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Đặt
Ireland

vào Bản đồ của bạn

áilte

Ireland
Ireland là một hòn đảo nằm ở phía Bắc biển Atlantic.
Hiến pháp Ireland quy định rằng tên Nhà nước Ireland là ‘Éire’,
trong tiếng Anh là ‘Ireland’.
Là một thành viên tích cực của Cộng đồng châu Âu từ năm 1973.
Tiếng Ireland là ngôn ngữ quốc gia, là ngôn ngữ chính thức đầu tiên.
Tiếng Anh được công nhận là ngôn ngữ chính thức thứ hai.
Đơn vị tiền tệ: Euro (€)

Dân số Ireland năm 2018 là

4,86 triệu người.

Dân số của các thành phố lớn:

Limerick: 94.000

Dublin: 1.347.000

Galway: 80.000

Cork: 208.000

Waterford: 54.000

Ngày nay 40% dân số nói tiếng Ireland.

70 triệu người trên thế giới có nguồn gốc từ Ireland.

Biểu tượng của đất nước Ireland:

Cỏ ba lá

Tương truyền Thánh Patrick, vị Thánh bảo hộ của Ireland đã
sử dụng Cỏ ba lá để minh hoạ khi giảng về Chúa Ba ngôi.
Vì vậy, Cỏ ba lá đã trở thành biểu tượng của đất nước.
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Ireland có dân số trẻ nhất châu Âu với
dân số dưới 25 tuổi và gần
dưới 34 tuổi.

trong Chỉ số Phát triển Con người của
Liên hợp quốc năm 2018.
trong Bảng xếp hạng
Đóng góp Toàn cầu 2018.

Quốc huy:

Đàn Harp
Đàn harp được coi là biểu
tượng chính thức hay quốc
huy của Ireland từ thời
Trung cổ.
Đàn harp được Chính phủ,
các cơ quan và đại diện của
chính phủ trong và ngoài
nước sử dụng, được khắc
trên con dấu của Phủ Tổng
thống cũng như trên đồng
tiền xu Euro Ireland.
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Đất nước của
nghìn lời chào đón

Céad míle fáilte
Cung đường ven Đại Tây Dương được bình chọn là
hành trình đường bộ dài nhất thế giới.

2.500km đường biển của Cung đường ven Đại
Tây Dương nổi tiếng với những thắng cảnh thiên
nhiên hoang dã ngoạn mục, các di tích cổ, cũng
như các trải nghiệm văn hoá đặc sắc.

Trên Cung đường ven Đại Tây Dương có 188 điểm
dành cho du lịch khám phá kể từ điểm bắt đầu ở
Donegal đến điểm cuối tại West Cork.

Khí hậu

Shannon

Chịu ảnh hưởng của dòng hải lưu Gulf Stream, và
hướng gió chính là hướng tây nam, khí hậu của
Ireland là khí hậu ôn đới.
Những tháng lạnh nhất là tháng Một và tháng Hai,
ngoài trời trung bình hàng ngày từ 4 - 7ºC, trong khi
tháng Bảy và tháng Tám là hai tháng ấm nhất, với
nhiệt độ trung bình từ 14 và 16ºC.

Làm thế nào để đến

Ireland
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Các sân bay chính ở Ireland:
Dublin, Cork, Shannon.

Cork
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Bờ Đông Cổ kính của hòn đảo Ireland là vùng đất
đầy bí ẩn, được bao phủ bởi thảm thực vật phong
phú và các làng mạc thị trấn xinh đẹp, một bên là
con sông Shannon và bên kia là đại dương.

30.000 lâu đài & di tích cổ
Shannon con sông dài nhất ở Ireland,
có độ dài 360,5 km.
Năm 900 sau Công nguyên là năm Sean’s Bar
ở thành phố Athlone được thành lập.

