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 Wal-Mart tăng cƣờng đầu 

tƣ vào Trung Quốc. "Đại gia" bán 

lẻ Wal-Mart của Mỹ đã đầu tư vào 

trang thương mại điện tử kinh 

doanh các đồ điện tử tiêu dùng 

360buy.com của Trung Quốc 

nhằm tăng cường sự hiện diện ở 

Trung Quốc. 

Financial Times cho hay Wal-

Mart cùng với 5 nhà đầu tư khác 

"bơm" 500 triệu USD vào 

360buy.com, mà một trong những 

đối thủ của họ là Taobao, thị 

trường trực tuyến có ảnh hưởng 

lớn do Alibaba sở hữu.  

Theo thông tin từ trang web 

của Wal-Mart, họ có gần 200 đại 

lý ở Trung Quốc. Wal-Mart đã mở 

"compact hypermarket", một loại 

cửa hàng lớn và đa dạng về hàng 

hóa và dịch vụ, ở tỉnh Giang Tây, 

dự kiến sẽ là cửa hàng đầu tiên của 

chuỗi các cửa hàng có mô hình 

cung cấp những đồ thiết yếu nhất 

được phát triển ở Mỹ Latinh. 

Doanh thu quý III vừa qua 

của Wal-Mart ở Trung Quốc tăng 

15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, 

trong khi doanh thu ở 14 nước bên 

ngoài nước Mỹ tăng 9,3%, còn ở 

Mỹ chỉ tăng 1,4%. 

Kinh tế Hồng Công năm 

2010 tăng trƣởng vƣợt xa dự 

kiến. Chính quyền Hồng Công 

thông báo kinh tế Đặc khu hành 

chính này có thể tăng trưởng 6,5% 

năm 2010, sau khi sụt giảm 2,6% 

năm 2009, mức tăng vượt xa các 

dự báo trước đó, chủ yếu nhờ sự 

nguồn lực hỗ trợ khổng lồ từ 

Trung Quốc Đại lục, nhu cầu nội 

địa tăng mạnh và chính sách tiền tệ 

tương đối nới lỏng. 

Sự phục hồi mạnh của kinh tế 

Hồng Công có thể thấy rất rõ qua 

số liệu trên thị trường lao động. 

Tổng số lao động được tuyển dụng 

trong tháng 11 vừa qua đạt mức 

cao kỷ lục 3.541.800, đánh dấu 

tháng tăng thứ 6 liên tiếp và vượt 

qua mức đỉnh 3.537.900 xác lập 

hồi đầu năm 2008, trong khi số 

người thất nghiệp tương ứng chỉ là 

143.000, con số thấp nhất trong 

vòng 2 năm qua. 

Giữa tháng 12 này, Cơ quan 

xếp hạng tín dụng quốc tế 

Standard and Poor's (S&P) đã 

KKiinnhh  ttếế  TThhếế  ggiiớớii  
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nâng mức xếp hạng tín dụng của 

Hồng Công từ AA+ lên AAA, dựa 

trên cơ sở tiềm năng tăng trưởng, 

nguồn lực tài khóa và thu nhập cao 

của Đặc khu hành chính này. S&P 

cũng lưu ý, tốc độ tăng trưởng của 

Trung Quốc và mối quan hệ kinh 

tế ngày càng sâu sắc giữa Đại lục 

và Hồng Công là tác nhân rất quan 

trọng đối với triển vọng tăng 

trưởng của Hồng Công trong dài 

hạn.  

HSBC dự báo kinh tế Hồng 

Công sẽ tiếp tục tăng tốc trong 

năm 2011, mặc dù Đặc khu hành 

chính này vẫn đối mặt với một số 

rủi ro nếu nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ 

và Liên minh châu Âu (EU) chậm 

lại, lạm phát tăng cao bắt nguồn từ 

dòng tiền nóng đổ vào Hồng Công 

sau khi Mỹ bơm 600 tỷ USD vào 

nền kinh tế, hay những bất ổn 

trong hệ thống tài chính toàn cầu. 

HSBC cũng nâng mức dự báo tăng 

trưởng GDP Hồng Công lên 5,2% 

năm 2011, cao hơn so với mức dự 

báo tương ứng 4,8% của BOCHK. 

WB tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy 

kinh tế Châu Phi. Ngân hàng Thế 

giới (WB) đã thông báo chính sách 

hỗ trợ và tài trợ đối với kinh tế 

Châu Phi trong giai đoạn 2011- 

2015, trong đó cam kết tiếp tục hỗ 

trợ châu lục này duy trì nhịp độ 

tăng trưởng kinh tế cao hiện nay.  

Theo báo cáo của WB về tình 

hình phát triển kinh tế Châu Phi 

vừa công bố, mục tiêu của WB đối 

với Châu Phi trong giai đoạn 2011- 

2015 là hỗ trợ thúc đẩy sự cạnh 

tranh lành mạnh, tạo thêm công ăn 

việc làm mới, tăng cường năng lực 

quản lý, chi tiêu ngân sách..... 

trong đó vấn đề việc làm là ưu tiên 

hàng đầu của tổ chức tài chính lớn 

nhất thế giới cho châu lục này thời 

gian tới. Tuy nhiên, chính sách hỗ 

trợ của WB sẽ được tiến hành đối 

với từng quốc gia Châu Phi và 

trong những giai đoạn cụ thể theo 

những định hướng chủ yếu trên.  

Ngân hàng Thế giới cam kết 

tiếp tục tài trợ và nỗ lực huy động 

cộng đồng thế giới, nhất là các tổ 

chức tài chính toàn cầu tiếp tục hỗ 

trợ cho Châu Phi trong thời gian 

tới. 

Nhật Bản trợ cấp cho 153 

dự án giúp cắt giảm khí thải 

CO2. Bộ Kinh tế, Thương mại và 

Công nghiệp Nhật Bản (METI) 

vừa quyết định trợ cấp cho 153 dự 
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án giúp cắt giảm khí thải CO2 của 

các doanh nghiệp trong nước, một 

trong những biện pháp kích thích 

kinh tế khẩn cấp mà Chính phủ 

Nhật Bản đã soạn thảo hồi tháng 

9/2010. 

Chính phủ Nhật Bản đã dành 

ra khoảng 1,3 tỷ USD cho chương 

trình này, trong khi tổng số vốn mà 

các doanh nghiệp nước này sẽ chi 

ra để thực hiện 153 dự án trên ước 

tính khoảng 6,4 tỷ USD. Theo kế 

hoạch trên, Chính phủ sẽ trợ cấp 

tới 180 triệu USD/dự án, nhằm hỗ 

trợ cho các dự án giúp cắt giảm khí 

thải như xây dựng nhà máy sản 

xuất pin lithium-ion cho xe ô tô 

điện hay kế hoạch tăng cường sản 

xuất chất bán dẫn. 

Theo ước tính, 153 dự án trên 

sẽ tạo ra khoảng 95.000 việc làm 

và ảnh hưởng kinh tế của chúng sẽ 

lớn hơn so với số tiền đã chi để trợ 

cấp cho các dự án. Trong khi đó, 

theo ước tính của Viện Kinh tế 

Năng lượng (IEE) của Nhật Bản, 

trong tài khóa 2010, lượng khí thải 

CO2 của nước này có thể tăng 

3,7% so với cùng kỳ năm 2009, 

lên mức 1,11 tỷ tấn. Đây là lần đầu 

tiên trong vòng 3 năm qua, lượng 

khí thải CO2 của Nhật Bản tăng. 

Apple vƣợt Microsoft trở 

thành công ty công nghệ giá trị 

nhất năm 2010. Theo báo 

Financial Times (Anh), Apple đã 

vượt qua Microsoft để trở thành 

công ty công nghệ giá trị nhất thế 

giới năm 2010.  

Đầu năm nay, Apple giới 

thiệu máy tính bảng iPad, sản 

phẩm công nghệ mà Financial 

Times mô tả là "sự trở lại đáng chú 

ý nhất trong lịch sử công nghệ 

đương đại". Đến tháng 4/2010, 

iPad chính thức được bán tại thị 

trường Mỹ. Apple ước đoán, 

doanh số bán iPad tính tới cuối 

tháng 9/2010 đạt trên 8 triệu chiếc 

và thực sự tạo ra "cơn sốt" với 

dòng máy tính nhỏ gọn, sử dụng 

công nghệ cảm ứng đa điểm và 

không dùng hệ điều hành 

Windows.  

Sự thành công ngoài sức 

tưởng tượng của iPad là động lực 

thôi thúc các công ty công nghệ 

khác sáng tạo các dòng máy tính 

bảng tương tự như Samsung (Hàn 

Quốc), Research in Motion 

(Canađa) hay Hewlett-Packard và 

Dell (Mỹ). Tuy nhiên, chưa có nhà 
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sản xuất nào cho thấy họ có đủ khả 

năng ngăn cản sự "thống trị" của 

Apple đối với thị trường máy tính 

bảng trong tương lai gần 

Dỡ bỏ thuế đối với kiều hối 

gửi về Cuba từ Mỹ. Chính phủ 

Cuba và Mỹ đã thỏa thuận với 

ngân hàng Western Union dỡ bỏ 

thuế đối với kiều hối gửi về Cuba 

từ Mỹ. Theo Western Union, quyết 

định này chính thức có hiệu lực 

sau khi Bộ Tài chính Mỹ đăng 

thông báo cho phép thực hiện 

phương thức chuyển tiền mới tới 

Cuba. Việc dỡ bỏ mức thuế đối với 

kiều hối từ Mỹ đã được thực hiện 

từ ngày 20/12 và ngay sau đó, 

lượng kiều hối gửi về Cuba từ Mỹ 

đã tăng vọt. Trước đây, người 

Cuba khi nhận kiều hối từ Mỹ phải 

nộp mức thuế 10% để đối lấy tiền 

CUC (peso chuyển đổi). 

Nam Phi chính thức đƣợc 

mời gia nhập nhóm BRIC. Nam 

Phi đã nhận được lời mời chính 

thức gia nhập Nhóm các nền kinh 

tế mới nổi có tốc độ tăng trưởng 

kinh tế nhanh nhất (BRIC) gồm 

Braxin, Nga, Ấn Độ và Trung 

Quốc. 

Phát  biểu  với  báo  giới  tại  

Prêtôria, Ngoại trưởng Nam Phi 

Maite Nkoana-Mashabane cho biết 

Trung Quốc, với vai trò Chủ tịch 

luân phiên BRIC, dựa trên thỏa 

thuận giữa các thành viên nhóm 

này cuối tuần qua đã mời Nam Phi 

làm thành viên đầy đủ của nhóm 

có tên gọi trong tương lai là 

BRICS. 

Nam Phi đã nộp đơn gia nhập 

BRIC tại Hội nghị G20 diễn ra ở 

Xơun, Hàn Quốc hồi tháng 11 vừa 

qua. Theo giới phân tích, Nam Phi 

sẽ được hưởng lợi từ các thỏa 

thuận ưu đãi và hợp tác kinh tế 

trong tương lai với các thành viên 

BRIC, nhóm mà Quỹ Tiền tệ Quốc 

tế dự báo sẽ đóng góp 61% cho 

tăng trưởng toàn cầu vào năm 

2014. 

Volvo thành lập nhà máy 

mới tại Trung Quốc. Hãng sản 

xuất ô tô Volvo của Thụy Điển, 

hiện thuộc sở hữu của tập đoàn 

Geely (Trung Quốc), vừa thông 

báo kế hoạch mở nhà máy sản xuất 

ô tô Volvo đầu tiên tại Trung Quốc 

trong vòng 2 năm tới. 

Giám đốc điều hành Volvo, 

Stefan Jacoby cho biết Geely đặt 

kế hoạch nâng doanh số bán ô tô 
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Volvo tại thị trường Trung Quốc 

lên 300.000 chiếc/năm, từ mức 

hiện tại 30.000 chiếc/năm, và Chủ 

tịch tập đoàn Geely Li Shufu cho 

biết kế hoạch xây dựng 3 nhà máy 

mới tại Trung Quốc sẽ giúp hãng 

hoàn thành mục tiêu này. Hiện 

Volvo mới sản xuất được hai mẫu 

xe S40 và S80 tại thị trường Trung 

Quốc, thông qua liên doanh sản 

xuất ô tô giữa hãng sản xuất xe hơi 

danh tiếng Ford của Mỹ và tập 

đoàn Chang'an của Trung Quốc. 

