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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. 

I r e l a n d
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 2022 là 5,1 triệu người.

Ngày nay 40% dân số nói tiếng Ireland.

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

Dân số của các thành phố lớn:

Dublin: 1,450,000

Cork: 208,000

Limerick: 205,000

Galway: 83,000
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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.

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 2022

trong Bảng xếp hạng 
Đóng góp Toàn cầu 2022
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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. 

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

làm thế nào để đến

Ireland

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. 

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

Cork
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 thường xuyên trên 20oC.
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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 Seán’s Bar 
ở thành phố Athlone được thành lập. 

  15 hạt 

  5.000 năm lịch sử 

  100 lễ hội văn hoá 

  100.000 người kể chuyện 

Du lịch 

DuBLIN

Bờ ĐôNG 
Cổ kíNH

10 triệu khách du lịch quốc tế đã đến Ireland năm 2019, đóng góp 5,6 tỷ Euro 
vào nền kinh tế của Ireland.

nước thanh bình nhất toàn cầu
(Chỉ số Hòa bình Toàn cầu 2022)

ToP

Ireland là quốc gia thân thiện 
nhất châu Âu theo bình chọn 
của độc giả tạp chí Condé Nast 
Traveller 2022.

Dublin nằm trong 
Top 10 thành phố 
thân thiện nhất thế giới 
năm 2022 theo Time out.

Trung bình, mỗi người 
dân Ireland đón   khách du lịch 
        quốc tế.
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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.

Ngày Quốc khánh

Ngày 17 tháng 3

THáNH PATrICk, 
vị THáNH Bảo Hộ CủA 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. 690 công trình biểu tượng tại 66 quốc gia 
tham gia vào Chiến dịch Nhuộm xanh toàn cầu năm 2022.

Chiến dịch Nhuộm xanh Toàn cầu nhằm kết nối 

hơn 70 triệu người có nguồn gốc Ireland 

trên toàn thế giới.

Ireland 
C Ủ A  B Ạ N
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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’, đã được dịch và xuất 
bản tại Việt Nam..)

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. 

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.   

văN Hoá & 
CoN NGuờI

James Joyce 
(1882-1941)
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Một số tác phẩm của các nhà 
văn Ireland đã được dịch và 
xuất bản tại Việt Nam, bao 
gồm các tác giả: James Joyce, 
oscar Wilde, Jonathan Swift, 
Anna Burns, Cecelia Ahern, 
Bram Stoker, Mary Costello, 
John Boyne, Maeve Binchy, 
William Trevor.

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. 

William Butler Yeats 
(1865-1939)

Samuel Beckett 
(1906-1989)

George Bernard 
Shaw (1856-1950) 

Seamus Heaney 
(1939-2013)

Anne Enright Edna o’Brien Anna Burns

Thư 
viện cổ

Trinity College 
Dublin

Trinity College Dublin được thành lập vào năm 1592 
- Trường đại học lâu đời nhất ở Ireland.

NgườI IRElAND VỐN ĐưỢC BIẾT ĐẾN VớI KhẢ NĂNg 
SưU TẦM Và KỂ CÁC CâU ChUyỆN
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John o’Shea
(118 lần khoác áo

đội tuyển)

THể THAo
Bóng đá 
Gaelic, 
Bóng gậy
Hurling & 
Camogie

Các cầu thủ nổi tiếng:

Damien Duff 
(100 lần khoác áo

đội tuyển)

roy keane 
(Đứng thứ 11 trong 
danh sách 50 cầu 
thủ “đá rắn” nhất 
trong lịch sử của 
The Times)

Rugby

Bóng đá 
Đội tuyển bóng đá nam của Cộng hoà Ireland 
do liên đoàn Bóng đá Ireland (FAI) quản lý, và 
đội tuyển bóng đá nữ của Cộng hoà Ireland do 
liên đoàn Bóng đá Nữ Ireland (WFAI) quản lý.

Thành tích của đội nữ: lọt vào vòng chung kết 
FIFA World Cup 2023.

Thành tích của đội nam: Vòng tứ kết FIFA 
World Cup 1990; Vòng 16 FIFA World Cup 1994 
và 2022; Vòng 16 UEFA vô địch châu âu 2016.

Đội tuyển bóng 
bầu dục nam quốc 

gia Ireland đứng 
thứ nhất thế giới 

năm 2022.
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Sân vận động Croke Park 
ở Dublin: Sức chưa 82.300 người, 
là sân vận động lớn nhất ở Ireland, 
lớn thứ ba ở châu âu, và phù hợp 
với nhiều loại hình sự kiện.

