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Hội nghị Thành Đô ngày 3-4/9/1990 là bước ngoặt của quan hệ Trung-Việt… Hai bên 
ký kết “Kỷ yếu hội nghị” đồng thuận bình thường hóa quan hệ song phương. Đảng 
cộng sản Việt Nam không tiết lộ và cũng không công bố cho toàn nhân dân Việt Nam 
biết cuộc đàm phán bí mật, một sự kiện lịch sử quan trọng này.  
 
Ngày 5/11/1991, Đỗ Mười Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Võ Văn Kiệt Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng đến thăm Trung Quốc.  
Ngày 7/11/1991, hiệp định mậu dịch Trung-Việt và hiệp định tạm thời về việc xử lý 
công việc biên giới hai nước đã được ký tại Nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài 

Quốc Tân Quán Bắc Kinh (钓鱼台国宾馆). 

 
Một phần tư liệu về Hội nghị bí mật Thành Đô 1990, được tiết lộ bởi “Lý Bằng Nhật 

ký ngoại sự” (李鹏外事日记 ) và “Hợp tác phát triển Hòa Bình” (和平发展合作), ngoài ra tác 

giả công bố hơn 230 bức ảnh phụ trang, phần lớn đã được công bố tại Trung Quốc 
bởi Nhà xuất bản Tân Hoa Xã. 
 
 
Chúng tôi xin tóm lược một luồng thông tin giới thiệu tới độc giả, để tham khảo, những tài liệu sau này về Hội 
Nghị Thành Đô 1990: Lý Bằng (Li Peng) viết hai cuốn Hồi ký “Nhật ký ngoại sự”, và “Hòa Bình phát triển hợp 
tác”, đó là những cuốn sách nhật ký chú trọng phần hoạt động đối ngoại của Lý Bằng đã từng là Phó Thủ 
tướng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ (NPC). 
 
Bài này trích trong cuốn “Nhật ký ngoại sự” và “Hòa bình phát triển hợp tác” của tác giả Lý Bằng. NXB Tân 
Hoa xã xuất bản. Nguồn: people.com.cn. [1] 
 

 
Hội nghị vừa kết thúc, nhật báo Tứ Xuyên 
loan tải một thông điệp của phái đoàn 
Việt Nam: 
“Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng 
chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc 
chính quyền trung ương tại Bắc Kinh 
như Trung Quốc đã dành cho Nội 
Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía 
Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp 
nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam 
thời gian 30 năm để Đảng Cộng sản 
Việt Nam giải quyết các bước tiến hành 
cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình 
các dân tộc Trung Quốc!” [2] 
 
 
 

 
Hàng trước từ trái sang: 1) Hoàng Bích Sơn, trưởng ban đối ngoại T.Ư. (3) Phạm Văn  
Đồng, (4) Nguyễn Văn Linh (bên phải Giang Trạch Dân), (5) Giang Trạch Dân (áo xám  
đứng giữa), (6) Lý Bằng, (7) Đỗ Mười, (9) Hồng Hà (bìa phải) và Đinh Nho Liêm.  

Ảnh chụp tại Kim Ngưu tân quán Thành Đô Tứ Xuyên (成都宾馆金牛) 

 

Lý Bằng “Nhật ký ngoại sự” (外事日记)  ghi lại quá trình bình thường hóa quan hệ Trung-Việt như sau: 

 

http://hoquang.org/category/huynh-tam/


 Cuối những năm 1970, Việt Nam đưa quân sang Campuchia.  

 Năm 1979, quan hệ Trung-Việt đụng đáy hết thuốc chữa.  

 Tháng 12 năm 1986, thời đó Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đương quyền, tình hình quốc tế thay đổi, 
đặc biệt là ở Đông Âu, Liên Xô bị tan rã. Nguyễn Văn Linh tìm kiếm chính sách, điều chỉnh lại bình 
thường hóa quan hệ với Trung Quốc-Việt Nam.  