Năm 2009, Volvo đã tạo ra 

khoảng 19.650 việc làm, giảm 

mạnh so với con số tương ứng của 

năm 2005 là 28.000 việc làm. Ông 

Jacoby cho biết hãng dự định sẽ 

thuê lại 500 lao động tại Thụy 

Điển trong năm 2011, chủ yếu là 

nhờ doanh số bán ô tô tăng mạnh 

trở lại. Doanh số bán ô tô năm 

2009 đạt 330.000 xe, giảm đáng kể 

so với mức 460.000 xe của năm 

2007, trước khi tăng lên mức 

380.000 xe trong năm 2010. 

Dai-ichi Life tiếp quản 

Tower Australia Group. Công ty 

Dai-ichi Life Insurance Co. (Nhật 

Bản) dự định mua lại 100% cổ 

phần của công ty bảo hiểm nhân 

thọ Tower Australia Group Ltd. 

vào đầu năm 2011 trong bối cảnh 

nền kinh tế giàu tài nguyên của 

Ôxtrâylia đang tăng trưởng cao.  

Thỏa thuận trên có giá trị 100 

tỷ yên có thể trở thành một trong 

những thương vụ mua lại các công 

ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài 

lớn nhất của các doanh nghiệp 

Nhật Bản. Sau thương vụ mua lại 

một công ty bảo hiểm nhân thọ 

nước ngoài kể từ khi phát hành cổ 

phiếu lần đầu ra công chúng, Dai-

ichi Life dự định "tấn công" vào 

các thị trường ở Trung Quốc và 

các nền kinh tế mới nổi khác. Dai-

ichi Life đã là cổ đông hàng đầu 

của Tower Australia Group khi 

mua 29,7% cổ phần với giá 

khoảng 37,6 tỷ yên năm 2008./.  
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 Biến động về lãi suất ngân 

hàng. Các ngân hàng trong tình 

trạng “khát vốn” cuối năm đã 

ngầm đẩy lãi suất từ dưới 

12%/năm lên trên 14%/năm, thậm 

chí Techcombank còn công khai 

đẩy lên 16,8%/năm gây tình trạng 

“náo loạn’ trên thị trường. Trước 

tình hình đó, chiều ngày 

14/12/2010, Lãnh đạo Ngân hàng 

Nhà nước đã có cuộc họp với đại 

diện 54 thành viên của Hiệp hội 

Ngân hàng Việt Nam (VNBA), 

bao gồm 41 ngân hàng, 11 công ty 

tài chính và Bảo hiểm tiền gửi Việt 

Nam và đã đi đến thống nhất: mức 

lãi suất huy động VND – bao gồm 

cả chi khuyến mại dưới mọi hình 

thức sẽ không vượt quá 14%/năm. 

VNBA cũng đã chính thức đề nghị 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện 

giám sát các ngân hàng trong việc 

thực hiện cam kết đồng thuận lãi 

suất. Ngân hàng Nhà nước sẽ tham 

gia giám sát và xử lý nghiêm khắc 

các vi phạm cam kết đồng thuận, 

đồng thời yêu cầu các ngân hàng 

phải niêm yết công khai, minh 

bạch biểu lãi suất huy động để đảm 

bảo quyền lợi cho người gửi tiền. 

Theo báo cáo Môi trƣờng 

kinh doanh 2011 vừa được Ngân 

hàng Thế giới (WB) và Công ty 

Tài chính Quốc tế (IFC) công bố 

ngày 4/11, Việt Nam xếp thứ tư 

trong số 10 nền kinh tế có mức độ 

cải cách nhiều nhất, với những cải 

cách nổi bật trên ba lĩnh vực: thành 

lập doanh nghiệp, cấp giấy phép 

xây dựng và vay vốn tín dụng. Cụ 

thể, năm 2011, Việt Nam đứng thứ 

78/183 nước về mức độ thuận lợi 

kinh doanh, tăng 10 bậc so với 

năm 2010.  

Theo WB, Việt Nam tạo 

thuận lợi cho việc thành lập doanh 

nghiệp bằng cách áp dụng cơ chế 

một cửa, kết hợp thủ tục chứng 

nhận đăng ký kinh doanh với đăng 

ký mã số thuế và bỏ quy định xin 

giấy phép khắc dấu. Việc giảm 

50% lệ phí trước bạ đối với nhà và 

chuyển thẩm quyền chứng nhận 

quyền sở hữu nhà từ cơ quan chính 

quyền địa phương sang Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã làm cho 

việc cấp phép xây dựng được 

thuận lợi hơn. Ngoài ra, hệ thống 

thông tin tín dụng được cải thiện: 

người đi vay được phép kiểm tra 

báo cáo tín dụng về họ và được 

quyền sửa các thông tin sai lệch. 

Kinh tÕ ViÖt Nam 
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Nhờ đó, xếp hạng về nộp thuế tăng 

22 bậc, lên thứ 124/183. 

Theo đánh giá của báo cáo, 

hiện còn nhiều tiêu chí đang trở 

thành rào cản rất lớn cho môi 

trường kinh doanh. Cụ thể, tiêu chí 

bảo vệ nhà đầu tư đứng gần chót 

bảng (xếp hạng 173/183). Hay giải 

thể doanh nghiệp (xếp hạng 

124/183), ngay cả tiêu chí thành 

lập doanh nghiệp, dù được đánh 

giá là có nhiều cải thiện vẫn đang 

đứng ở hạng 100/183. 

ADB phê duyệt hơn 1,1 tỷ 

USD cho hai dự án tại TP. Hồ 

Chí Minh. Theo tin từ Ngân hàng 

Phát triển Châu Á (ADB), Ban 

Giám đốc của tổ chức tài chính 

này vừa phê duyệt một gói hỗ trợ 

tài chính trị giá hơn 1,1 tỷ USD 

cho hai dự án giao thông lớn tại 

TP. HCM. Cụ thể, ADB sẽ cung 

cấp 540 triệu USD cho dự án trị 

giá 1,4 tỷ USD xây dựng tuyến tàu 

điện ngầm (metro) thứ hai tại TP. 

HCM, và một khoản bổ sung trị 

giá 636 triệu USD cho dự án có 

giá trị 1,6 tỷ USD  xây dựng 

đường cao tốc tới phía Nam của 

thành phố này.  

Tuyến metro dài 11,3 km sẽ  

kéo dài từ Bến Thành đi qua sân 

bay Tân Sơn Nhất tới Tham 

Lương, với 9,3 km đường chạy 

ngầm và 2 km đường trên mặt đất. 

Ước tính có khoảng 213 nghìn lượt 

người sử dụng một ngày trong năm 

2017, là năm vận hành đầu 

tiên.Các nhà tại trợ khác cho dự án 

này là Ngân hàng Tái thiết Đức - 

KfW Bankengrupe (313 triệu 

USD) và Ngân hàng Đầu tư Châu 

Âu - EIB (195 triệu USD). Chính 

phủ Việt Nam tài trợ phần còn lại 

là 326,5 triệu USD. 

Dự án thứ hai là 57 km đường 

cao tốc từ Bến Lức tới Long 

Thành. Ngoài ADB, Chính phủ 

Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp 635 

triệu USD cho dự án này và Chính 

phủ Việt Nam cung cấp phần còn 

lại 337 triệu USD. 

Cùng với khoản vay này, tổng 

giá trị tài trợ của ADB cho Việt 

Nam trong năm tài khóa 2010 đã 

đạt trên 2 tỷ USD. 

      CPI tháng 11/2010 cao nhất 

10 năm qua. Chiếm tỷ trọng gần 

40% trong rổ hàng hóa chung và 

có tốc độ tăng giá đột biến lên tới 

3,45% - dẫn đầu về mức tăng giá, 

nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 

(trong đó lương thực tăng 6,02%, 

thực phẩm tăng 3,27%) là “thủ 

phạm” chính đẩy chỉ số giá tiêu 
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dùng (CPI) tháng 11 cả nước tăng 

cao nhất trong vòng 10 năm qua. 

Theo số liệu Tổng cục Thống 

kê công bố ngày 24/11, CPI tháng 

11 đã tăng 1,86% so với tháng 10, 

tăng 11,9% so với tháng 11/2009; 

đưa CPI 11 tháng qua tăng 9,58% 

so với tháng 12/2009 và tăng 

8,96% so với bình quân cùng kỳ 

2009. 

Với CPI 11 tháng qua đã lên 

mức 9,58%, khả năng giữ lạm phát 

năm 2010 ở mức một con số là khá 

“mong manh”. 

CPI tháng 11 tăng ở 10/11 

nhóm trong rổ hàng hóa chung với 

mức tăng từ 0,23-3,45%. Riêng 

nhóm bưu chính viễn thông giảm 

0,03%. Tiếp theo hàng ăn và dịch 

vụ ăn uống - nhóm dẫn dầu về 

mức tăng giá, nhóm nhà ở và vật 

liệu xây dựng cũng tăng mạnh mẽ 

với 1,74%, nhóm hàng hóa và dịch 

vụ khác tăng 0,99%. 

Các nhóm hàng hóa tiếp theo 

có các mức tăng lần lượt là đồ 

uống và thuốc lá tăng 0,94%; may 

mặc, mũ nón và giày dép tăng 

0,9%; thiết bị, đồ dùng gia đình 

tăng 0,74%; thuốc và dịch vụ y tế 

tăng 0,59%; giao thông tăng 

0,29%.  

Cam kết ODA cho Việt Nam 

gần bằng kỷ lục năm 2009. Kết 

thúc Hội nghị Nhóm tư vấn các 

nhà tài trợ (CG) chiều 8/12, các 

đối tác đã công bố cam kết tài trợ 

trị giá 7,88 tỷ USD, trong đó tài trợ 

song phương từ 24 đối tác có tổng 

trị giá 3,28 tỷ USD, tài trợ từ 5 đối 

tác tổ chức là gần 4,6 tỷ USD. 

Trong số các nhà tài trợ song 

phương, Nhật Bản đứng đầu về số 

vốn ODA cam kết, đạt 1,76 tỷ 

USD. Tiếp theo là Hàn Quốc, 

Pháp, Đức lần lượt là 412 triệu 

USD; 221 triệu USD và 199 triệu 

USD… Có 4 nhà tài trợ chưa công 

bố số cam kết ODA trong kỳ hội 

nghị này. 

Phía nhà tài trợ có tổ chức, 

Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết 

hỗ trợ vốn ODA trên 2,6 tỷ USD; 

Ngân hàng Phát triển châu Á 

(ADB) là 1,5 tỷ USD… 

Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà 

tài trợ cho Việt Nam cuối năm 

ngoái, số vốn ODA cam kết đạt 

trên 8 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ 

trước đến nay./. 
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TRANG TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

 

Quyết định số 76/2010/QĐ-TTG ngày 30/11/2010 về việc tổ chức, quản 

lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 

Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 

này là những hoạt động hội họp có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo 

hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực 

tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam.  

Đối với những hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự 

là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên 

của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế hoặc những hội thảo, 

hội nghị có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, an ninh, quốc 

phòng, dân tộc, tôn giáo… thì thuộc thẩm quyền cho phép tổ chức của Thủ 

tướng Chính phủ.  

Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương quyết định việc tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, địa phương mình và cho phép các 

đơn vị trực thuộc, các tổ chức nước ngoài được tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế có nội dung phù hợp với quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước 

của các cơ quan, địa phương theo quy định hiện hành.  

Quyết định cũng nêu rõ quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

với các bước như lấy ý kiến bằng văn bản; có tờ trình; tiến hành hội nghị, 

hội thảo và gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo khi kết thúc. Ngoài 

ra, đối với tổ chức nước ngoài khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải 

thực hiện theo quy trình từ việc có kế hoạch tổ chức trình cấp có thẩm quyền 

đến việc tiến hành hội nghị và hội thảo theo đúng Chương trình và gửi báo 

cáo tóm tắt kết quả cho cấp có thẩm quyền trong phạm vi 15 ngày kể từ khi 

kết thúc hội nghị, hội thảo.  
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Quyết định này thay thế Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 

21/08/2001 của Thủ tướng Chính Phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/01/1011. 