Bờ Đông
Cổ kính

15 Hạt
5000 năm lịch sử
100 lễ hội văn hoá
100.000 người kể chuyện

Dublin

Du lịch

Top
10 nước thanh bình nhất toàn cầu
(Chỉ số Hòa bình Toàn cầu 2017)

Dublin, Cork, Galway
Trung bình, mỗi
lượng khách
nằm trong Top 10
người dân Ireland đón
thành phố thân thiện có kỳ nghỉ dài
khách du
tại Ireland
nhất thế giới 2017.
lịch

10,6 triệu khách du lịch đã đến Ireland năm 2017, tạo thu nhập 5,6 tỷ Euro
(2017 là năm có số lượng khách du lịch cao nhất tới Ireland)
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Ngày Quốc khánh

St. Patrick's Day
Ngày 17 tháng 3

Thánh Patrick, vị Thánh Bảo hộ của Ireland
Được biết, Thánh Patrick sinh ra ở Anh trong một gia đình giàu có. Khi 16
tuổi, Patrick bị một nhóm cướp người Ireland tấn công vào lãnh địa của gia
đình và bắt đi. Ông bị đưa tới Ireland và bị nuôi nhốt ở đó trong sáu năm.
Trong thời gian này, ngài phải chăn cừu và sống ngoài đồng cỏ, cách biệt
với mọi người. Cô đơn và sợ hãi, ngài quay sang tôn giáo kiếm tìm nguồn
an ủi, trở thành một con chiên Kitô giáo mộ đạo. Sau hơn sáu năm sống
trong cảnh giam cầm, Patrick trốn thoát.
Sau khi trốn tới nước Anh, Patrick bắt đầu con đường học đạo kéo
dài hơn 15 năm. Sau khi được thụ phong linh mục, ngài được
cử về Ireland với một sứ mệnh kép: chăm sóc các Kitô hữu
đang sống ở Ireland và bắt đầu cải đạo cho người Ireland.
Quen thuộc với ngôn ngữ và văn hóa Ireland, Patrick chọn cách
kết hợp nghi lễ truyền thống vào trong các bài giảng đạo của
mình thay vì tìm cách tiêu diệt tín ngưỡng bản địa Ireland.
Tương truyền rằng Thánh Patrick đã đuổi hết rắn ra
khỏi hòn đảo Ireland.
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Global Greening
(Lễ Nhuộm xanh)
Từ năm 2010, một sáng kiến đặc biệt có tên gọi ‘Lễ nhuộm Xanh” đã trở
thành một chiến dịch toàn cầu trong đó các công trình kiến trúc nổi tiếng
thế giới (như các sân vận động, tượng đài, bảo tàng, hoặc các toà tháp…)
ở nhiều nước trên thế giới được ‘nhuộm xanh’ để kỷ niệm ngày lễ Thánh
Patrick. Vào năm 2018 hơn 300 công trình đã tham gia vào chiến dịch này.
Vào năm 2017, Hà Nội đã trở thành thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á tham
gia hoạt động ‘Nhuộm xanh’ này và công viên Lý Thái Tổ đã trở thành công
trình thứ 100 trên thế giới được ‘nhuộm xanh’ vào ngày Thánh Patrick.

Ngày Ireland
thường được tổ chức vào cuối tuần
thứ ba của tháng Ba hàng năm tại
Hà Nội. Đây đã trở thành một sự kiện
dành cho công chúng nhằm quảng bá
các hoạt động văn hoá Ireland đặc sắc
tới người dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi.
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Văn hoá &
CON NGUỜI
Ở đây không có người lạ, chỉ có
những người bạn mà ta chưa gặp.
William Butler Yeats
(Nhà thơ Ireland, 1865-1939)
Từ các tác giả vĩ đại như James Joyce, Oscar
Wilde tới các ban nhạc nổi tiếng thế giới như
U2, Westlife, The Cranberries và The Corrs
cũng như các điệu nhảy Riverdance tuyệt
vời, Ireland đã ghi những dấu ấn đáng kể về
văn hóa trên toàn thế giới.
Trong khi truyền thống văn hoá giúp chúng
tôi phát huy sức sáng tạo của mình, chúng
tôi luôn tự hào chia sẻ nền văn hoá của
mình với mọi người, cùng trao đổi, học tập,
truyền cảm hứng cho tất cả mọi người dân
trên thế giới.