 Sau khi hai bên Trung-Việt thông qua đường liên lạc, đồng ý hội nghị bí mật vào ngày 03 – 04 tháng 9 
năm 1990. Nguyễn Văn Linh và Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Đỗ Mười chấp nhận đàm phán với các 
nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên. 

 Thứ Sáu, ngày 26 tháng 12 năm 1986. Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời vào tháng 7. Nguyễn Văn Linh 
được đắc cử Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, tại Đại hội 6 đảng Cộng sản Việt Nam. 

 Thứ Bảy, ngày 26 tháng 8. Việt Nam tuyên bố “Rút toàn bộ quân đội của Việt Nam ra khỏi Campuchia” 
tạo ra các điều kiện để giải quyết “trơn tru” cho mọi thuận lợi của vấn đề Campuchia, đồng thời làm 
“sạch” các chướng ngại bình thường hóa quan hệ Trung-Việt. 

 Thứ Tư, ngày 6 tháng 6. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, hẹn gặp Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy 
(Zhang Dewei) [3] tại Bộ Quốc phòng Việt Nam. Nguyễn (Văn Linh), lần đầu tiên hy vọng thực hiện 
bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, hai đảng, đồng thời mong sớm được đàm phán tại Trung 
Quốc. 

 Chủ Nhật, ngày 26 tháng 8: Giới thiệu chuyến viếng thăm nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung 
Quốc, gồm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mục đích giải tỏa những vấn đề hai nước, hai đảng…, “tôi đã 
nói với đồng chí Giang Trạch Dân, ông cho biết hoàn toàn tán thành.” 

 Thứ Hai, ngày 27 tháng 8: Về việc đồng chí Giang Trạch Dân và tôi sẽ hội kiến với Nguyễn Văn Linh 
theo những dự thảo liên quan, tôi đã báo cáo lên đồng chí Đặng Tiểu Bình. Theo quan điểm của Thế 
vận hội Châu Á (Asian Games) sắp tới tổ chức tại Bắc Kinh, nhưng cuộc họp này liên quan đến việc 
bình thường hóa quan hệ song phương Trung-Việt, đặc biệt hệ trọng, nên để tiện cho việc bảo mật, địa 
điểm hội đàm sẽ được bố trí ở Thành Đô. 

 Thứ Năm, ngày 30 tháng 8. Đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đã đi đến Thành Đô để đàm phán nội bộ 
với Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Đỗ 
Mười, đã có ban hành lời mời phía Việt Nam. Bây giờ thử xem Việt Nam trả lời thế nào. 

 Chủ Nhật, ngày 02 tháng 9. 15 giờ 30, tôi lên chiếc máy bay chuyên cơ, cất cánh từ vùng ngoại ô sân 
bay Tây Giao Bắc Kinh, khoảng 6 giờ 00 đến sân bay Thành Đô. Chúng tôi di chuyển bằng ô-tô qua lộ 

trình mất hơn 20 phút đến Kim Ngưu tân quán (宾馆金牛), Bí thư Tỉnh ủy Dương Nhữ Đại đang chờ 

đợi. Đồng chí Giang Trạch Dân đáp một chiếc máy bay chuyên cơ đến Thành Đô vào lúc 08 giờ 30 tối, 
chậm hơn tôi nửa giờ sau. Đến 11 giờ đêm, tôi cùng đồng chí Giang Trạch Dân trao đổi chính sách 
cho cuộc đàm phán với phía Việt Nam vào ngày mai. 

 Thành Đô, thứ Hai, ngày 03 tháng 9. Buổi sáng, tôi đến chỗ đồng chí Giang Trạch Dân tiếp tục nghiên 
cứu các nguyên tắc tiến hành đàm phán với phía Việt Nam. 