 

Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về việc ban hành Chế 

độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nƣớc, 

doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 

Kể từ ngày 15/01/2011, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và 

dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải tiến hành nộp báo cáo hàng 

tháng, quý, 6 tháng và báo cáo năm cho Cục Thống kê hoặc cơ quan quản lý 

nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương.  

Các đơn vị phải tiến hành báo cáo theo Quyết định này là: Doanh 

nghiệp nhà nước (Bao gồm: Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước; Văn 

phòng Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; Công ty cổ phần, Công ty TNHH 

sở hữu vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ); Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (bao gồm: Doanh nghiệp có vốn của nhà đầu tư nước 

ngoài chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên; Dự án có vốn của nhà đầu tư nước 

ngoài chiếm từ 10% vốn đầu tư trở lên).  

Báo cáo tháng được áp dụng đối với các doanh nghiệp, dự án hoạt 

động trong các ngành: khai khoáng, công nghiệp chế biến, điện khí đốt, cung 

cấp nước, xử lý rác thải, nước thải, thông tin và truyền thông, kinh doanh bất 

động sản, vận tải kho bãi, thương mại và dịch vụ.  

Báo cáo quý được áp dụng đối với các doanh nghiệp, dự án hoạt động 

trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng; doanh nghiệp có hoạt 

động thu/chi dịch vụ với nước ngoài, hoặc doanh nghiệp là chủ đầu tư.  

Toàn bộ các doanh nghiệp, dự án phải báo cáo 6 tháng về lao động và 

thu nhập của người lao động; hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đồng 

thời, toàn bộ các doanh nghiệp, dự án phải nộp báo cáo năm về thông tin 

định danh của doanh nghiệp; các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh 
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doanh của doanh nghiệp gồm doanh thu chia theo hoạt động, thuế và các 

khoản phí, lệ phí nộp ngân sách, lợi nhuận; vốn đầu tư thực hiện trong năm 

chia theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư…  

Quyết định này thay thế Quyết định số 62/2003/QĐ-BKH ngày 

27/01/2003; Quyết định số 373/QĐ-TCTK này 10/9/1996 và Thông tư Liên 

bộ số 01/LB-TCTK-BKHĐT ngày 31/3/1997. 

 

Thông tƣ số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính    

hƣớng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ 

quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với                                 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Trong đó, trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế 

phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Giá thực tế phải trả tính đến cửa 

khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 06 phương 

pháp xác định trị giá tính thuế bao gồm: Phương pháp trị giá giao dịch; 

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt; Phương 

pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự; Phương pháp trị giá 

khấu trừ; Phương pháp trị giá tính toán và Phương pháp suy luận. Trường 

hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương 

pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể thay đổi cho 

nhau.  

Thông tư cũng quy định: Trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu 

là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí 

bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế phù hợp với các chứng từ có liên 

quan. Giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán 

hàng hoá hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hoá 

đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng 

hoá thực xuất khẩu.  

Đối với hàng hoá xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng 

ký tờ khai do hợp đồng mua bán hàng hoá thoả thuận thời điểm chốt giá sau 

khi hàng hoá đã xuất khẩu, thì người khai hải quan khai báo giá tạm tính tại 
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thời điểm đăng ký tờ khai; khai báo giá chính thức và nộp thuế chênh lệch 

(nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm chốt giá…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế 

Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Điều 21 

Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25 /11/2009 và các văn bản hướng dẫn 

trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này.  

 

Quyết định 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về mức giá trị hàng hóa 

nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đƣợc miễn thuế. 

Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1 

triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. 

Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1 

triệu đồng phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của 

pháp luật.  

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực tế trong từng 

thời kỳ quyết định điều chỉnh trong phạm vi 20% mức giá trị hàng hóa theo 

quy định tại Quyết định này nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục 

hành chính và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trường hợp điều chỉnh trên 

20% mức giá trị hàng hóa thì Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2011. 

 

Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thƣơng mại. 

Trong đó quy định mức phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hóa 

thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh là 10-20 triệu đồng nếu hàng hóa 

vi phạm có giá trị từ trên 50 đến 70 triệu đồng. Trường hợp hàng hóa vi 

phạm có giá trị từ trên 70 đến dưới 100 triệu đồng sẽ bị phạt từ 20 đến 30 

triệu đồng. Nếu hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100 triệu đồng mà không bị 
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truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 30 đến 35 triệu đồng; mức phạt 

tiền tăng gấp 2 lần (tức là từ 60-70 triệu đồng) đối với trường hợp hành vi vi 

phạm là của cá nhân, tổ chức sản xuất, gia công, chế biến, chế tác, tái chế, 

phân loại, lắp ráp, sang chiết, nạp, đóng gói, nhập khẩu hàng hóa cấm kinh 

doanh hoặc hàng hóa kinh doanh là chất độc hại, các loại trang thiết bị y tế 

chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.  

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm một số mức phạt mới: 

Nếu như trước đây chỉ quy định phạt vi phạm đối với hành vi kinh doanh 

hàng hóa nhập lậu có giá trị đến dưới 100 triệu đồng thì Nghị định sửa 

đổi đã bổ sung quy định phạt từ 10-20 triệu đồng nếu kinh doanh hàng hóa 

nhập lậu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Tương tự, sẽ phạt tiền từ 7-10 

triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) bị 

che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung 

trên nhãn hàng hóa nếu hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100 triệu đồng…  

Các sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2011, 

đồng thời bãi bỏ Điều 12 Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 và 

Điều 23, 24, 25 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP. 
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WWF ĐƢA CÁ TRA VIỆT NAM RA KHỎI “DANH SÁCH ĐỎ” 

Ngày 16/12, cá tra của Việt Nam đã được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên 

nhiên (WWF) đưa ra khỏi “danh sách đỏ” trong cẩm nang hướng dẫn tiêu 

dùng của WWF tại 06 nước châu Âu, và mặt hàng này sẽ được khuyến khích 

người dân tiêu dùng trở lại. Ông Mark Powell, người đứng đầu chương trình 

thủy hải sản toàn cầu của WWF thừa nhận việc WWF tại 6 nước quốc gia 

gồm Đức, Áo, Thụy Sỹ, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ  đưa cá tra Việt Nam vào 

“danh sách đỏ” là do thiếu những thông tin cập nhật về tình hình phát triển 

của cá tra tại Việt Nam.  

Trước đó, WWF tại 06 nước châu Âu này đã khuyến cáo người tiêu 

dùng không nên sử dụng cá tra Việt Nam, và việc làm này đã gặp phải sự 

phản đối mạnh mẽ từ các cơ quan có liên quan vì hoàn toàn đi ngược với 

tình hình thực tế  của nghề nuôi cá tra ở Việt Nam.  

 

VIỆT NAM 4 NĂM LIỀN DẪN ĐẦU THẾ GIỚI VỀ 

XUẤT KHẨU ĐIỀU 

 Năm 2010 là năm thứ tư liên tiếp ngành điều Việt Nam vượt Ấn Độ 

để duy trì vị trí dẫn đầu thế giới về xuất khẩu mặt hàng này. Năm 2010 cũng 

là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam chạm mốc 1 tỷ 

USD. Sản lượng 11 tháng qua đạt khoảng 179 nghìn tấn, kim ngạch thu về 1 

tỷ USD và dự kiến cả năm đạt khoảng 198 nghìn tấn với kim ngạch 1,135 tỷ 

USD. So với năm 2009, xuất khẩu điều tăng 11% về lượng nhưng tăng tới 

31,9% về giá trị. Giá xuất khẩu nhân điều bình quân đạt khoảng 

6.600USD/tấn, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. 

Hiện hạt điều của Việt Nam đã được xuất khẩu tới 52 quốc gia và 

vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, những thị trường trọng điểm của điều 

THÔNG TIN NGÀNH HÀNG/LĨNH VỰC 



 

BẢN TIN KINH TẾ SỐ 11 – THÁNG 12/2010 16 

nhân Việt Nam vẫn là Hoa Kỳ (35% thị phần), Trung Quốc (20% thị phần), 

EU (25% thị phần). 

 

DOANH NGHIỆP GỖ VIỆT NAM  

BỊ “CHÈN ÉP” TRÊN SÂN NHÀ 

Doanh nghiệp gỗ tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đang rất 

lo lắng việc các doanh nghiệp gỗ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc đang 

tăng cường đầu tư sang Việt Nam. Nguyên nhân lý giải tại sao các doanh 

nghiệp Trung Quốc tăng mạnh đầu tư sang Việt Nam là do dự kiến đồ gỗ 

Trung Quốc từ đầu năm 2011 xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế chống bán 

phá giá có thể lên đến 200%. Vì vậy, các doanh nghiệp Trung Quốc chọn 

giải pháp đầu tư sang nước thứ 3 với mục đích cao nhất là lấy C/O (chứng 

nhận xuất xứ) hàng từ các nước này xuất khẩu sang Mỹ để “lách thuế chống 

bán phá giá”. Doanh nghiệp gỗ Trung Quốc thích đầu tư vào Việt Nam nhất 

do ngành gỗ Việt Nam đã phát triển, lực lượng lao động lành nghề đủ khả 

năng làm hàng chất lượng cao. 

Tính riêng từ đầu năm 2010, công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam 

tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, trong đó các doanh nghiệp trong nước chỉ 

tăng trưởng 10%, còn lại là doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Số liệu trên 

cho thấy thị phần và sức mạnh của các doanh nghiệp gỗ nước ngoài mà chủ 

yếu là các doanh nghiệp Đài Loan đang lấn át doanh nghiệp Việt Nam. Họ 

luôn chiếm ưu thế  đầu vào, đầu ra cũng như về vốn, do thực chất hoạt động 

của họ là công ty con ở Việt Nam, chủ yếu gia công gửi về công ty mẹ ở 

nước ngoài tiêu thụ. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam vốn đã yếu 

về tài chính, lại đang gặp hàng loạt khó khăn về vốn và tỷ giá ngoại tệ. Một 

khó khăn nữa là trong tình hình lao động của ngành gỗ đang thiếu trầm trọng 

thì việc tăng đầu tư của doanh nghiệp gỗ Trung Quốc đang Việt Nam sẽ gây 

tình trạng “giành giật nhân công”.   
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KHAI TRƢƠNG CHỢ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

NÔNG LÂM THỦY SẢN 

Giữa tháng 12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khai 

trương Chợ thương mại điện tử nông lâm thủy sản (Agromart) tại địa chỉ: 

Agromart.com.vn. Website này sẽ do Cục Chế biến thương mại nông lâm 

thủy sản và nghề muối chủ trì. 

Agromart là địa chỉ quy tụ các doanh nghiệp, những người sản xuất từ 

các ngành hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, với đầy đủ các nhóm sản phẩm, 

được kết nối với các chợ thương mại điện tử nổi tiếng trong và ngoài nước, 

các website của các đơn vị trong ngành nông nghiệp. Agromart được thiết kế 

theo chuẩn B2B (Business to Business) và B2C (Business to Customer) với 

hai ngôn ngữ Anh và Việt. Chợ Agromart được chia làm nhiều chuyên mục: 

sản phẩm của các doanh nghiệp; tin giao thương, doanh nghiệp; tìm kiếm 

sản phẩm; tin giao thương doanh nghiệp; tìm kiếm nhanh, bản tin thương 

mại. 

Các doanh nghiệp khi tham gia là thành viên, sẽ được thực hiện một 

số giao dịch thương mại điện tử cơ bản như: chào bán sản phẩm, đặt hàng, 

trả lời đơn đặt hàng… Mỗi doanh nghiệp được mở một trang web riêng hay 

gọi là gian hàng của doanh nghiệp (showroom) trên sàn giao dịch của 

Agromart. Trang web này giúp doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, 

dịch vụ doanh nghiệp thị trường trong nước và nước ngoài. Mỗi doanh 

nghiệp được cấp một tài khoản truy cập vào chợ thương mại điện tử để quản 

lý, cập nhật thông tin, sản phẩm, dịch vụ lên chợ. 