James Joyce

(1882-1941) Cuốn tiểu thuyết lừng
danh “Ulysses” của
James Joyce được
coi là một trong

những tác phẩm
có ảnh hưởng nhất
trong thế kỷ 20.
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Văn học
Ireland đã có những đóng góp
to lớn cho nền văn học thế
giới, với bốn giải Nobel

Văn chương đã được
trao cho các tác giả:

Ireland cũng có nhiều các nữ
tác giả nổi tiếng như Anne
Enright, Edna O’Brien, Anna
Burns (người đoạt giải Man
Booker 2018 cho cuốn tiểu
thuyết ‘Milkman’.)

IRELAND
CỦA BẠN

THỦ ĐÔ VĂN HÓA
CHÂU ÂU 2020

Thư Trinity College
viện cổ Dublin
được xây dựng vào thế kỷ 18.
Nơi trưng bày Book of Kells - Cuốn Kinh
Phúc âm cổ được làm từ thế kỷ thứ 9.
Nơi chứa 200.000 cuốn sách cổ của Ireland
và là một trong những địa điểm được tham
quan nhiều nhất tại Ireland.
Trinity College Dublin được thành lập vào năm
- Trường đại học lâu đời nhất ở Ireland.

William Butler Yeats
(1865-1939)

Anne Enright

Samuel Beckett
(1906-1989)

George Bernard
Shaw (1856-1950)

Edna O’Brien

1592

Seamus Heaney
(1939-2013)

Anna Burns
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Thể thao
Bóng đá
Đội tuyển bóng đá nam của Cộng hoà Ireland
do Liên đoàn Bóng đá Ireland (FAI) quản lý.
Các thành tích: Thứ 6 trong bảng Xếp hạng
của FIFA tháng 8/1983; Vòng tứ kết World Cup
1990; Vòng tứ kết cúp châu Âu năm 1964.

Bóng đá
Gaelic,
Bóng gậy
Hurling &
Camogie

Dublin sẽ đăng cai ba trận đấu vòng bảng
và một trận đấu vòng 16 đội trong giải EURO
2020 của UEFA tại sân vận động Aviva tháng
6/2020.

Các cầu thủ nổi tiếng:

Mick McCarthy
(Cầu thủ & huấn luyện viên)

Robbie Keane
(146 lần mang
băng đội trưởng)
Roy Keane
(đứng thứ 11 trong
danh sách 50 cầu
thủ “đá rắn” nhất
trong lịch sử của
The Times)
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Rugby
Đội tuyển bóng
bầu dục quốc gia

đứng
thứ hai thế
giới năm 2018.

của Ireland

IRELAND
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Bóng đá Gaelic, thường được gọi là
‘football’ hoặc ‘Gaelic’, là môn thể thao phổ
biến nhất ở Ireland. Đây là môn thể thao
được chơi giữa hai đội, mỗi đội 15 cầu thủ
trên một sân cỏ hình chữ nhật. Các đội ghi
bàn bằng cách đá hoặc đấm bóng vào cầu
môn của đối phương.

Bóng gậy cong Hurling là môn thể
thao đòi hỏi tốc độ cao và khéo léo nhất
trong các môn thể thao trên sân cỏ.
Năm 2018, Hurling & Camogie lọt
vào danh sách Di sản Văn hóa Phi
vật thể của nhân loại của UNESCO.

Liên đoàn Bóng đá Gaelic (GAA) được thành
lập vào năm 1884 là hiệp hội thể thao lâu
đời nhất ở Ireland.

GAA có hơn 2.200
Có 400

câu lạc bộ tại 32 hạt của Ireland.

câu lạc bộ quảng bá bóng đá Gaelic trên thế giới.