THàNH TíCH

Đội tuyển bóng 
bầu dục nữ quốc 
gia Ireland nằm 
trong Top 10 thế 
giới năm 2022.

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. 

liên đoàn Bóng đá gaelic (gAA) được thành 
lập vào năm 1884  là hiệp hội thể thao và 
văn hóa lâu đời nhất Ireland.

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.

gAA có hơn 2.200 câu lạc bộ tại 32 hạt của Ireland.

Có 400 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.
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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 từ 44 
quốc gia 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. 

Từ khi mở cửa năm 
2000, Bảo tàng guinness 
đã đón hơn 20 triệu 
lượt khách.

15
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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. 

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: 

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 sách 10 con đường đẹp nhất 
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. 

LÂu ĐàI TrIM (hạt Meath): Được xây 
dựng vào năm 1173, lâu đài Trim là 
lâu đài xây theo phong cách Anglo-
Norman cổ nhất ở Ireland. Nơi đây là 
địa điểm quay bộ phim Braveheart.

Ireland 
C Ủ A  B Ạ N
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GIáo DụC & 
NGHIêN Cứu

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 27 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. 

Cho dù bạn lựa chọn phát triển sự nghiệp ở đâu, thì bằng cấp từ 
Ireland được công nhận trên toàn thế giới.

lời chào đón nồng hậu nhất từ một nước nói tiếng Anh, môi 
trường an toàn.
Cơ hội ở lại tìm việc làm 1-2 năm sau khi tốt nghiệp.
Các trường đại học Ireland làm việc với hơn 1.400 công ty đa 
quốc gia có mặt tại Ireland.
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TÔI CỦA Ngày MAI, hAy MộT Ngày Nào Đó TRoNg 

TươNg lAI, là NhữNg gì TÔI TẠo lậP hÔM NAy.
James Joyce
(1882-1941)

Ireland 
C Ủ A  B Ạ N

Bạn có biết Ireland có tỷ lệ sinh viên STEM 
tốt nghiệp theo đầu người cao nhất châu Âu? 

Ireland đứng thứ 14 thế giới về nghiên cứu khoa học,
và giữ vị trí đáng kể trong một số lĩnh vực:

Thứ 2 về miễn dịch học
 
Thứ 3 về khoa học Nông nghiệp

Thứ 3 về khoa học thần kinh 
& Hành vi

Thứ 6 về Dược lý & Độc học

Thứ 6 về khoa học vật liệu

Thứ 7 về vi trùng học

Thứ 7 về Sinh học phân tử 
& Di truyền học
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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 công nghệ 
cao, khoa học sức khỏe, dịch vụ tài chính, nông 
nghiệp và thực phẩm.

Các ngành công nghiệp chính bao gồm dược 
phẩm, hóa chất, phần cứng và phần mềm máy 
tính, thực phẩm, đồ uống và bia, thiết bị y tế, 
đóng góp gần 1/3 gDP.

Thứ 11
Thứ 3
Thứ 3

Thứ 3

20

quốc gia cạnh tranh nhất trong 
khu vực đồng tiền chung Euro

thế giới về Chỉ số kinh tế Tự do

dòng vốn fDI lớn nhất châu Âu

xếp hạng Cạnh trên Toàn cầu 2022

Ireland có một trong những nền 
kinh tế mở nhất trên thế giới.

Bạn có biết Ireland xếp thứ 4 về thu nhập 
bình quân đầu người trong bảng xếp hạng 
IMf và World Bank?
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Ireland - quốc gia tốt nhất 
toàn cầu để đầu tư.

Thứ 1 châu Âu về lực lượng lao động trình độ cao 
trong các ngành công nghệ.

Thứ 1 toàn cầu về năng suất lao động.

Thứ 1 toàn cầu về tính linh hoạt và khả năng 
thích ứng của con người.

Thứ 1 toàn cầu về các ưu đãi đầu tư.

Nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực đồng tiền chung Euro.

Một trong những hệ sinh thái sáng tạo nhất thế giới.

Trung tâm công nghệ toàn cầu.

văn hóa khởi nghiệp.

NỀN kINH TẾ IrELAND
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Công nghệ 
là nơi đặt trụ sở của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới

Ireland là nơi đặt trụ sở của:
• Top 5 các công ty phần mềm toàn cầu.
• Top 5 các công ty tự động hóa 
   công nghiệp toàn cầu.