 

XUẤT KHẨU CHÈ VIỆT NAM ĐANG TĂNG DẦN VỀ CHẤT” 

Giá chè xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua đã đạt mức bình quân 

1.450USD/tấn, được xem là mức  tăng mạnh của giá chè so với nhiều năm 

trước đây. Số liệu từ Trung tâm tin học và Thống kê (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn) cho thấy, trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất 

khẩu được 125.000 tấn chè, kim ngạch đạt 182 triệu USD, tăng 11,5% về giá 
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trị so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2010 dự kiến sẽ xuất được 130.000 tấn 

chè thu về kim ngạch 190 triệu USD. Những con số này cho thấy, mặc dù 

chè không tăng về lượng nhưng kim ngạch đã tăng khoảng 10% so với 2009, 

mức  giá bình quân 1.450 USD/tấn được coi là mức cao của sản phẩm chè 

nước ta. So với mức giá xuất khẩu trước đây, giá chè Việt Nam thường chỉ 

bằng 50% giá thế giới thì hiện đã tăng đáng kể và đang ở mức 60-70% giá 

chè bình quân của thế giới. Tuy vậy, dù đang đứng thứ 5 trên thế giới về 

xuất khẩu chè nhưng giá chè Việt Nam vẫn khó tăng mạnh mẽ vì nước ta 

vẫn xuất khẩu chè nguyên liệu là chủ yếu. 
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HỘI NGHỊ TƢ VẤN CÁC NHÀ TÀI TRỢ LẦN THỨ 18: PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM ĐANG TRỞ 

THÀNH QUỐC GIA CÓ MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH 

Như thông lệ hàng năm, Hội nghị Nhóm các Nhà tài trợ cho Việt Nam 

(CG) lần thứ 18 đã diễn ra trong hai ngày đầu tuần tháng 12/2010. Tham dự 

Hội nghị, ngoài các nhà tài trợ truyền thống, còn có một số quốc gia quan 

sát viên như:Bra-xin, Ấn Độ, Băng-la-đét, Phi-líp-pin, Nam Phi. Tại Hội 

nghị, nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận, tuy nhiên các vấn đề về cải 

cách quản lý doanh nghiệp nhà nước, biến đổi khí hậu và chiến lược bảo trợ 

xã hội đã được các đại biểu đặc biệt quan tâm và trao đổi sôi nổi. Kết thúc 

Hội nghị, các nhà tài trợ đã cam kết dành cho Việt Nam nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển năm 2011 là 7,9 tỷ USD. 

Hội nghị CG lần thứ 18 với chủ đề “Ổn định kinh tế vĩ mô và phát 

triển bền vững” đã diễn ra trong hai ngày 7-8/12/2010 tại Thủ đô Hà Nội. 

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phục hồi 

chậm chạp và không đồng đều giữa các khu vực và các nền kinh tế. Một số 

quốc gia vẫn phải duy trì các gói giải pháp kích thích kinh tế trong khi một 

số quốc gia khác đang giảm dần hỗ trợ kinh tế. Khủng hoảng nợ công ở Hy 

Lạp và Ai-len đang gia tăng và gây nhiều lo lắng cho kinh tế thế giới.  

Đối với Việt Nam, năm 2010 là một năm có thực sự có nhiều ý nghĩa, 

đây là (i) năm cuối của kế hoạch 5 năm (2006-2010); (ii) năm chuẩn bị cho 

một giai đoạn phát triển mới khi trở thành quốc gia có mức thu nhập trung 

bình; (iii) năm Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN; 

(iv) kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; và (v) là năm chuẩn bị cho 

Đại hội Đảng lần thứ 11. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách 

TIÊU ĐIỂM 
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thức do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên 

tai dịch bệnh nhưng Việt Nam đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ 

như: ngăn chặn suy giảm kinh tế, phục hồi kinh tế, triển khai các chương 

trình đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành hầu hết các mục tiêu Thiên niên kỷ, 

đạt một số kết quả trong khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường. Tốc độ 

tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2010 đạt khoảng 

6,7%, bình quân cả giai đoạn 5 năm 2006-2010 đạt khoảng 7% và GDP bình 

quân đầu người đạt khoảng 1.160 USD.  

Đại diện cho Nhóm Các Nhà tài trợ, bà Victoria Kwakwa - Giám đốc 

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, chúc mừng các thành tựu mà Việt Nam đã 

đạt được trong thời gian qua và khẳng định: “Trong vòng một thế hệ, Việt 

Nam đã phát triển từ một trong những nước nghèo nhất trên thế giới thành 

một nước có vai trò tích cực trong khu vực và toàn cầu, tạo mức sống cao 

hơn cho đa số người Việt Nam và bước vào một giai đoạn phát triển kinh tế 

mới ở tầm cao hơn”. Bà cũng công nhận rằng phía trước Việt Nam còn rất 

nhiều thách thức và khó khăn cần vượt qua, và bày tỏ hi vọng Hội nghị CG 

sẽ là một cơ hội để Chính phủ Việt Nam và Nhóm Các Nhà tài trợ thảo luận 

thẳng thắn để tìm ra các giải pháp đối với các khó khăn đó. 

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận cụ thể về 

các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi trở thành nước có mức thu 

nhập trung bình, tập trung xoay quanh các vấn đề về quản trị công, chống 

tham nhũng, định hướng ưu tiên cho phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, 

đảm bảo an sinh xã hội và tương lai của quan hệ đối tác phát triển trong thời 

gian tới. 

1. Về cơ hội và thách thức 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2010 Việt Nam đã duy 

trì được tăng trưởng tương đối cao, đạt tốc độ tăng trưởng là 6,7% đưa GDP 

năm 2010 theo giá thực tế đạt trên 106 tỷ USD, nợ công ở mức an toàn, 

chiếm 56% GDP. Các chỉ số thu nhập trong năm 2009 cho thấy Việt Nam đã 

đứng vào hàng các nước có mức thu nhập trung bình thấp. Đây là những 

thuận lợi cơ bản để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. 
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Tuy nhiên, Việt Nam phải đối phó với nhiều thách thức và khó khăn 

đang cản trở sự phát triển nhanh và bền vững. Đó là cơ sở hạ tầng kinh tế 

vẫn còn yếu kém; sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; thể chế và nguồn 

nhân lực chất lượng cao còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Bên cạnh 

đó, biến đổi khí hậu ngày càng nổi lên là một vấn đề lớn, đe dọa các thành 

tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của 

người dân tại một số khu vực.  

Về phía mình, các Nhà tài trợ cũng cho rằng nền kinh tế Việt Nam sau 

khi đối phó thành công với khủng hoảng tài chính toàn cầu lại đang phải tái 

đối phó với lạm phát cao (trong khi lạm phát trong khu vực ASEAN khoảng 

từ 2-4%, Trung Quốc lạm phát ở mức 5% /năm đã là ở mức cao và có nhiều 

biện háp quyết liệt để kìm chế; lạm phát ở Việt Nam hơn 10%/năm) cộng 

với áp lực mất giá của nội tệ trong khi các biện pháp thắt chặt cung tiền 

được triển khai từ đầu tháng 11/2010 chưa đủ mạnh để ổn định kinh tế vĩ 

mô. Theo các Nhà tài trợ, Việt Nam cần có những chính sách dài hơi hơn, 

triển khai những biện pháp thống nhất và rõ ràng để ổn định kinh tế vĩ mô, 

như: (i) Triển khai chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát, giảm áp 

lực đối với tiền đồng. (ii) Tiếp tục kiểm soát nợ công, đặc biệt là các khoản 

chi tiêu của Chính phủ cũng như các khoản vay nợ của doanh nghiệp nhà 

nước (DNNN). Minh bạch tài chính công, cải cách và quản lý điều hành các 

DNNN. Luật sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước, dự kiến sẽ được Quốc hội 

thảo luận trong năm 2011, 2012 là bước đầu để minh bạch hoá tài chính 

công; (iii) Các biện pháp ngắn hạn như quản lý giá, giới hạn nhập khẩu về 

lâu dài sẽ khó có thể duy trì, gia tăng các chi phí kiểm tra, hành chính và xói 

mòn lòng tin của các nhà đầu tư. 

2. Về cải cách quản trị doanh nghiệp nhà nước 

Vấn đề cải cách quản trị DNNN đã được thảo luận tại Hội nghị CG từ 

nhiều năm nay tuy nhiên được các Nhà tài trợ đặc biệt quan tâm sau vụ việc 

Vinashin. Các Nhà tài trợ cho rằng cải cách DNNN đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế nhanh 

và bền vững. Theo báo cáo chung của đoàn Ô-xtơ-rây-lia và Ngân hàng Phát 
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triển Châu Á (ADB) tại một số nước sự quản lý lỏng lẻo, kém hiệu quả của 

DNNN đã cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân. Các Nhà tài trợ nhận 

định vụ việc Vinashin đã bộc lộ những điểm yếu trong cơ cấu quản lý 

DNNN ở Việt Nam, trong đó không phải lúc nào sự ưu đãi cũng được tận 

dụng để đảm bảo các hoạt động và chiến lược kinh doanh hiệu quả. Theo các 

Nhà tài trợ, nhân cơ hội này, Chính phủ cần giải quyết một cách có hệ thống 

hơn một số bất cập trong công tác quản trị và quản lý doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, xác định rõ vai trò 

chủ sở hữu của nhà nước nhằm tạo một sân chơi bình đẳng giữa khu vực 

công và tư. 

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cũng cho rằng Vinashin 

là một bài học đối với Việt Nam, tuy nhiên hệ thống quản trị DNNN đã được 

kiện toàn một bước và tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp hướng tới hiệu quả 

trong quản trị doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đại diện  Ban Chỉ đạo Đổi 

mới và Phát triển Doanh nghiệp, ông Phan Viết Muôn cho biết tính đến nay  

còn 1.200 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tập trung ở các lĩnh vực  an 

ninh, quốc phòng, công ích, hay cung cấp dịch vụ thiết yếu cho xã hội như 

dầu khí, điện, khoáng sản, v.v..  Việt Nam hiện đang có 11 tập đoàn và 87 

tổng công ty nhà nước thuộc quy mô lớn. Những chính sách của Chính phủ 

trong thời gian tới sẽ hướng tới việc nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực của 

công tác quản lý nhà nước, công tác giám sát của chủ sở hữu nhà nước với 

tư cách là nhà đầu tư vốn tại doanh nghiệp. Cụ thể: 

(i) Ban hành Nghị định về quản lý tài chính bao gồm việc quản lý, sử 

dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; 

(ii) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật về 

quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước; 

(iii) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tài chính để nâng cao hệu 

quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; 

(iv) Kiên quyết sắp xếp, xử lý hoặc giải thể các doanh nghiệp làm ăn 

thua lỗ kéo dài; 
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(v) Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, chuyển đổi DNNN, chỉ giữ lại 

những tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn.  

3. Về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường 

Chính phủ Việt Nam và các Nhà tài trợ đều công nhận biến đổi khí 

hậu không chỉ còn là một lời cảnh báo mà đã và đang tác động ngày càng 

nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội toàn cầu. Việt Nam tuy 

không phải là nước gây ra vấn đề biến đổi khí hậu nhưng lại là một trong 

năm nước chịu tác động tiêu cực nhất, đặc biệt là hai vựa lúa của Việt Nam 

là Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chịu nhiều tác 

động nghiêm trọng. Hai bên cũng nhận thức được rằng ứng phó với biến đổi 

khí hậu, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của tất cả các nước, đặc biệt 

là các quốc gia phát triển. Trên tinh thần đó các Nhà tài trợ cam kết sẽ tiếp 

tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Các Nhà tài trợ hoan nghênh Việt Nam đã xây dựng được khung pháp 

lý về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm Chương 

trình nghị sự 21 của Việt Nam, Luật Bảo vệ Môi trường, Chương trình mục 

tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình tiết kiệm và hiệu 

quả năng lượng, Sản xuất và Tiêu thụ bền vững để giảm khí thải nhà kính, 

khuyến khích phát triển xanh. Mặt khác, các Nhà tài trợ bày tỏ quan ngại về 

các biện pháp triển khai những chương trình hành động này. Theo một số đại 

biểu (Ô-xtơ-rây-lia, Ngân hàng Thế giới, Đức, v.v.) việc triển khai các biện 

pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển xanh của Việt Nam vẫn là 

một điểm yếu. Các đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi về các biện pháp cụ thể 

để kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm, xây dựng năng lực bảo vệ môi trường, 

ngăn chặn sự gia tăng của khí thải nhà kính, v.v. Bản thân Trưởng đoàn Ô-

xtơ-rây-lia, Đại sứ Allaster Cox cũng nêu ý tưởng thu gom khí thải và sử 

dụng để khai thác dầu khí, ứng dụng các công nghệ năng lượng sạch như 

năng lượng mặt trời, phong điện, v.v.. 