 Khoảng 14 giờ 00, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng Đỗ Mười và Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng 

cùng đến Kim Ngưu tân quán Thành Đô (成都宾馆金牛) [4]. Giang Trạch Dân và tôi chào đón họ tại 

tầng lầu 1. Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, mặc veston cà phê, phong thái học 
giả. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Đỗ Mười mái tóc bạc trắng cũng có thái độ mạnh mẽ, mặc 
veston màu xanh. Họ là những người trên bảy mươi tuổi, và Phạm Văn Đồng thị giác mắt nheo đục, 
mặc veston đại cán phù hợp với màu xanh, ông cũng là cựu chiến binh Trung Quốc. 

 

Kim Ngưu tân quán Thành Đô Tứ Xuyên (成都宾馆金牛) 

 
Buổi chiều, cuộc đàm phán bắt đầu, Nguyễn Văn Linh lần đầu 
tiên thực hiện một bài phát biểu dài. Mục đích mong muốn bày 
tỏ giải quyết các vấn đề Campuchia càng sớm càng tốt, đồng 
thời đàm phán việc thành lập Hội đồng tối cao của Campuchia 
là một phần ưu tiên, không nên loại trừ bất kỳ bên nào, không 
thể bày tỏ sự miễn cưỡng để can thiệp vào công việc nội bộ 
của Campuchia. Xem ra về vấn đề Campuchia, Nguyễn Văn 
Linh có vẻ chỉ muốn bày tỏ thái độ tuyên bố về nguyên tắc, 



trọng điểm là đặt vào phương diện bình thường hóa quan hệ Trung-Việt.  
Cuộc đàm phán tiếp tục cho đến 8 giờ 00, sau 08 giờ 30 mới bắt đầu mở tiệc buổi tối. Bên bàn tiệc, tôi và 
đồng chí Giang Trạch Dân lần lượt làm việc với Đỗ Mười và Nguyễn Văn Linh. 

 Thứ Ba, ngày 04 tháng 9. Buổi sáng, chúng tôi tiếp tục họp với các nhà lãnh đạo của Việt Nam. Tại 
thời điểm này, có thể nói những vấn đề nêu ra trong đàm phán đã đi đến sự đồng thuận một cách khá 
thỏa đáng, cùng quyết định soạn thảo một bản “Kỷ yếu hội nghị”. 
14 giờ 30, trong hai bên Trung-Việt tổ chức một buổi lễ ký kết tại khách sạn trên tầng số 1 Nhà khách 

Kim Ngưu, hai bên lần lượt đồng ký do Tổng bí thư và Thủ 
tướng Chính phủ tương ứng. Đây là một bước ngoặc lịch sử 
trong quan hệ Trung-Việt. Đồng chí Giang Trạch Dân đọc câu 
thơ của Lỗ Tấn “Phong ba đã trôi, mỗi tình anh em vẫn còn, 
gặp nhau lại vui, bỏ qua hết thẩy hận thù” (Độ tận kiếp ba 
huynh đệ tại, Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu) tặng cho 
các đồng chí Việt Nam. Về vấn đề này, các đồng chí Việt Nam 
tỏ ra hài lòng. 
16:00, chuyên cơ cất cánh về Bắc Kinh, khoảng 6 giờ 10 như 
vậy đã đến nơi. 
 
Nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán (钓鱼台国宾馆) 

 
 
Đảng cộng sản Việt Nam họp Đại hội 7 
 

 Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 1991. Đại hội 7 Đảng cộng sản Việt Nam bế mạc, Đỗ Mười được đắc 
cử Tổng bí thư, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng làm cố vấn. Những giai điệu tổng thể của Đại hội 7, 
Đảng cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh kiên trì giáo lý chủ nghĩa xã hội, tham gia vào các cải cách kinh 
tế, chủ trương tình hữu nghị Việt-Xô, Việt-Trung. Tinh thần của Đại hội 7 có lợi cho việc cải thiện quan 
hệ song phương Trung-Việt. 

