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LỜI CẢM ƠN 
 

Báo cáo này nhằm cập nhật thông tin cho báo cáo chính – Tạo nền tảng cho phát triển bền 

vững  phát  hành cho Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam tháng 12 năm 2007. Tài liệu 
này là sản phẩm của nỗ lực tập thể và quan hệ đối tác ở Việt Nam với sự đóng góp của nhiều nhóm 
đối tác giữa Chính phủ – Nhà tài trợ – Tổ chức phi Chính phủ (TCPCP). Tất cả các nhóm đối tác đã 
hợp tác nhằm giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển và cải thiện công tác điều phối và cung 
cấp Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA). Tài liệu này không thể hoàn thành nếu không có sự hợp 
tác, đóng góp và hỗ trợ tích cực của rất nhiều các đối tác phát triển, bao gồm các cán bộ chính phủ, 
các nhà tài trợ và các TCPCP.  Danh sách các đầu mối liên lạc chính (mặc dù không nhất thiết họ là 
trưởng nhóm) của các Nhóm được nêu lên trong báo cáo này được trình bày chi tiết dưới đây. Trường 
hợp các cơ quan, tổ chức không được nêu tên sau đây không có nghĩa là họ không đóng góp hoạt 
động gì trong nhóm đối tác. 
 
Nhóm Công tác Xoá nghèo/Tổ công   Cao Viết Sinh (BKHĐT) Martin Rama/Đoàn                   
               tác chống nghèo đói    Hồng Quang (WB); Nguyễn Tiến Phong (UNDP) 
Nhóm đối tác chương trình mục tiêu        Nguyễn Hải Hữu/ Trần Phi Tước (Bộ Lao động) 
               quốc gia      
Nhóm đối tác Hành động Giới   Trần Mai Hương (UB Vì sự phát triển của phụ nữ) 
Nhóm Môi trường    Nguyễn Thị Thọ (Bộ Tài nguyên Môi trường) 
Nhóm Sự tham gia của người dân  Trine Glue Đoàn (NGO RC) 
Nhóm Cải cách DNNN và    Martin Rama (WB); Nguyễn Danh Hào (IMF) 
              Cổ phần hoá 
Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa  Nguyễn Văn Trung (ASMED); GTZ  
Nhóm Khu vực tài chính   Đặng Anh Mai (Ngân hàng Nhà nước) 
Nhóm Cải cách Thương mại  Martin Rama/Nguyễn Minh Đức (WB)  
Nhóm Diễn đàn Doanh nghiệp   Sin Foong Wong (IFC)  
Nhóm Giáo dục                                       Trần Bá Việt Dũng (Bộ GD-ĐT); Noala Skinner 

(UNICEF); Anouk Van-Neck (EC) 
Nhóm Y tế     Bộ Y tế; WHO 
Nhóm HIV/AIDS     UNAIDS 
Đối Tác Hỗ Trợ Ngành Lâm Nghiệp   Nguyễn Tường Vân/Paula J. Williams (FSSP)   
Nhóm Giảm nhẹ Thiên tai  Nguyễn Sỹ Nuôi (Bộ NNTPNT) 
MARD-ISG     Lê Văn Minh (ISG-Bộ NNPTNT) 
Nhóm QHĐT về Cấp nước và    Lê Văn Minh (ISG-Bộ NNPTNT) 
              Vệ sinh Nông thôn 
Nhóm Giao thông    Trương Tấn Viên (Bộ GTVT); JBIC 
HCMC ODAP   Trang Trung Sơn (ODAP) 
Diễn đàn Đô thị     Nguyễn Khánh Toàn (Bộ Xây dựng) 
Nhóm Luật pháp    Nguyễn Minh Phương (Bộ Tư pháp) 
Nhóm Quản lý Tài chính công   Nguyễn Bá Toàn (Bộ Tài chính) 
Nhóm Cải cách hành chính  Bộ Nội Vụ/UNDP/ADB 
Nhóm đối tác nâng cao hiệu quả tài trợ  Hồ Quang Minh (Bộ KHĐT), Kerry Groves (AusAID) 
 

Bồ Thị Hồng Mai (Ngân hàng Thế giới) phụ trách quá trình xây dựng tài liệu này và điều 
phối việc thu thập các báo cáo theo chủ đề từ các Nhóm Đối tác Phát triển. Ảnh của Lasse Melgaard. 
 

Các phiên bản báo cáo này có thể được cung cấp tại Trung tâm Thông tin Phát triển Việt 
Nam, Tầng trệt, 63 Lý Thái Tổ,và tại trang  www.worldbank.org.vn , www.un.org.vn và 
www.vdic.org.vn 
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NHÓM CÔNG TÁC CÓ SỰ THAM GIA CủA NGƯỜI DÂN (PPWG) 
Thông tin về quan hệ đối tác 
Hà Nội, tháng 6, năm 2008. 