4. Về bảo trợ xã hội 

Song song với tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo và đảm bảo an 

sinh xã hội là một trong những thành tựu lớn của Việt Nam trong thời gian 
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qua. Các Nhà tài trợ đánh giá Việt Nam đã trở thành tấm gương điển hình 

cho nỗ lực giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ. Tính đến 

thời điểm này, Việt Nam đã hoàn thành trước hạn gần 2/3 các mục tiêu 

Thiên niên kỷ, trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu 

học, thúc đẩy bình đẳng giới, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, cải thiện sức khỏe 

bà mẹ, đẩy lùi sốt rét và các bệnh dịch. Các Nhà tài trợ đánh giá Việt Nam 

không có khó khăn gì trong việc đạt được hết 8 mục tiêu Thiên niên kỷ đúng 

hạn (năm 2015). 

Trong năm 2010 Việt Nam đã đạt nhiều thành công trong công tác xoá 

đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội như: giảm tỷ lệ nghèo từ 11,30% 

trong năm 2009 xuống còn 9,45%. Chỉ số đo lường bất bình đẳng về thu 

nhập và chi tiêu có xu hướng giảm so với chỉ số năm 2008 là 0,356. Các 

dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nước sạch, nhà ở cho người dân 

ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số bất cập như còn 

quá nhiều chương trình và chính sách chồng chéo,  trùng lặp, áp dụng cùng 

một địa bàn; Do đó, Chính phủ cần tập trung nhiều hơn nữa vào các yếu tố 

xoá đói giảm nghèo bền vững tránh tình trạng tái nghèo; chú trọng đến các 

dân tộc thiểu số ở các vùng sâu xa; không chỉ lấy yếu tố thu nhập làm thước 

đo mà cần quan tâm đến các yếu tố khác.  

Các quốc gia tài trợ nhấn mạnh cần có cách tiếp cận đa chiều với vấn 

đề giảm nghèo, cần phải có những chính sách hỗ trợ nhà ở, dinh dưỡng, 

nước sạch, việc làm cho các đối tượng xã hội khó khăn chứ không chỉ chú 

trọng đến hỗ trợ lương thực. Các Nhà tài trợ đặc biệt quan tâm đến các chính 

sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các đối tượng dễ bị tổn thương như người 

cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nhiễm HIV/AIDS.  

5. Đánh giá quan hệ hợp tác phát triển và định hướng tương lai 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 

Gia Khiêm đã khai mạc Hội nghị, đánh giá cao sự hỗ trợ của các Nhà tài trợ 

trong suốt 18 năm qua. Theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, trong 

thời gian vừa qua, vốn cam kết ODA từ phía các Nhà tài trợ là trên 56 tỷ 

USD, trong đó số vốn giải ngân là xấp xỉ 30 tỷ USD, hỗ trợ Chính phủ Việt 
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Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng 

cường thể chế, phát triển các lĩnh vực xã hội, như y tế, giáo dục, bảo vệ môi 

trường, phát triển nông thôn, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mặc dù đã  ra khỏi danh sách nhóm nước đang 

phát triển có thu nhập thấp, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, nhưng 

Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, cùng với nguồn 

lực trong nước, ODA vẫn tiếp tục là nguồn vốn quan trọng đối với Việt 

Nam. Nhu cầu ODA dự kiến cho giai đoạn 2011 - 2015 là hơn 30 tỷ USD và 

tập trung vào các lĩnh vực nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện thể chế, nâng 

cao nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an 

sinh xã hội và đối phó với biến đổi khí hậu. 

Các Nhà tài trợ đều nhất trí công nhận Việt Nam là một trong những 

quốc gia sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn ODA. Việt Nam đã tích cực tham 

gia các hoạt động nâng cao hiệu quả viện trợ như tham gia Tuyên bố Pa-ri, 

Cam kết Hà Nội và Chương trình hành động Accra về hiệu quả viện trợ, v.v. 

Các Nhà tài trợ đề nghị Việt Nam tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động 

đối thoại với các bên tài trợ, kết hợp vốn ODA với các nguồn vốn tư nhân 

trong khuôn khổ Hợp tác Công – Tư (PPP), tận dụng công nghệ, kỹ thuật và 

kinh nghiệm của khư vực tư.   

Thay mặt cho Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư 

Võ Hồng Phúc cảm ơn các Nhà tài trợ đã tiếp tục ủng hộ Việt Nam, cam kết 

gần 8 tỷ USD cho năm 2011, đưa ra các ý kiến, nhận xét về vị trí mới của 

Việt Nam cũng như các khuyến nghị cho thời gian tới. Ông Phúc nhấn mạnh 

Chính phủ Việt Nam sẽ ghi nhận và tiếp tục hoàn thiện thể chế cũng như hệ 

thống kinh tế, tài chính, pháp luật của Việt Nam. Sau hai ngày làm việc 

thẳng thắn, bổ ích, Hội nghị CG đã kết thúc hồi chiều ngày 8/12/2010 tại Hà 

Nội. Hội nghị CG giữa kỳ năm 2011 sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh. 
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DANH SÁCH CAM KẾT VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHO NĂM 2011 

Nhà tài trợ Cam kết 2010 Cam kết 2011 So sánh 2011/2010(%) 

Song phƣơng 3295,34 3305,87 0,32 

   Australia 98,58 117,63 19,32 

   Canada/CIDA 26,46 32,05 21,13 

   Japan 1.640 1.760 7,32 

   Korea 270 411,8 52,52 

   New Zealand 8,1 3,8 -53,09 

   Norway 10 10 0,00 

   Switzerland 21,43 28,9 34,86 

   Thailand 0,28 0,56 100,00 

Saudi Fund for develoment - 25 - 

   United States 138,18 141,62 2,49 

EU 1082,31 774,51 -28,44 

   Austria 123,57 26,6 -78,47 

   Belgium 26,37 27,66 4,89 

   Czech Republic 2 0,9 -55,00 

   Denmark 67,9 56,43 -16,89 

   Finland 49,58 33,92 -31,59 

   France 378,26 221,31 -41,49 

   Germany 137,89 199,37 44,59 

   Hungary 30,37 0 -100,00 

   Ireland 19,59 14,63 -25,32 

   Italy 17,33 18,51 6,81 

   Luxembourg 12,96 10,52 -18,83 

   Netherlands 31,65 30,59 -3,35 

   Spain 81,38 40,03 -50,81 

   Sweden 20,62 18,03 -12,56 

   Poland - 13,33 - 

   UK 82,85 62,68 -24,35 

Đa phƣơng 4.518,52 4.599,64 1,80 

   ADB 1.479,00 1.500,00 1,42 

   European Commission 331,92 88,45 -73,35 

   UN Agencies 209,6 140,19 -33,12 

   WB 2.498,00 2.601,00 4,12 

Tổ chức phi chính phủ 250 270 8,00 

TỔNG CỘNG 8.063,85 7.905,51 -1,96 
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KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA ẤN ĐỘ - 

BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM  
 

Chính sách kinh tế Ấn Độ hiện đại là sự kết hợp của các chính sách sản 

xuất và dịch vụ phục vụ thị trường nội địa và mở cửa. Cũng chính nhờ đặc 

điểm này mà Ấn Độ không bị tác động nặng nề bởi khủng hoảng tài chính 

toàn cầu vừa qua. Hiện nay, Ấn Độ đang tiếp tục cải cách nền kinh tế theo 

hướng khuyến khích khu vực tư nhân và phát triển ngành ngân hàng cùng 

các thị trường chứng khoán lớn. Để tranh thủ các cơ hội của thời kỳ hậu 

khủng hoảng, Ấn Độ chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tìm 

kiếm thị trường mới cho hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ, đặc biệt tại Đông 

Âu, Nhật Bản, đồng thời đẩy mạnh tham gia vào các thể chế, diễn đàn hợp 

tác khu vực và quốc tế. 

1. Tổng quan về kinh tế Ấn Độ 

Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới và là quốc gia tăng 

trưởng nhanh thứ hai thế giới trong một vài năm gần đây, chỉ sau Trung 

Quốc, với tốc độ tăng trưởng GDP lên tới 9,4% trong năm tài chính 2006–

2007. Ấn Độ hiện là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng, trong 

đó có G20. Ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu, Ấn Độ 

vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao 7,1% (năm 2009).
 
Trong 6 tháng đầu năm 

2010, GDP của Ấn Độ đã tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.  

Kinh tế Ấn Độ đa dạng và bao gồm các ngành nông nghiệp, thủ công 

nghiệp, dệt, chế tạo và nhiều ngành dịch vụ. Các ngành dịch vụ hiện chiếm 

55% tỷ trọng cơ cấu kinh tế Ấn Độ, trong khi công nghiệp chiếm khoảng 

25%. Tuy nhiên, dân số khổng lồ đã làm cho GDP bình quân đầu người của 

CHUYÊN ĐỀ 

NGHIÊN CỨU KINH TẾ 
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Ấn Độ chỉ đạt 885 USD tính theo GDP danh nghĩa (năm 2007) hay 4.031 

USD tính theo sức mua tương đương.  

Dù 75% lực lượng lao động Ấn Độ vẫn trực tiếp hay gián tiếp sống 

bằng nghề nông nhưng dịch vụ là một lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh và 

đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế Ấn Độ. Theo đánh giá 

của nhiều chuyên gia, thế mạnh về công nghệ thông tin và sự xuất hiện của 

một lực lượng lớn dân số trẻ và có học vấn, thông thạo tiếng Anh đang dần 

biến Ấn Độ thành một điểm đến quan trọng của các dịch vụ điều hành kinh 

doanh (back office) của các công ty đa quốc gia khi họ tiến hành thuê bên 

ngoài (outsourcing) các dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật. Ấn Độ nổi 

tiếng là quốc gia xuất khẩu lao động tay nghề cao trong lĩnh vực phần mềm 

và các dịch vụ tài chính và công nghệ phần mềm. Các lĩnh vực khác như chế 

tạo, dược phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ nano, viễn thông, đóng 

tàu và hàng không cũng rất có triển vọng với mức tăng trưởng ngày càng 

cao. 

 
Theo báo cáo của Goldman Sachs năm 2007 được BBC News trích 

dẫn: "Ấn Độ có thể vượt Anh quốc và trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế 

giới trong một thập kỷ nữa do sự tăng tốc về kinh tế".
1
 Jim O'Neal, Trưởng 

Nhóm Kinh tế học Toàn cầu tại Goldman Sachs, đã phát biểu trên BBC rằng 

"Sau 30 năm, lực lượng lao động của Ấn Độ sẽ lớn bằng của cả Hoa Kỳ và 

Trung Quốc cộng lại". 

2. Chính sách ngoại thƣơng của Ấn Độ 

Kể từ sau 1990, chính phủ Ấn Độ đã thực hiện cải cách căn bản, tái cơ 

cấu nền kinh tế theo hướng “mở cửa”, tự do hóa thương mại. Mức thuế trung 

bình phi nông nghiệp đã giảm xuống dưới 15%, hạn chế số lượng nhập khẩu 

đã được loại bỏ, và đầu tư nước ngoài được khuyến khích trong một số lĩnh 

vực. Cải cách thương mại đã tạo ra những kết quả đáng kể. Đóng góp của 

thương mại trong GDP của Ấn Độ đã tăng từ 15% (năm 1990) lên 35% (năm 

                                                                 

1
 Indian economy to overtake UK, BBC News, 1/2007 
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2005), góp phần giúp Ấn Độ trở thành một trong những nền kinh tế phát 

triển nhanh nhất thế giới. 