Bóng gậy cong Hurling có tuổi đời 3.000 năm,
là trò chơi trên sân cỏ lâu đời nhất thế giới.

Sân vận động Croke Park
ở Dublin: Sức chứa 82.300
người, là sân vận động lớn
nhất ở Ireland, và lớn thứ
ba ở châu Âu.
Thành tích

Ireland đăng cai Vòng
chung kết bóng bầu dục
nữ thế giới năm 2017
Đội tuyển nam sẽ tham dự Vòng
chung kết World Cup bóng bầu dục
năm 2019 tại Nhật Bản.
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Người Ireland vốn được biết đến với khả năng
sưu tầm và kể các câu chuyện

Điệu nhảy truyền thống

Ireland được biết đến trên toàn thế giới về
những điệu nhảy truyền thống. Học nhảy
truyền thống là một hoạt động ngoài giờ
học phổ biến của các trẻ em ở đây. Vào
những ngày lễ, như ngày Thánh Patrick,
biểu diễn điệu nhảy truyền thống là hoạt
động không thể thiếu.
Trong những thập kỷ qua, những điệu nhảy
truyền thống Ireland đã được hồi sinh, một
phần nhờ sự thành công vang dội ở nhiều
nơi trên thế giới của nhà hát nghệ thuật
truyền thống Riverdance, nơi âm nhạc và
các điệu nhảy truyền thống Ireland đã được
tái tạo để mang hơi thở đương đại.

Riverdance đã lập Kỷ lục
Guinness cho ’Số người nhảy
Riverdance dài nhất’, với

1.693 vũ công & người nhảy

tại Dublin vào ngày 21/7/2013.
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Bảo tàng
Guinness
Tất cả bắt đầu với chỉ một người, Arthur Guinness. Năm
1759, ông ký hợp đồng thuê một nhà máy bia bỏ hoang
tại St. James’s Gate ở Dublin trong 9.000 năm với giá
thuê 45 bảng, kèm theo nguồn cung cấp nước miễn phí.
Bảo tàng Guinness là một trong những điểm
du lịch hấp dẫn nhất ở Ireland.
Mặc dù được gọi là “Bia đen”, nhưng thực ra
Guinness có màu đỏ thẫm.

Guinness được sản xuất
ở 49 nuớc và được bán
tại hơn 150 nước trên
thế giới.
Mỗi ngày, 10 triệu ly
Guinness được tiêu thụ trên
toàn thế giới.
Một ly Guinness hoàn hảo
phải mất 119,5 giây

để rót.

Bảo tàng Guinness mở
cửa từ năm 2000. Năm
2017, bảo tàng đã đón tổng
số 1.711.000 lượt khách
tham quan.
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Ireland trên
màn ảnh
Phong cảnh ngoạn mục phóng
khoáng và những làng mạc thị
trấn nhỏ xinh đầy màu sắc của
Ireland đã trở thành địa điểm lý
tưởng cho các đoàn làm phim. Và
bạn đã có thể từng bắt gặp hình
ảnh Ireland trên màn ảnh:
Đảo Skellig Michael
(Hạt Kerry) là địa điểm quay bộ phim
Chiến tranh giữa các vì sao VII và VIII
(2016 & 2017).
Vách đá Moher (Hạt Clare) đã xuất
hiện trong bộ phim Harry Potter và
Hoàng tử Lai và trong MV My Love của
ban nhạc Westlife.
Đường cây Ma quái (Hạt Antrim) là
một cảnh quay trong Trò chơi Vương
quyền. Hàng cây sồi đặc biệt này đã
được bình chọn là một trong những địa
điểm nên ghé thăm trên thế giới.