Công nghệ 
dược phẩm/Y tế

Trong lĩnh vực 
khoa học sức khỏe, 
Ireland là nơi đặt trụ sở của:
• Top 10 công ty dược.
• 14 trong 15 công ty công nghệ y tế.

Bạn có biết? Ireland giữ vị trí:
• Số 1 – xuất khẩu kính áp tròng ở châu âu và trên thế giới.
• Số 1 – xuất khẩu stent ở châu âu và trên thế giới.
• Số 3 – xuất khẩu khớp nhân tạo lớn nhất toàn cầu.

• 5 trong số 10 công ty an ninh mạng toàn cầu.
• 8 trong 10 công ty dịch vụ tài chính toàn cầu.

22
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Bạn có biết Ireland đang trở thành 
trung tâm công nghệ phát triển 
máy bay không người lái?

Hàng không

Ireland – các con số ấn tượng:

9 trên 10 công ty cho thuê máy bay 
hàng đầu theo qui mô đội bay

8 trên 10 công ty theo giá trị đội bay

8 trên 10 công ty theo số lượng máy bay

Hơn 50 công ty cho thuê máy bay
đặt trụ sở tại Ireland.

Hơn 60% đội bay thuê toàn thế giới 
được quản lý ở Ireland.
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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.

Hơn 18.000 nông trại chăn nuôi 1,6 triệu bò sữa 

ở Ireland, tạo ra hơn 8 tỷ lít sữa mỗi năm.

Với khí hậu ôn hòa, bò sữa ở Ireland được ăn cỏ tươi 
quanh năm. Các đàn bò sữa của Ireland được hưởng trung 

bình 240 ngày mỗi năm trên đồng cỏ, với 95% khẩu 
phần ăn là cỏ.

hệ thống chăn thả ngoài trời này giúp ngành chăn nuôi bò 
sữa của Ireland trở thành một trong những hệ thống chăn 
nuôi hiệu quả nhất về mặt môi trường trên thế giới.

Thị trường xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Ireland 
đang phát triển mạnh trên toàn cầu – Ireland xuất khẩu 
phần lớn những gì chúng tôi sản xuất. Nông sản Ireland 

được xuất khẩu ra 180 quốc gia.

Bạn có biết 
thực phẩm và 
đồ uống chiếm 
7,6% GDP của 
Ireland?
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Ireland xuất khẩu các sản phẩm từ 
sữa ra hơn

Ireland sản xuất
lượng sữa công thức 
trên toàn cầu.

147 quốc gia

10%

Ireland cũng là một trong những quốc gia 
sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Hải sản 
Ireland

Ireland được bao quanh bởi 3,200km 
bờ biển sạch, không bị ô nhiễm, 

trữ lượng hải sản lớn.

Ireland nổi tiếng với hàu, 
cá hồi và tôm ở vịnh 
Dublin.

hải sản của Ireland hiện đã có mặt 
tại thị trường Việt Nam, bao gồm sò, 
cua nâu, vẹm, cá hồi, cá thịt trắng.

Bạn có biết Ireland là nước 
xuất khẩu phô mai lớn thứ ba 
thế giới tính theo đầu người?
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IrELAND & 
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.

Enterprise Ireland, cơ quan xúc tiến 
thương mại của chính phủ Ireland, đã mở 
văn phòng đại diện tại thành phố hồ Chí 
Minh năm 2020.

Năm 2021 đánh dấu 25 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao giữa Ireland và việt 
Nam. Trong hơn một thập kỷ qua, quan 
hệ giữa hai nước được đẩy mạnh thông 
qua Chương trình hợp tác Phát triển của 
Chính phủ Ireland (Irish Aid) và hợp tác 
thương mại hai chiều ngày càng tăng.

Thương mại song phương về hàng hóa và 
dịch vụ giữa Ireland và Việt Nam đã tăng 
đáng kể trong những năm gần đây, đạt 

gần ba tỷ Euro vào năm 2020.