Liên minh Châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với 

tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 55 tỷ USD trong năm 2006, trong 

đó Ấn Độ xuất khẩu 26 tỷ USD và nhập khẩu 29 tỷ USD. Mỹ xếp thứ hai 

với tổng kim ngạch thương mại đạt 30 tỷ USD, trong đó Ấn Độ xuất siêu 8 

tỷ USD. Đứng thứ ba là Trung Quốc với tổng kim ngạch thương mại 23 tỷ 

USD. Các đối tác thương mại quan trọng khác bao gồm Các Tiểu vương 

quốc Ả rập thống nhất (19 tỷ USD), Ả-rập Xê-út (13 tỷ USD), Singapore (11 

tỷ USD), Nhật Bản (8 tỷ USD), và Iran (7 tỷ USD). Ấn Độ duy trì thặng dư 

thương mại với Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, tuy nhiên chịu thâm 

hụt đáng kể với Ả-rập Saudi và Iran (do nhập khẩu dầu mỏ), và nhập siêu 

không đáng kể với Nhật Bản. 

 

Bảng 1: Các đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ giai đoạn 2000-2007       

(tính theo % thị phần tổng kim ngạch thương mại) 

 

Nƣớc 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

 

Mỹ 13 13,4 11,6 10,7 10,6 10,3 9,7 

Anh  5,7 4,6 4,4 3,7 3,6 3,7 3,1 

Bỉ 4,6 4,7 4,1 3,6 3 3,3 2,4 

Đức 3,9 4 3,8 3,5 3,8 3,7 3,7 

Nhật Bản 3,8 3,2 3,1 2,8 2,6 2,4 2,3 

Thụy Sỹ 3,8 2,4 2,6 3,3 2,8 3,3 3,2 

Hồng Công 3,7 3,1 3,3 2,8 2,7 2,9 2,3 

UAE 3,4 3,8 5,1 6,2 5,1 5,3 6,9 

Trung 

Quốc 

2,5 4,2 4,9 6,5 7 6,8 7,7 

Singapore 2,5 2,5 3 3,4 3,5 3,7 4,0 

Malaysia 1,9 1,9 2,1 1,7 1,4 1,4 2,2 

Tổng cộng 48,8 47,8 48 48,2 46,1 46,8 47,5 

 
Nguồn: Chương II, World economic and Trade Outlook and India's Trade perfomance, Annual 

Report 2007-2008, Directorate General of Foreign. 
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Trong những năm gần đây, chính sách thương mại và đầu tư của chính 

phủ Ấn Độ đã đánh dấu sự thay đổi căn bản từ bảo hộ “nhà sản xuất” sang 

bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Điều này được phản ánh trong chính sách 

ngoại thương giai đoạn 2004- 2009. Ấn Độ là nước tiên phong, chủ động 

tích cực tham gia vào quá trình tự do hóa thương mại toàn cầu, đặc biệt là 

lĩnh vực dịch vụ và thúc đẩy vòng đàm phán Doha. Ấn Độ rất tích cực thúc 

đẩy các FTA ở Nam Á và với các nước đang phát triển. Ấn Độ đã ký kết 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) với nước láng giềng Sri Lanka; Hiệp định 

Hợp tác Kinh tế Toàn diện (CECA) với Singapore. Ngoài ra Ấn Độ ký Hiệp 

định thương mại song phương với Bangladesh, Bhutan, Maldives, Trung 

Quốc và Hàn Quốc. Ở cấp độ khu vực, Ấn Độ đã ký Hiệp định khung (RTA) 

với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Nam Phi, Liên minh Thuế 

quan (SACU), Hiệp hội các quốc gia Vùng Vịnh (GCC); ký kết Hiệp định 

ưu đãi thương mại với Afganistan, Mercosur và Chile… Hiện tại, Ấn Độ và 

EU đang nỗ lực tìm kiếm sự nhất trí về một thỏa thuận thương mại tự do đầy 

tham vọng, về cơ bản cắt giảm thuế quan xuống còn 0% đối với hàng hoá 

thương mại và cũng áp dụng quy định của GATS đối với các ngành dịch vụ. 

Những hiệp định tự do thương mại song phương (FTA) hay khu vực (RTA) 

này là công cụ hữu hiệu để Ấn Độ vươn mình ra thế giới, thúc đẩy sản xuất 

trong nước, hợp tác thương mại và đầu tư. 

3. Chính sách thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài của Ấn Độ 

Kể từ sau cải cách năm 1990, Ấn Độ ngày càng thể hiện quyết tâm 

theo đuổi chính sách hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của mình, cùng với 

đó là một loạt các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài. Các 

doanh nghiệp Ấn Độ được phép huy động vốn từ thị trường chứng khoán ở 

nước ngoài và có quyền tự do đầu tư ra nước ngoài để mở rộng hoạt động 

trên toàn cầu. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển các khoản thu nhập 

từ các hoạt động tại Ấn Độ về nước và được phép đầu tư vào hầu hết các 

ngành công nghiệp, thậm chí một số trường hợp còn được khuyến khích sở 

hữu vốn lên đến 100% vào các ngành công nghiệp hướng về xuất khẩu nước 

ngoài. Đối với ngành công nghiệp quy mô nhỏ, nhà đầu tư nước ngoài được 
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phép sở hữu tối đa 24% vốn. Chính phủ Ấn Độ cũng tích cực đơn giản hóa 

các thủ tục thương mại và quy trình luật pháp, giảm phí trung chuyển, đưa 

Ấn Độ trở thành điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế trong sản xuất, kinh 

doanh và phát triển dịch vụ. 

Theo báo cáo của Bộ Chính sách công nghiệp và xúc tiến, dòng vốn 

FDI vào Ấn Độ giai đoạn 2008-2009 đạt 27,3 tỷ USD. Nhằm thu hút đầu tư 

nước ngoài một cách tối ưu, Ấn Độ đã hỗ trợ phát triển các ngành công 

nghiệp phụ trợ và nâng cấp cơ sở hạ tầng, chú trọng tăng cường năng lực 

cạnh tranh của nền kinh tế thông qua các biện pháp khuyến khích sản xuất 

và áp dụng khoa học-công nghệ tiên tiến. Trong danh sách các nhà đầu tư 

lớn nhất vào Ấn Độ giai đoạn 2000-2009, có nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ 

(7,9 tỷ USD), Anh (5,6 tỷ USD), Hà Lan (4,3 tỷ USD), Nhật Bản (3,6 tỷ 

USD), Đức (2,7 tỷ USD) và Pháp (1,4 tỷ USD).
2
 

 

Bảng 2: Thu hút đầu tư nước ngoài FDI theo cơ cấu ngành của Ấn Độ 

Đơn vị: triệu USD 

STT Ngành 2006 2007 2008 2009 2000-09

1
Dịch vụ (tài chính và 

phi tài chính)
4664 6615 6116 3547 22796

2 Công nghệ thông tin 2614 1410 1677 595 9549

3 Viễn thông 478 1261 2558 2359 8735

4 Bất động sản 467 2179 2801 2383 7896

5
Xây dựng cơ sở hạ 

tầng
985 1743 2028 2218 7409

6 Năng lượng 157 967 985 1258 4448

7
Công nghiệp lắp ráp, 

chế tạo
276 675 1152 976 4365

8 Công nghiệp luyện kim 173 1177 961 336 3060

9 Khai thác dầu khí 89 1427 412 219 2612

11 Các ngành khác 205 229 749 264 2398
 

Nguồn: Cục Chính sách và xúc tiến thương mại, Bộ Công thương Ấn Độ, 

http://dipp.nic.in/fdi_statistics/india_fdi_index.htm 

                                                                 

2
 Cục Chính sách và Xúc tiến thương mại , Bộ Công thương Ấn Độ, 

http://dipp.nic.in/fdi_statistics/india_fdi_index.htm  

http://dipp.nic.in/fdi_statistics/india_fdi_index.htm
http://dipp.nic.in/fdi_statistics/india_fdi_index.htm
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Hoạt động đầu tư nước ngoài đã góp phần làm nên thành công của 

nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn của Ấn Độ. Trong những năm qua, 

nhiều dự án đường bộ đã được triển khai theo Chương trình Phát triển đường 

cao tốc quốc gia trị giá gần 12 tỷ USD với sự tham gia của một số công ty 

xây dựng nước ngoài. Các lĩnh vực thu hút đầu tư lớn khác của Ấn Độ trong 

giai đoạn từ 2000-2009 bao gồm: dịch vụ (22,7 tỷ USD), công nghệ thông 

tin (9,5 tỷ USD), viễn thông (8,7 tỷ USD), bất động sản (7,8 tỷ USD), năng 

lượng (4,4 tỷ USD) và công nghiệp chế tạo (4,3 tỷ USD). 

4. Chính sách phát triển khoa học công nghệ của Ấn Độ 

4.1 Quá trình phát triển khoa học công nghệ 

Ấn Độ là nước có truyền thống về phát triển khoa học, kể cả khoa học 

tự nhiên và khoa học xã hội. Ấn Độ cũng có nhiều thành tựu và khám phá 

công nghệ trong các lĩnh vực dược học, phẫu thuật não, dược phẩm, màu 

nhân tạo, men sứ, luyện kim, hóa học, thiên văn học và ngôn ngữ 

học. Những phát hiện này đã dẫn đến các ứng dụng thiết thực trong làm gạch 

và đồ gốm, đúc kim loại, chưng cất, khảo sát, quy hoạch đô thị, thủy lực…  

Từ sau chiến tranh Thế giới thứ 2, khoa học và công nghệ đã đóng vai 

trò trọng yếu đối với sự phát triển kinh tế của Ấn Độ. Các nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ hầu hết các 

nhà lãnh đạo Ấn Độ và nhận được nguồn tài trợ từ chính phủ. Chính sách 

phát triển khoa học công nghệ đã được đưa vào các chương trình quan trọng 

của chính phủ. Nghị quyết về Chính sách khoa học năm 1958 kêu gọi đưa 

khoa học và nghiên cứu khoa học ứng dụng vào tất cả các ngành kinh tế trên 

mọi mặt – lý thuyết, ứng dụng, và giáo dục và khuyến khích các sáng kiến cá 

nhân.  

Bước vào những năm 1980, Ấn Độ chú trọng phát triển các ngành 

khoa học và công nghệ tiên tiến hiện đại bao gồm (i) ngành năng lượng hạt 

nhân với khả năng tự chủ cao; (ii) ngành khoa học vũ trụ; (iii) một chuỗi các 

phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng từ 

công nghệ da đến công nghệ sinh học hiện đại; và (iv) một mạng lưới các 
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phòng thí nghiệm nghiên cứu quốc phòng. Trong nông nghiệp, Ấn Độ phát 

triển một hệ thống nghiên cứu nông nghiệp quốc gia cùng với cuộc Cách 

mạng Xanh góp phần tăng đáng kể năng suất nuôi trồng và đa dạng giống 

vật nuôi cây trồng trong nông nghiệp của Ấn Độ. Trong lĩnh vực y tế, Ấn Độ 

đã xây dựng một hệ thống các viện giảng dạy y khoa và có nhiều nghiên cứu 

đáng kể trong một số lĩnh vực của y học. Chính sách cải cách kinh tế của Ấn 

Độ trong những năm 1990 đã mở ra một loạt thay đổi quan trọng liên quan 

đến đổi mới và phát triển khoa học công nghệ. Các mô hình tự chủ trong lĩnh 

vực công nghiệp, dỡ bỏ các yêu cầu cấp phép công nghiệp và quy định nhập 

khẩu, các dự án FDI và tăng cường các hoạt động ngoại thương đã tạo thêm 

thuận lợi cho sự bùng nổ về khoa học công nghệ tại Ấn Độ.  