 Bắc Kinh thứ ba, ngày 30 tháng 7. Buổi chiều, tôi đã gặp gỡ các đại diện đặc biệt của Lê Đức Anh của 
Ủy ban Trung ương Việt Nam và Hồng Hà. Họ yêu cầu mở cuộc họp cấp cao Trung-Việt tổ chức 
tại Việt Nam. Tôi cho rằng, để nhân dân hai nước có sự chuẩn bị trước, để cho ASEAN và các nước 
khác không nảy sinh nghi ngờ, hai bên Trung-Việt cần tiến hành cuộc đáp ứng, gặp ở các cấp thứ 
trưởng và bộ trưởng ngoại giao trước đã, như cuộc họp cấp cao, phía Trung Quốc cho rằng không có 
vấn đề về nguyên tắc.  

 Ngày hôm sau Tổng bí thư Giang Trạch Dân sẽ trả lời chính thức với phía Việt Nam. Về việc bình 
thường hóa quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam, theo nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, 
cả hai đối tác thông qua tham khảo ý kiến và giải quyết. Trung Quốc giữ thái độ tích cực với tất cả các 
lĩnh vực về thương mại, bưu chính, vận chuyển, thanh toán ngân hàng, khôi phục giao thông đường 
bộ. 

 Thứ Ba, 17 giờ 00, ngày 05 tháng 11. Đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đã đã tổ chức lễ đón chính 
thức Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt tại 
quảng trường ở ngoài cửa phía đông Đại lễ Đường Nhân dân. Tiếp đó, chúng tôi tổ chức tiến hành 
cuộc đàm phán. Đỗ Mười có thái độ rất rõ ràng về vấn đề Đài Loan. Đồng chí Giang cho biết, sau khi 
quan hệ song phương một thời quanh co, nay đã trải qua một quãng đường gập ghềnh, các 
nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam có thể ngồi lại với nhau để tiến hành cuộc đàm phán cấp 
cao mang ý nghĩa quan trọng. Đây là một kết thúc của các cuộc đàm phán trong quá khứ, hướng tới 
tương lai, nó đánh dấu sự bình thường hóa trong quan hệ hai nước, sẽ có tác động sâu sắc đến sự 
phát triển của quan hệ song phương. Đỗ Mười nói rằng, bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và 
Trung Quốc phù hợp với nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, đồng thời cũng giúp 
ích cho hòa bình và ổn định của khu vực và trên thế giới. Tiếp đó, tổ chức bữa tiệc. 

 Thứ Tư, ngày 06 tháng 11. Buổi chiều, tôi đàm phán với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Võ 
Văn Kiệt, bầu không khí rất tốt. Đầu tiên tôi nêu ra rằng Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Tổng Bí thư 
Đỗ Mười đã tiến hành đàm phán khả quan, đã trao đổi đầy đủ quan điểm.  
Về vấn đề Đài Loan, thái độ Võ Văn Kiệt thể hiện rất tốt. Tôi điểm qua các vấn đề về vay nợ, biên giới, 
người dân tị nạn… trong cuộc hội đàm. Hai bên đồng ý sau này sẽ không bàn tới nữa. Về các dự án 
vay vốn do phía Việt Nam vừa đề xuất, tôi đã hứa sẽ cho khảo sát các dự án của phía Việt Nam. Về 



vấn đề Campuchia, tôi nêu rõ, thỏa thuận về giải pháp chính trị toàn diện cho vấn đề Campuchia đã 
được ký tại Paris, việc thực hiện thỏa thuận vẫn đòi hỏi các bên phải tiếp tục nỗ lực. 

 Thứ Năm, ngày 7 tháng 11. Buổi chiều, Hiệp định Thương mại Trung-Việt và Hiệp định tạm thời về 
việc xử lý các vấn đề biên giới giữa hai nước đã được ký kết và thỏa thuận tại Nhà khách chính 

phủ Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán (钓鱼台国宾馆). Các lãnh đạo đảng và chính phủ hai nước đã dự lễ 

ký kết, sau đó, tôi cùng đồng chí Giang Trạch Dân chia tay Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt. Họ sẽ đi du lịch 
đến Quảng Châu, Thẩm Quyến và đến thăm những nơi khác. 

 
 
Huỳnh Tâm 
________________________________________ 
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