Nhà tù Kilmainham (Dublin):
Bộ phim bom tấn The Italian Job
và một MV của ban nhạc rock
lừng danh U2 đã từng được quay
tại đây.
Nhà tù cổ (gaol) này được mở vào
năm 1796 và đóng cửa vào năm
1924. Đây là nhà tù cổ lớn nhất
ở Ireland, ngày nay đã trở thành
một bảo tàng.
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Đảo Skellig Michael: Có 600 bậc, nhưng chỉ 20.000 du khách có thể khám
phá Skellig Michael mỗi năm. Hòn đảo được bình chọn điểm tham quan hàng đầu
ở châu Âu (Giải thưởng Lữ hành Thế giới 2017).
Khối sa thạch khổng lồ tạo nên Vách đá Moher đã được hình thành từ 300 triệu
năm trước đây; Độ cao của vách là 214m; Chạy dài 18 km vươn ra biển. Đây
là địa điểm thu hút đông khách du lịch nhất tại Ireland, mỗi năm đón 1,5 triệu

khách du lịch.

Đường cây Ma quái: Đứng thứ 7 trong danh
hành tinh (Theo Tạp chí Kiến trúc Quốc tế).

Phố Grafton,
trung tâm thành phố Dublin.
Con phố đi bộ nổi tiếng nhất ở hòn
đảo này và cũng là địa điểm mua sắm
sôi động đã trở thành bối cảnh cho bộ
phim ONCE. Ngoài ra, nhiều ban nhạc
nổi tiếng như The Script và U2 đều trở
về Dublin vào tháng Mười Hai hàng
năm để biểu diễn âm nhạc trên con
phố này vào dịp Giáng Sinh.

sách 10 con đường đẹp nhất

Lâu đài Trim (Hạt Meath): Được xây
dựng vào năm 1173, Lâu đài Trim là
lâu đài xây theo phong cách AngloNorman cổ nhất ở Ireland. Nơi đây là
địa điểm quay bộ phim Braveheart.
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Giáo dục &
Nghiên cứu
Lý do quan trọng nhất chúng tôi
đến Ireland là vì trình độ và kỹ năng
của lực lượng lao động.
Sheryl Sandberg, Giám đốc Vận hành Facebook

Giáo dục ở Ireland
Ireland sở hữu một trong những hệ thống giáo dục tốt
nhất trên thế giới, được biết đến với chất lượng đạt chuẩn
quốc tế. Danh tiếng lâu năm ấy có được là nhờ nền giáo
dục chất lượng cao được xây dựng dựa trên cam kết
mạnh mẽ về sự vượt trội.
Với 34 cơ sở giáo dục đại học, Ireland cung cấp hơn 5.000
chương trình đào tạo ở nhiều lĩnh vực, với bằng cấp được
đảm bảo và công nhận toàn cầu. Vì vậy, dù bạn mong
muốn học tập tại một ngôi trường có ưu thế về quản trị
kinh doanh, một trung tâm đẳng cấp về khoa học công
nghệ, một khoá học tiếng Anh, hay khoa nghệ thuật và
nhân văn hàng đầu...bạn đều có thể tìm thấy tại Ireland.
Nền giáo dục Ireland đứng thứ 10 thế giới vì những lý do sau:
Chất lượng chương trình giảng dạy.
Sự đáp ứng của chương trình giảng dạy đối với nhu
cầu của một nền kinh tế cạnh tranh.
Sự chuyển giao tri thức giữa các cơ sở đào tạo đại học
và các doanh nghiệp.
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35.000 sinh viên quốc tế từ 161 nước
đang theo học tại Ireland.

Thứ 1 trong các nước châu Âu về mức
độ hài lòng của sinh viên quốc tế.

85% sinh viên có việc làm ngay sau
khi tốt nghiệp.
Nằm trong top
nghiên cứu.

10 nước về chất lượng

Các trường đại học Ireland nằm trong
top 1% các cơ sở nghiên cứu trên thế
giới về tác động nghiên cứu trong 19
lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, đến
khoa học xã hội và nhân văn.