Trong hơn 3 thập kỷ 60, 70 và 80, tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu và phát 

triển (R&D) của Ấn Độ liên tục tăng cao. Trong những năm gần đây, tỷ lệ 

này có xu hướng chậm lại. Theo 3 cấp độ đầu tư cho hoạt động R&D trên 

GDP: thấp (dưới 1%), trung bình (1-2%) và cao (>2%), tỷ lệ R&D trên GDP 

của Ấn Độ năm 2001 là 0,78%, trong khi Brazil đạt 1,05% năm 2000, Trung 

Quốc 1,09% năm 2001 và Hàn Quốc là 2,91% năm 2002. 

Cùng với sự phát triển khoa học công nghệ, những năm gần đây Ấn 

Độ ngày càng quan tâm đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tích cực tham gia 

các khuôn khổ  hợp tác về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ toàn cầu. 

4.2  Mô hình quản lý khoa học công nghệ và chính sách phát triển 

nhân lực về khoa học công nghệ 

Mô hình quản lý khoa học và công nghệ được chính phủ Ấn Độ đưa ra 

từ năm 1947, theo đó nhà nước quản lý theo cơ chế tập trung (top-down) và 

phân nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, cơ quan cấp dưới, và các tổ chức tham 

gia vào các cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ.  

Đứng đầu là Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ được thành lập vào 

năm 1971 với nhiệm vụ xây dựng và triển khai chính sách khoa học và công 

nghệ; xác định và thúc đẩy các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 

trọng điểm. Ấn Độ cũng đã thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học và 
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Người Ấn Độ

Người nước ngoài

Tổng

Công nghệ để thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ. Các lĩnh vực 

được chú trọng áp dụng R&D bao gồm nông nghiệp, hóa chất, phân bón, 

hàng không dân dụng, du lịch, than đá, quốc phòng, môi trường, thực phẩm, 

vật tư, dân sự, rừng và động vật hoang dã y tế và phúc lợi xã hội, phát triển 

nguồn nhân lực, năng lượng phi truyền thống, hóa dầu, và khí tự nhiên. 

 

Biểu đồ: Số lượng bằng sáng chế cấp cho người Ấn Độ và người nước ngoài 

(giai đoạn 1976 – 2004) 

Số lượng bằng sáng chế 

 

Nguồn: Science, Technology and Innovation Policy in India under 

Economic Reform: A Survey, T. Jayaraman, 2009 

 

Ấn Độ hiện đứng thứ mười trên thế giới về số lượng cán bộ hoạt động 

trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật (bao gồm cán bộ y tế). Từ năm 1985, 

hàng năm các trường đại học và cao đẳng của Ấn Độ đã đào tạo hơn 200.000 

sinh viên tốt nghiệp khoa học và công nghệ. Bẳng tiến sĩ được trao mỗi năm 

cho khoảng 3.000 người thuộc lĩnh vực khoa học, 500 - 600 thuộc lĩnh vực 

kỹ thuật, khoảng 800 người thuộc lĩnh vực nông nghiệp, và gần 6.000 người 

thuộc lĩnh vực y học. Tuy nhiên, một trong những nguồn lực quan trọng góp 
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phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ tại Ấn Độ chính là mạng 

lưới các chuyên gia, tri thức Ấn Độ làm việc tại nước ngoài, nhất là Mỹ. Để 

thu hút nguồn lực này, Ấn Độ đã triển khai một số chính sách ưu đãi, bao 

gồm việc thành lập hệ thống các Viện nghiên cứu, các “think tank” ở nhiều 

cấp độ. Ở cấp cao nhất có Ủy ban cải cách phát triển, tiếp đó là Trung tâm 

nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện, Trung tâm nghiên cứu của các Bộ 

Ngoại giao, Thương mại, Tài chính, Viện Khoa học xã hội, Trung tâm 

nghiên cứu của các trường đại học. Ấn Độ là một trong những quốc gia có 

số lượng bằng sáng chế cấp cho người nước ngoài cao hơn so với người bản 

địa. Đồng thời, chính phủ Ấn Độ cũng chú trọng các biện pháp đảm bảo 

quyền lợi cho tri thức nước ngoài và không phân biệt đối xử về quốc tịch. 

5. Vai trò của Nhà nƣớc  

Chính phủ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đối 

ngoại của Ấn Độ. Chính sách thương mại quốc tế của Ấn Độ, bao gồm song 

phương và đa phương đều do Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ dự 

thảo và trình Quốc hội phê duyệt. Đây là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm 

quản lý, tạo thuận lợi và đảm bảo tăng trưởng thương mại, thúc đẩy xuất 

khẩu và điều tiết các ngành công nghiệp, định hướng các sản phẩm dành cho 

xuất khẩu. Trong quá trình hoạch định chính sách thương mại, một số cơ 

quan tư vấn độc lập như Hội đồng Thương mại và Hội đồng xúc tiến xuất 

khẩu cũng được tham vấn để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của chính 

sách. Đặc biệt, Ấn Độ còn cho phép chuyên gia nước ngoài tham gia soạn 

thảo Bộ luật Thương mại.  

Các cơ quan đại diện ngoại giao (CQĐD) của Ấn Độ có vai trò rất 

quan trọng đối với thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại, nhất là tìm 

kiếm thị trường mới. CQĐD có thể nhận yêu cầu phối hợp công tác trực tiếp 

từ các Bộ, ngành và doanh nghiệp nhưng phải báo cáo kết quả xử lý cho Bộ 

Ngoại giao. Tại mỗi CQĐD của Ấn Độ ở nước ngoài đều có bộ phận kinh tế, 

bên cạnh đó là Văn phòng thương mại (nhân sự trực thuộc Bộ Thương mại, 

nhận chỉ đạo chuyên môn của Bộ Thương mại nhưng được coi là một bộ 
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phận của Đại Sứ quán và chịu sự quản lý chung của Đại sứ). Bộ phận kinh tế 

có nhiệm vụ kết nối quan hệ, xử lý vấn đề liên quan đến chính sách của nước 

sở tại đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của Ấn Độ, hỗ trợ các doanh 

nghiệp Ấn Độ tổ chức các sự kiện xúc tiến kinh tế đối ngoại quy mô lớn, 

trong khi đó Văn phòng thương mại đi vào hỗ trợ các hoạt động kinh tế cụ 

thể. Cơ chế này góp phần tạo ra sự phối hợp tương đối nhịp nhàng giữa các 

cơ quan và Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại 

của Ấn Độ.  

6. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam  

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay, mục tiêu thúc đẩy phát triển 

kinh tế, mở rộng xuất khẩu, thu hút vốn và công nghệ nước ngoài là hết sức 

quan trọng. Bài học thành công cũng như thất bại trong quản lý và triển khai 

kinh tế đối ngoại của Ấn Độ là những kinh nghiệm quý báu cho chúng ta 

trên con đường phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam. 

Một là, phát triển kinh tế không thể tách rời xu hướng mở cửa và hội 

nhập, liên kết kinh tế ngày càng phổ biến trên thế giới. 

Sự phát triển kinh tế theo mô hình thay thế nhập khẩu đã mang lại 

những thành công nhất định cho Ấn Độ trong giai đoạn 1950-1970. Lợi thế 

của Ấn Độ về quy mô dân số, thị trường cũng như tiềm năng to lớn về khoa 

học công nghệ là những nhân tố giúp Ấn Độ đạt được những bước tiến nhất 

định trong phát triển kinh tế giai đoạn này. Tuy nhiên, cùng với xu thế hội 

nhập và liên kết kinh tế trở nên ngày càng phổ biến sau khi Chiến tranh lạnh 

kết thúc, mô hình phát triển của Ấn Độ trở nên không còn phù hợp khiến Ấn 

Độ đứng trước nguy cơ tụt hậu so với các nền kinh tế đã thực hiện thành 

công chính sách cải cách, mở cửa như Trung Quốc và NIEs. Đây chính là 

tiền đề cho cuộc cải cách được Ấn Độ tiến hành từ đầu những năm 90. Như 

đã phân tích, chính sách cải cách và mở cửa của Ấn Độ đã góp phần tạo nên 

diện mạo mới cho nền kinh tế Ấn Độ và giúp nước này đạt tốc độ tăng 

trưởng kinh tế rất ấn tượng trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, việc 
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thúc đẩy các hoạt động liên kết ở cấp độ khu vực với các nước Nam Á, 

ASEAN, các nước tiểu vùng sông Mê Công (thông qua cơ chế hợp tác sông 

Hằng – sông Mê Công) và tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu 

trong khuôn khổ WTO, G20 cũng góp phần tăng cường vai trò và ảnh hưởng 

của Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới.    

 Hai là, chú trọng phát triển khoa học công nghệ, coi đây là động lực 

quan trọng của phát triển kinh tế. 

Khoa học công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với những 

thành công trong phát triển kinh tế của Ấn Độ. Có thể nói, ngành khoa học 

công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã góp phần tạo nên “thương 

hiệu” Ấn Độ được biết tới rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới. Để đẩy nhanh 

quá trình công nghiệp hóa và duy trì tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần có 

chiến lược dài hạn và tổng thể về khoa học công nghệ. Thông qua các chiến 

lược dài hạn và việc thực hiện chiến lược phát triển được tính toán một cách 

chặt chẽ, Việt Nam có thể tranh thủ lợi thế của những cơ hội mới đang xuất 

hiện trong nền kinh tế thế giới. Do đó, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ mô hình 

phát triển của một số nước để đúc rút kinh nghiệm và áp dụng một cách hiệu 

quả vào chiến lược phát triển của Việt Nam tiến tới đưa Việt Nam trở thành 

một trong những đầu tàu về kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định 

được vị thế của mình trên trường quốc tế thông qua việc tạo dựng hình ảnh 

của Việt Nam là đích đến của các nhà đầu tư quốc tế. 

Ba là, triển khai chính sách ngoại giao kinh tế, đặc biệt là xây dựng 

cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các Bộ/ngành và các cơ quan đại diện ngoại 

giao tại nước ngoài. 

Cùng với một số nước như Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Anh… Ấn 

Độ là nước có nhiều kinh nghiệm về triển khai thành công chính sách ngoại 

giao kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam chủ trương đẩy mạnh chính sách 

ngoại giao kinh tế, kinh nghiệm của Ấn Độ về việc thiết lập cơ chế phối hợp 

giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, các cơ quan đại diện ngoại giao và các 

Bộ/ngành liên quan trong thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại là rất bổ 
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ích. Đặc biệt, với chủ trương sát nhập các bộ phận xúc tiến kinh tế đối ngoại 

như Thương vụ, Đầu tư, Du lịch vào cơ quan đại diện, chúng ta có thể tham 

khảo kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc quy định rõ ràng chức năng hoạt 

động của các bộ phận kinh tế trong cơ quan đại diện để phát huy tốt nhất thế 

mạnh của từng bộ phận, vừa tránh chồng chéo và đảm bảo phù hợp chung 

với đường lối đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.  

Bốn là, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành và phân định cụ 

thể hơn chứ năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan.  

Sự chỉ đạo thống nhất của Nhà nước từ trung ương tới địa phương; cơ 

chế phối hợp chủ động, rõ ràng và linh hoạt giữa các Bộ, ngành, giữa Đại sứ 

quán với Thương vụ, giữa khu vực công và tư, giữa trong và ngoài nước. 

Thực tiễn triển khai kinh tế đối ngoại của các nước, đặc biệt là Ấn Độ cho 

thấy sự thống nhất về nhận thức và vai trò chỉ đạo chung của Nhà nước là rất 

quan trọng để đảm bảo phát triển kinh tế mạnh mẽ theo định hướng đã đề ra. 
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TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ 

 

 

THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC NHIỀU MẶT GIỮA 

VIỆT NAM – MÔNG CỔ 

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng, đoàn 

đại biểu cấp cao QH Mông Cổ do Chủ tịch QH Damingiin Demberel dẫn 

đầu và Phu nhân sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 14-17/12.  

Phát biểu tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Phú 

Trọng nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu QH Mông Cổ sang thăm chính 

thức Việt Nam, mang đến những tình cảm hữu nghị thân thiết của QH và 

nhân dân Mông Cổ; đánh giá cao chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của 

Chủ tịch Damingiin Demberel tới Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp 

phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp 

tác nhiều mặt giữa hai nước.  