Ireland hiện có 
92 cơ quan đại diện 
ngoại giao ở nước ngoài; và các cơ 
quan xúc tiến thương mại, đầu tư và 
kinh doanh ở các thị trường quốc tế 
trên khắp thế giới.
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BorD BIA (ủy ban Thực phẩm Ireland) là cầu nối giữa các nhà 
cung cấp thực phẩm, đồ uống và cây trồng của Ireland với các 
khách hàng hiện tại và tiềm năng trên khắp thế giới. 
www.bordbia.ie
ENTErPrISE IrELAND (EI) là cơn quan chính phủ phụ trách 
phát triển và hỗ trợ các doanh nghiệp Ireland trên thị trường 
thế giới. www.enterprise-ireland.com
Enterprise Ireland quản lý Education in Ireland, thương hiệu 
quốc gia nhằm quảng giáo dục đại học Ireland. 
www.educationinireland.com
INDuSTrIAL DEvELoPMENT AGENCY (IDA) phụ trách thu hút 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. www.ida.ie
TourISM IrELAND quảng bá hòn đảo Ireland là điểm đến cho 
khách du lịch quốc tế. www.tourismireland.com

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.

Các cơ quan xúc tiến 
thương mại, đầu tư, và du lịch:

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
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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 Ireland quản lý. 

Irish Aid kỷ niệm 50 năm thành lập vào 
năm 2023.

Ngân sách Viện trợ Phát triển Chính thức 
của Ireland trên toàn cầu vào năm 2023 là 
1,2 tỷ Euro, tăng 177 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: 
- Hỗ trợ phát triển bền vững của việt Nam
- Giảm nghèo và bất bình đẳng
- Hỗ trợ bình đẳng và đa dạng
- Thúc đẩy tôn trọng nhân quyền

IrELAND HỢP TáC CùNG:
- Các đối tác chính phủ
- Cơ quan Liên hợp quốc
- Các đối tác xã hội dân sự
- Các trường đại học và viện nghiên cứu
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Trong 15 năm qua, 
hơn 360 sinh viên 
việt Nam (63% nữ và 
37% nam) đã nhận 
học bổng của Chính 
phủ Ireland để theo 
học sau đại học tại 
các cơ sở giáo dục 
đại học tại Ireland.

Bạn có biết tất cả viện trợ oDA của 
Ireland là viện trợ không hoàn lại?

Ngân sách của Chương trình hợp tác Phát triển Ireland dành cho Việt Nam và tiểu 

vùng Mekong là trên 8 triệu Euro/năm.



30

Cộng đồng Ireland 
tại Việt Nam

Các môn thể thao gaelic ngày càng 
phổ biến ở Việt Nam. Ở hà Nội và 
thành phố hồ Chí Minh đều có các 
câu lạc bộ gaelic (gAA), bao gồm 
Viet Celts hanoi gAA, Saigon gaels 
gAA, Na Fianna ho Chi Minh gAA. 
Thành viên các câu lạc bộ là những 
người Ireland, Việt Nam, và cộng 
đồng quốc tế.

Các chương trình bóng đá gaelic cho trẻ em được phát triển ở 
hà Nội và thành phố hồ Chí Minh cho các bé gái và bé trai.

Cộng đồng Ireland tại việt Nam hiện có khoảng 

1.000 người đang sinh sống và làm việc chủ yếu 
trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh.
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The friends of Ireland in vietnam (foI) 
là mạng lưới các cá nhân và tổ chức quan tâm đến việc thúc đẩy 
quan hệ nhiều mặt giữa Ireland và việt Nam.

CáC SỰ kIỆN CHíNH:
- Ngày Ireland
- Ngày Văn học Ireland
- lễ hội hallowe’en
- Trại thể thao
- Các sự kiện kết nối

Ireland 
C o U N T R y  P R o F I l E

Friends of Ireland 
in Vietnam

‘Ngày Ireland’thường được tổ chức 
vào dịp 17/3 hàng năm tại hà Nội và thành 
phố hồ Chí Minh, và đã trở thành một sự 
kiện đặc biệt dành cho công chúng nhằm 
quảng bá văn hoá Ireland, cũng như kết nối 
cộng đồng Ireland tại Việt Nam.

Ngày văn học Ireland đầu tiên được tổ chức 
tại hà Nội và thành phố hồ Chí Minh năm 2022 nhân dịp Bloomsday2022, 
kỷ niệm 100 năm cuốn tiểu thuyết Ulysses ra đời, và là dịp giới thiệu văn 
học và văn hóa Ireland tới công chúng Việt Nam.

Facebook: @friendsofirelandinvietnam

Fb group: @groups/irelandinvietnam

Instagram: @friendsofirelandinvietnam

linkedIn: @foivietnam

Twitter: @foivietnam

www.irelandinvietnam.com
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