Hệ thống giáo dục Ireland đứng
thứ 10 thế giới về mức độ đáp
ứng nhu cầu của một nền kinh tế
cạnh tranh.
Lực lượng lao động Ireland đứng
thứ nhất thế giới về mức độ
linh hoạt và khả năng thích nghi
(theo Niên giám Cạnh tranh Toàn
cầu 2017).

Tôi của ngày mai, hay một ngày nào đó trong
tương lai, là những gì tôi tạo lập hôm nay.

James Joyce
(1882-1941)
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Kinh doanh
& Sáng tạo
Nền kinh tế
Ireland có nền kinh tế tri thức hiện đại dựa vào
xuất khẩu, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ,
công nghệ cao, khoa học sức khoẻ và dịch vụ
tài chính. Các sản phẩm chính bao gồm: Dược
phẩm, hoá chất hữu cơ, thiết bị y tế, máy móc
và thiết bị điện tử, trang thiết bị công nghệ cao
bao gồm máy tính và viễn thông, hàng không,
máy bay, và sản phẩm nông nghiệp.

Ireland có nền kinh tế mở:
thế giới về giá trị đầu tư nước

Thứ 1 ngoài (FDI)
Thứ 5

trong 187 nước trong xếp hạng
của IMF

Thứ 6

trong 175 nước theo xếp hạng
của World Bank về thu nhập
bình quân đầu người

Thứ 6 thế giới về Chỉ số Kinh tế Mở
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Nền kinh tế Ireland hiện đang phát triển mạnh mẽ với tốc
độ tăng trưởng cao nhất châu Âu. Đây là 6 lý do vì sao

Ireland là điểm đến cho doanh nghiệp của bạn
Lực lượng lao động trình độ cao
Nền kinh tế cạnh tranh
Các doanh nhân sáng tạo
Nước nói tiếng Anh đa văn hoá
Có ảnh hưởng trên toàn cầu
Các doanh nghiệp bền vững
Thân thiện với môi trường

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ireland cao
nhất châu Âu (Tổng thu nhập nội địa tăng
7,2% trong năm 2017).
Ireland có dân số trẻ, đa văn hoá, có kỹ
năng và trình độ cao.

Hệ sinh thái sáng tạo
Thứ 7 thế giới về chỉ số sáng tạo
Hơn

1.000 công ty đa quốc gia

họn Ireland làm tổng hành dinh chiến
lược của họ tại châu Âu.

Trong top 10 nước để khởi sự
kinh doanh.
Các công ty nằm trong top 10
danh sách Công ty Sáng tạo nhất của
Forbes có văn phòng tại Ireland (IDA).
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Công nghệ
Là nơi đặt trụ sở của Top 10 công ty “ra đời trên mạng Internet”

Là nơi đặt văn phòng của 9 trên 10 công ty phần mềm và
15 trong 25 công ty dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới.

Dược phẩm/
Công nghệ Y tế
Là nước xuất khẩu dược phẩm lớn thứ

7

thế giới.
Là nơi đặt trụ sở của top

10 công ty dược

phẩm hàng đầu thế giới.
Ireland có số lượng tuyển dụng nhân sự trong
lĩnh vực công nghệ y tế trên đầu người cao
nhất châu Âu: 350

công ty sử dụng
38.000 nhân viên; Với giá trị xuất
khẩu hàng năm 12,6 tỷ Euro đến hơn
100 nước.
22

IRELAND
CỦA BẠN

Hàng không
Có hơn 250 công ty đang hoạt động
trong ngành hàng không và công nghệ
hàng không ở Ireland, đóng góp hơn 4,1

tỷ Euro cho GDP và tạo ra 42.000
việc làm.

21% dịch vụ thuê máy bay được tiến hành

tại Ireland.

Ba khách hàng chính của dịch vụ thuê máy
bay ở Ireland từ 2007-2016 là Trung

Quốc (chiếm 13,7%); Anh/
Hoa Kỳ (11,2%); Nga (6,3%).
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Nông
nghiệp

Ireland có nền nông nghiệp hướng tới
xuất khẩu, dẫn đầu thế giới về an toàn
thực phẩm và tính bền vững.