Chủ tịch QH Damingiin Demberel bày tỏ niềm vinh dự được đến 

thăm và chứng kiến những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc 

xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Nhà nước và nhân dân Mông 

Cổ luôn đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Việt Nam ở khu vực Đông 

Nam Á và mong muốn tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị 

truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.  

Chủ tịch QH Damingiin Demberel nhấn mạnh vai trò quan trọng của 

hai QH trong việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 

hai nước; đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên 

các lĩnh vực: y tế, văn hóa, thông tin, giáo dục, khai thác khoáng sản, điện 

lực, thủy hải sản… Bên cạnh đó, Mông Cổ mong muốn Việt Nam chia sẻ 

kinh nghiệm thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.  

Chủ tịch QH Damingiin Demberel đề nghị Việt Nam ủng hộ Mông Cổ 
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trong việc tăng cường quan hệ với ASEAN và tham gia Diễn đàn hợp tác 

kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC).  

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng 

và mong muốn cùng với Mông Cổ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác 

truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; bày tỏ hài lòng nhận thấy cùng với mối 

quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế luôn được 

các bộ, ngành liên quan của hai bên quan tâm thúc đẩy. Tuy nhiên quan hệ 

kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn. Quan hệ giữa hai QH cũng 

còn nhiều tiềm năng để phát triển.  

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian 

tới, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên duy trì các chuyến thăm 

và tiếp xúc cấp cao, để tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, trên cơ sở 

đó đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Các bộ, 

ngành, địa phương hai nước cần tích cực giao lưu, trao đổi đoàn để tìm biện 

pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên.  

Việt Nam và Mông Cổ có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng nhiều 

lợi thế so sánh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển. Hai Chính phủ cần 

tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước 

hợp tác làm ăn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên 

chính phủ giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai bên cần tích cực nghiên cứu khả 

năng trao đổi các đoàn văn hóa - nghệ thuật, hợp tác du lịch, qua đó tăng 

thêm tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.  

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong thời gian tới, hai QH 

cần tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác thông qua trao đổi các 

đoàn, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, 

đồng thời thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai 

nước; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế. 

Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Mông Cổ tăng cường 

quan hệ với các nước ASEAN và tham gia APEC.  

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch QH đã thông báo cho nhau tình hình 

mỗi nước, tình hình tổ chức và hoạt động của hai Quốc hội; thống nhất các 
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biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai QH, vì 

lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, ổn 

định và phát triển chung của cả khu vực.  

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH 

Damingiin Demberel đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai QH; chứng kiến lễ 

ký kết các văn bản hợp tác giữa hai Văn phòng QH, giữa Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Mông Cổ.  

 

PHÓ THỦ TƢỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TIẾP 

THỨ TRƢỞNG BỘ KINH TẾ TRI THỨC HÀN QUỐC 

Chiều 20/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 

đã tiếp Thứ trưởng Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc Park Young June cùng 

Đoàn doanh nghiệp đang có chuyến công tác, tìm hiểu mở rộng đầu tư tại 

Việt Nam.  

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoan nghênh chuyến thăm làm việc 

tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Hàn Quốc. Đánh giá cao những kết quả làm 

việc của Đoàn với Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí, Than Khoáng sản 

của Việt Nam và đặc biệt là hàng loạt thỏa thuận hợp tác mới đạt được trong 

Diễn đàn doanh nghiệp hai nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, 

đây sẽ là những tiền đề tiếp nối thành công của các dự án hợp tác Việt - Hàn 

hiện nay.  

Thứ trưởng Park Young June bày tỏ ấn tượng trước mối quan hệ hợp 

tác trên nhiều mặt của Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua, đặc biệt với vai 

trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam có đóng góp quan trọng giúp Hàn Quốc đẩy 

mạnh mối quan hệ với các nước Đông Nam Á khác. Đồng tình với ý kiến 

của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển vọng hợp tác phát triển ngành 

công nghiệp hỗ trợ, Thứ trưởng Park Young June cho rằng, thế mạnh của 

Việt Nam hiện nay là có nguồn nhân lực dồi dào, do đó sẽ có nhiều tập đoàn 

lớn của Hàn Quốc tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực này.  
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Tại buổi tiếp, cùng với các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, Thứ 

trưởng Park Young June bày tỏ mong muốn được Chính phủ hai bên tạo 

điều kiện để tìm hiểu, xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, khai 

khoáng, xây dựng giao thông, sân bay,… vốn là những lĩnh vực còn nhiều 

tiềm năng hợp tác giữa hai nước./. 

 

THỦ TƢỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TIẾP CHỦ TỊCH ỦY BAN ĐẶC 

BIỆT QUỐC HỘI NHẬT BẢN VỀ ODA 

Ngày 20/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Nakamura Hiro 

Hiko, Chủ tịch các Ủy ban đặc biệt về hỗ trợ phát triển chính thức và các 

vấn đề liên quan của Thượng nghị viện Nhật Bản (Chủ tịch Ủy ban đặc biệt 

của Quốc hội Nhật Bản về ODA) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.  

Hoan nghênh ngài Nakamura sang thăm làm việc tại nước ta, Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến 

lược giữa hai nước đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là sau 

chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Naôtô Can 

(Naoto Kan) đã đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới theo hướng thiết thực, 

hiệu quả, trong đó có lĩnh vực viện trợ phát triển ODA của Nhật Bản cho 

Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên sớm thúc đẩy 

triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng 

Naôtô Can, trong đó có các dự án ODA, thực hiện hiệp định đối tác kinh tế 

song phương...Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ sử 

dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và cho rằng, sử dụng ODA của Nhật Bản 

không những sẽ giúp Việt Nam phát triển kinh tế xã hội mà còn thúc đẩy đầu 

tư, thương mại giữa hai nước cũng như mang lại lợi ích cho các doanh 

nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. 

Ông Nakamura cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời 

gian tiếp đoàn, bày tỏ sự vui mừng trước việc Việt Nam đã chọn Nhật Bản là 

đối tác để xây dựng nhà máy nhiệt điện hạt nhân số 2 và cho biết, Nhật Bản 

đang thu xếp nguồn để hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng 

xã hội khu vực thực hiện dự án. Ông Nakamura khẳng định mong muốn của 
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Nhật Bản, hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác đất hiếm, đào tạo tiếng 

Nhật và tuyển y tá sang làm việc tại Nhật Bản...  

Trao đổi về những đề xuất của ông Nakamura, Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng cho biết, các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam đang trao đổi cùng 

với phía Nhật bản sớm triển khai dự án điện hạt nhân số 2 cũng như việc 

khai thác đất hiếm. Về dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, Thủ tướng mong 

muốn phía Nhật Bản sớm giúp Việt Nam xây dựng dự án tiền khả thi đoạn 

Hà Nội - Vinh và TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang. 
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CƠ HỘI HỢP TÁC – GIAO THƢƠNG 

 

 

TÌM ĐỐI TÁC 

 

1. Công ty Rigas Giyim Tekstil ve Dis Ticaret Ltd.Sti - Thổ Nhĩ Kỳ 

có nhu cầu nhập khẩu hàng may mặc từ Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam 

có nhu cầu hợp tác, xin liên hệ trực tiếp với khách hàng theo địa chỉ: 

Hocahani Sok, Kendros Han,  

No.48/2 Sultanhamam – Eminonu – Istanbul/Turkey 

Tel: 0090.212.5273440                   Fax: 0090.212.5128933 

Người liên hệ: Kayhan Suha Gokce 

Email: suhagokce@yahoo.com 

2. Công ty Ever Park (HK) Limited – Hồng Kông, là công ty chuyên 

nhập khẩu và phân phối tại Hồng Kông các loại rau quả và thực phẩm của 

Châu Á. Ever Park (HK) Limited hiện là đại lý phân phối sản phẩm cà phê 

tan Vinacafe cho các chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Hồng Công. Hiện nay, công 

ty đang tìm kiếm nguồn cung cấp sản phẩm tương ớt (Sriracha Chili Sauce) 

của Việt Nam để phân phối tại thị trường Hồng Kông. Doanh nghiệp nào có 

khả năng cung cấp và mong muốn được hợp tác với Ever Park, xin liên hệ: 

Ms. Grace Li;  Tel: (852) 5108-0092; Fax: (852) 2630-8818; Email: 

graceli@everparkhk.com. 

3. Công ty Distribuidora Manar Ltda - Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu 

cùi dừa khô. Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp, xin vui lòng 

liên hệ với:  

Mr. Alberto Manetti/ Ms. Nury Moraga 

mailto:suhagokce@yahoo.com
mailto:graceli@everparkhk.com
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Tel: (+56-2) 6228264;       Fax:(+56-2)6228264    

E-Mail:amaneti@molderil.cl hoặc nmoraga@molderil.cl 

4. Công ty New Site Industries Inc - Đài Loan có nhu cần mua "Gạo 

thơm (Jasmine Rice)" tỷ lệ 5-100%  tấm (Broken Rate: 5-100%). Doanh 

nghiệp nào có khả năng cung cấp, xin vui lòng liên hệ với: 

NEW SITE INDUSTRIES INC. 

16F, No. 456 SIN YI ROAD SEC.4, TAIPEI CITY, TAIWAN R.O.C 

Tel: +886 2  8780 9109   -  Fax: +886 2 8780 9107 

E-mail: NSG@NSGINTL.COM 

Người liên hệ: Mr.LONG 

 

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TẠI BRU-NÂY NĂM 2011 

 

Tên hội chợ Thời gian Địa điểm Liên hệ 

Hội chợ hàng tiêu 

dùng lần thứ 7 

6-9/1/2011 Trung tâm hội 

nghị quốc tế, 

Berakas 

Sunlit Advertising Sdn 

Bhd 

Tel.: +673 245 3666 

Email: sunlit@brunet.bn 

Hội chợ sách 2011 24-

27/2/2011 

Trung tâm hội 

nghị quốc tế, 

Berakas 

Brunei Darussalam 

Language and Litreature 

Bureau                              

Tel.: +673-238 2511 

ASEAN EXPO 3-7/3/2011 Trung tâm hội 

nghị quốc tế, 

Berakas 

Sunlit Advertising Sdn 

Bhd 

Tel.: +673 245 3666 

Email: sunlit@brunet.bn 

Hội chợ triển lãm 

Quốc tế  

27/3-

3/4/2011 

Sân vận động 

trong nhà, 

Berakas 

Syarikat Perdana Sdn 

Bhd Tel.: +673-244 

7412/880 1945 

ICT EXPO 31/3-

1/4/2011 

Trung tâm hội 

nghị quốc tế, 

Berakas 

Leading Edge 

Tel.: +673-233 6827/871 

8278 

Email: lemms@brunet.bn 

mailto:amaneti@molderil.cl
mailto:nmoraga@molderil.cl
mailto:sunlit@brunet.bn
mailto:sunlit@brunet.bn
mailto:lemms@brunet.bn
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Hội chợ hàng tiêu 

dùng lần thứ 8 

26-

29/5/2011 

Trung tâm hội 

nghị quốc tế, 

Berakas 

Sunlit Advertising Sdn 

Bhd 

Tel.: +673 245 3666 

Email: sunlit@brunet.bn 

Hội chợ triển lãm 

các sản phẩm Halal 

quốc tế 

2-5/6/2011 Trung tâm hội 

nghị quốc tế, 

Berakas 

Sunlit Advertising Sdn 

Bhd 

Tel.: +673 245 3666 

Email: sunlit@brunet.bn 

BRIDEX 2011 6-9/7/2011 Tòa nhà 

BRIDEX, 

Công viên 

Jerudong  

Royal Brunei Technical 

Service 

Tel.: +673-224 2700 

Email: info@rtbs.com.bn 

Hội chợ Công nghệ 

lần thứ 2 

27-

30/10/2011 

Trung tâm hội 

nghị quốc tế, 

Berakas 

Sunlit Advertising Sdn 

Bhd 

Tel.: +673 245 3666 

Email: sunlit@brunet.bn 

 

 

 

 

 

  

mailto:sunlit@brunet.bn
mailto:sunlit@brunet.bn
mailto:info@rtbs.com.bn
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