật Nguyệt)

Ngôn ngữ

Đường dây nóng thông
tin cho người nước ngoài
0800-024-111

từ 9 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc:
Tiếng Việt
từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc:
Tiếng Indonesia, tiếng Khmer,
tiếng Thái Lan
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DU LỊCH ĐÀI LOAN
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CÁC THẮNG CẢNH CHỦ YẾU
Miền bắc Đài Loan

Bảo tàng Cố Cung Quốc gia: www.npm.gov.tw
Tháp Taipei 101: www.taipei-101.com.tw
Bảo tàng gốm sứ Oanh Ca thành phố Tân Bắc:

www.ceramics.ntpc.gov.tw
Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch:
www.cksmh.gov.tw
Chùa Long Sơn: www.lungshan.org.tw
Công viên quốc gia Dương Minh Sơn: www.ymsnp.gov.tw
Khu thắng cảnh quốc gia bờ biển Nghi Lan và đông bắc:
www.necoast-nsa.gov.tw
Khu thắng cảnh quốc gia núi Quan Âm và bờ biển bắc:
www.northguan-nsa.gov.tw

Miền trung Đài Loan
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Miền đông Đài Loan

Công viên quốc gia Taroko: www.taroko.gov.tw
Khu vui chơi trong rừng Đài Loan: recreation.forest.gov.tw
Khu thắng cảnh quốc gia bờ biển phía đông:

www.eastcoast-nsa.gov.tw
Khu thắng cảnh quốc gia thung lũng khe nứt phía đông:

www.erv-nsa.gov.tw

Miền nam Đài Loan

Công viên quốc gia Khẩn Đinh: www.ktnp.gov.tw
Khu thắng cảnh quốc gia Alishan: www.ali-nsa.net
Khu thắng cảnh quốc gia Siraya: www.siraya-nsa.gov.tw
Khu thắng cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng: www.dbnsa.gov.tw

Khu thắng cảnh quốc gia hồ Nhật Nguyệt:

Khu thắng cảnh quốc gia Mậu Lâm: www.maolin-nsa.gov.tw

www.sunmoonlake.gov.tw
Làng văn hóa các dân tộc Formosa: www.nine.com.tw
Khu thắng cảnh quốc gia Tam Sơn: www.trimt-nsa.gov.tw
Viện Nghiên cứu và phát triển thủ công quốc gia Đài Loan:
www.ntcri.gov.tw
Thị trấn Lộc Cảng: www.lukang.gov.tw
Bảo tàng Khoa học tự nhiên quốc gia:
www.nmns.edu.tw
Công viên quốc gia Ngọc Sơn: www.ysnp.gov.tw

Khu thắng cảnh quốc gia Bờ biển Tây Nam:

swcoast-nsa.travel

Quần đảo ngoài khơi

Công viên quốc gia Kim Môn: www.kmnp.gov.tw
Khu thắng cảnh quốc gia Bành Hồ: www.penghu-nsa.gov.tw
Khu thắng cảnh quốc gia Mã Tổ: www.matsu-nsa.gov.tw
Đảo Lục và Đảo Lan:

tour.taitung.gov.tw/en/discover/offshore-islands

CÁC SỰ KIỆN VÀ LỄ HỘI CHÍNH
Tháng Lễ hội/Sự kiện*
Tháng 1

Lễ hội đêm giao thừa,
chào mừng năm mới

Tháng 8

Liên hoan hạc rock
Gongliao Hohaiyan

Tháng 2

Triển lãm Sách quốc tế Đài Bắc

Tháng 9

Lễ hội bơi quốc tế hồ Nhật Nguyệt

Lễ hội đèn lồng Đài Loan**

Tháng 10 Lễ hội xe đạp Đài Loan

Tháng 3

Lễ hội quốc tế Mã Tổ
(thánh địa tôn giáo)

Tháng 4

Lễ hội pháo hoa biển Bành Hồ

Tháng 11 Giải lướt sóng mở rộng Đài Loan

Tháng 5

Lễ hội đua thuyền rồng Lộc Cảng

Tháng 12 Giải chạy Marathon Đài Bắc

Tháng 6

Hoạt động chèo thuyền trên sông
Tú Cô Loan (Xiuguluan)

*Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng
truy cập trang web của Cục Du lịch tại địa
chỉ: eng.taiwan.net.tw

Tháng 7

Triển lãm Ẩm thực Đài Loan

Lễ hội Nghệ thuật châu Á
Bảo tàng Cố Cung

**Lễ hội đèn lồng Đài Loan mỗi năm sẽ
được tổ chức tại các huyện thị khác
nhau. Lễ hội này sẽ được tổ chức ở
thành phố Tân Trúc vào năm 2021.

Ngoại tệ
Đài tệ (ký hiệu NT$ hoặc TWD) Tỷ giá: 29,54 NT$ đổi
1 USD (6/2020)

Múi giờ
Tất cả các vùng của Đài Loan có cùng một múi giờ,
UTC +8 giờ (không điều chỉnh theo mùa)

Thẻ tín dụng và séc du lịch
Đa số thẻ tín dụng chính được chấp nhận rộng rãi.
Séc du lịch có thể được thanh toán tại các ngân hàng
ngoại hối, cũng như nhiều khách sạn và các cửa hàng
phục vụ khách du lịch.

Tiền Tip
Tip không phải là thói quen văn hóa phổ biến ở Đài
Loan. Phí dịch vụ 10% thường đã được tính thêm vào
giá phòng và các bữa ăn tại khách sạn và nhà hàng.

Điện áp:
AC 110 V / 60 Hz

Thông tin thị thực
Cục Lãnh sự
Bộ Ngoại giao
Điện thoại: (+886-2) 2343-2888
Website: www.boca.gov.tw

Quy định Hải quan
Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
Điện thoại: (+886-2) 2550-5500 chuyển 2116
Website: web.customs.gov.tw
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