Nông nghiệp là một trong những ngành chủ đạo của
nền kinh tế Ireland:

Chiếm 8%

GDP và tỷ lệ
tương đương 160.000
việc làm.

Chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất
khẩu của các công ty bản địa Ireland và sản
phẩm được bán tại 170
trên thế giới.

Xuất khẩu nông nghiệp đạt 12,2

tỷ Euro, chiếm

10,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của năm 2016.
Nhập khẩu nông nghiệp đạt 8,1

tỷ Euro, chiếm

11,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của năm 2016.
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thị trường
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Bạn có biết?

Sản phẩm sữa và thịt bò hiện chiếm
tổng sản phẩm
nông nghiệp
Ireland.
Ireland sản xuất

số lượng sữa
công thức trên
toàn cầu.

Ireland là nước xuất khẩu
ròng thịt bò lớn nhất Bắc
Bán cầu.
Các sản phẩm từ sô cô la

10,4%

chiếm
tổng giá trị xuất khẩu
thực phẩm chế biến sẵn
trong năm 2016.
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Ireland &
ViỆt nam
Đại sứ quán Ireland
tại Việt Nam
Được thành lập tại Hà Nội vào năm
2005, Đại sứ quán Ireland tại Hà
Nội có nhiệm vụ tăng cường mối
quan hệ tích cực giữa Ireland và
Việt Nam.
Mạng lưới các cơ quan chính phủ
Năm 2016 đánh dấu 20 năm thiết
lập quan hệ ngoại giao giữa Ireland
và Việt Nam. Trong vòng 10 năm
qua, mối quan hệ này được củng cố
và định hướng thông qua Chương
trình Hợp tác Phát triển Irish Aid.
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Ireland trên toàn cầu bao gồm 80

văn phòng ngoại giao và lãnh sự;
41 cơ quan xúc tiến và quảng bá
thương mại.

IRELAND
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Chuyến thăm của Tổng thống
Michael D. Higgins vào năm 2016 để
kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa hai nước là chuyến
thăm đầu tiên của một nguyên thủ
Ireland đến Việt Nam.

Hai dân tộc chúng ta được
hình thành bởi những thách
thức lịch sử tương đồng, giúp
chúng ta thấu hiểu lẫn nhau.

Tổng thống
Michael D. Higgins

Ireland & Việt Nam:
Hà Nội và Dublin đều là những thành
phố 1.000 năm tuổi.
Dublin là Thành phố Văn chương của
UNESCO. Hà Nội là Thành phố vì Hoà
bình của UNESCO.

Thương mại giữa
Ireland & Việt Nam
Thương mại giữa Ireland và Việt Nam đã tăng
đáng kể trong những năm gần đây, đạt khoảng
vào năm
2017.

Các lĩnh vực ưu tiên:
- Giáo dục
- Hàng không
- Nông nghiệp
- Năng lượng sạch
- Công nghệ và viễn thông
- Công nghệ y tế

436 triệu Euro
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Chương trình Hợp tác
Phát triển của Ireland

Irish Aid là Chương trình Viện trợ quốc tế
của Chính phủ Ireland do Bộ Ngoại giao và
Thương mại Ireland quản lý.
Ngân sách Viện trợ Chính thức của Ireland
trên toàn cầu vào năm 2019 là 816,9

tỷ

Euro, tăng 109,8 triệu Euro Mức tăng lớn nhất kể từ 2006, nằm trong
nỗ lực để đạt cam kết của Chính phủ dành

0,7% tổng thu nhập quốc dân cho viện trợ
không hoàn lại cho đến năm 2030.

TẠI VIỆT NAM, IRELAND HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC:
- Xóa đói giảm nghèo và bất bình đẳng
- Hỗ trợ bình đẳng và đa dạng
- Thúc đẩy tôn trọng nhân quyền
Các lĩnh vực ưu tiên của Irish Aid tại Việt Nam:
- Hỗ trợ người dân tộc thiểu số
- Hỗ trợ xã hội dân sự
- Hỗ trợ mối liên kết giữa các cơ quan tổ chức Ireland
và Việt Nam.
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Ngân sách của Chương trình Hợp tác Phát triển
Ireland dành cho Việt Nam trong bốn năm 2017-2020
là trên 7 triệu Euro/năm.

Từ năm 2007, hơn 250
sinh viên Việt Nam (62%
nữ và 38% nam giới) đã
được nhận học bổng trong
Chương trình Học bổng
của Chính phủ Ireland
dành cho Việt Nam để
theo học sau đại học tại
các cơ sở giáo dục đại học
tại Ireland.
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Cộng đồng Ireland
tại Việt Nam

Bóng đá Gaelic đã dần phổ biến ở
Việt Nam. Ở Hà Nội và thành phố
Hồ Chí Minh đều có các câu lạc bộ
bóng đá Gaelic (GAA), trong đó các
cầu thủ là những người Ireland, các
bạn bè quốc tế và Việt Nam. Các
CLB này nằm trong mạng lưới 400
CLB bóng đá Gaelic trên toàn cầu.
Câu lạc bộ VietCelts ở Hà Nội kỷ

Hơn 26.000

du khách

Ireland đến Việt Nam hàng năm.

niệm 10 năm thành lập vào ngày

Cộng đồng Ireland tại Việt Nam

4/4/2017.

hiện có khoảng 1.000 người
đang sinh sống và làm việc trong
chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục và
kinh doanh.

Câu lạc bộ Saigon Gaels GAA được
thành lập vào năm 2011.
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Friends of Ireland
in Vietnam

Friends of Ireland in Vietnam (FOI) là nhóm
những người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ
quan tâm đến văn hoá và giáo dục Ireland, mong
muốn đóng góp tăng cường tình hữu nghị giữa
hai nước Việt Nam và Ireland.

Đường dẫn đến Ireland
THIS IS IRELAND: ireland.ie

Study in Ireland: educationinireland.com

Visit Ireland: ireland.com

Research in Ireland: research.ie

Invest in Ireland: idaireland.com

Design from Ireland: dccoi.ie

Trade with Ireland: dfat.ie

Arts in Ireland: artscouncil.ie

Startup in Ireland: globalambition.ie

Creative Ireland: creativeireland.ie
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Đại Sứ Quán Ireland
Tầng 2, Tòa nhà Sentinel Place
41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(84-24) 39743291
Facebook: @irishembassyinvietnam

lý do nên
học tập tại
IRELAND

Ireland là quốc gia nói tiếng Anh duy
nhất trong số các nước thuộc Khu vực
Đồng tiền chung châu Âu (Euro Zone).
Ireland mang lại trải nghiệm giáo dục
chất lượng cao nhất, một sự đầu tư
đúng đắn cho cuộc sống.
Ireland đào tạo những sinh viên tốt
nghiệp độc nhất, đầy sáng kiến, sáng
tạo, và có những kỹ năng sẵn sàng để
làm việc.
Ireland có kết nối toàn cầu, là nơi đặt
trụ sở của nhiều công ty hàng đầu
thế giới.
Ireland mang lại một cuộc đời sinh
viên thú vị và năng động trong một
môi trường thân thiện, an toàn và
hiếu khách.
Ireland cho phép sinh viên quốc tế cơ
hội được làm việc bán thời gian trong
khi học và lựa chọn ở lại lên đến 24
tháng sau khi tốt nghiệp.

Nền
kinh tế CỦA
IRELAND

Ireland
- Nền kinh tế có tốc độ
tăng trưởng cao nhất
trong khu vực đồng
tiền chung châu Âu
Ireland
- Một trong những hệ
sinh thái sáng tạo nhất
thế giới
Ireland
- Một trung tâm công
nghệ toàn cầu
Ireland
- Một nền văn hoá
doanh nghiệp