 
Nhóm công tác có sự tham gia của người dân (PPWG) được thành lập năm 1999 như một 
phần của mạng lưới các nhóm đối tác phát triển theo chuyên đề. Với tư cách là một nhóm đối 
tác, PPWG cung cấp những tài liệu đầu vào cho các hội nghị của Nhóm Tư vấn (CG) được tổ 
chức nửa năm một lần giữa chính phủ và cộng đồng tài trợ. PPWG là một mạng lưới và diễn 
đàn không chính thức cho các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các chuyên viên 
của các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ, những người quản lý dự án, cố vấn viên, nhà 
nghiên cứu, v.v… gặp nhau và trao đổi các thông tin và ý tưởng về các vấn đề liên quan đến 
sự tham gia của người dân, dân chủ cơ sở và xã hội công dân. Nhóm mở cho tất cả mọi người 
muốn tham gia và đóng góp để chia sẻ thông tin và thực hiện các mục tiêu chung.  
 
PPWG bao gồm một Ban điều hành (BĐH) gồm các thành viên tự nguyện và nhóm thành 
viên rộng hơn những ai quan tâm. Hiện tại, có khoảng 275 tổ chức và cá nhân đã đăng ký 
trong danh sách thư điện tử của PPWG, nhiều tổ chức trong số đó đã tham gia vào các hoạt 
động của PPWC do BĐH của PPWG tổ chức. Ban này được điều phối bởi một Chủ tịch được 
bầu và được trợ giúp của các thành viên của BĐH. BĐH này hiện có 20 thành viên và bao 
gồm các đại diện từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới 
(WB), Đại sứ quán Phần Lan, các NGO quốc tế và NGO Việt Nam. Những thành viên này 
thường xuyên nhóm họp để tổ chức các hội thảo theo chủ đề tương ứng và các sự kiện khác. 
Chủ tịch hiện thời là Đồng giám đốc điều hành của Trung tâm Nguồn lực VUFO-NGO, Bà 
Trine Glue Đoàn.  
 
Nhiệm vụ của PPWG 
Nhiệm vụ của PPWG là hoạt động như một cơ sở cung cấp cho mọi người và các tổ chức xã 
hội dân sự các cơ hội để trao đổi thông tin, tham gia và đóng góp vào sự phát triển của Việt 
Nam và tiến trình xoá đói giảm nghèo.  
 

1. Cập nhật các thông tin về các hoạt động chính của PPWG năm 2008.  
 
1.1. Điều chỉnh chiến lược của PPWG 
Một hoạt động chính mà PPWG thực hiện trong suốt năm 2008 là tiếp tục điều chỉnh chiến 
lược của PPWG để có thể hoàn thành cuối tháng 5 năm 2008.  
 
Kể từ khi PPWG được thành lập năm 1999, đã có rất nhiều thay đổi diễn ra ở Việt Nam, đem 
lại những cơ hội mới cho PPWG đóng vai trò trong việc chia sẻ thông tin và các kinh nghiệm 
về sự tham gia của người dân, sự phát triển của xã hội dân sự và các vấn đề liên quan đến 
hoạch định chính sách. Để đáp ứng một loạt những thay đổi lớn đó, PPWG đã quyết định 
phân tích những tiến triển mới nhất ở Việt Nam và cập nhật chiến lược của PPWG, bao gồm 
cả các mục tiêu tổng thể của tổ chức, và các định hướng chiến lược từ năm 2008 đến năm 
2010. Ban đầu, nhóm dự định phát triển một chiến lược cho giai đoạn 2006-2010 để phù hợp 
hoàn toàn với giai đoạn trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2006-2010 của 
chính phủ. Mặc dù vậy, do những trì hoãn trong tiến trình này, chiến lược sẽ có một khung 
thời gian ngắn hơn, là 2008-2010.  
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Tiến trình điều chỉnh lại chiến lược này được thực hiện từ đầu năm 2007 đến cuối tháng 5 
năm 2008, và sử dụng một khuôn khổ phân tích chiến lược bao gồm các phân tích về bối 
cảnh và các bên liên quan, một báo cáo đánh giá môi trường  và phân tích SWOT (điểm 
mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức). Thành viên của BĐH tham gia đầy đủ vào tiến trình 
này, các nghiên cứu, tài liệu và bình luận từ các thành viên của PPWG được thu thập trong 
một cuộc hội thảo tư vấn được tổ chức vào ngày 6 tháng 5 ở Hà Nội.  
 
Theo tiến trình điều chỉnh chiến lược này, mục tiêu tổng thể của PPWG đã được nhất trí là, 
đến năm 2010, PPWG sẽ tích cực hỗ trợ việc tạo dựng một môi trường tốt để tăng cường sự 
tham gia của người dân, qua đó tăng cường sự đóng góp của xã hội dân sự vào sự phát triển 
và các tiến trình giảm nghèo ở Việt Nam. Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua các mục tiêu 
nhỏ và các hoạt động chủ yếu sau đây.  
 
Mục tiêu 1: PPWG hoạt động như một cơ chế trao đổi thông tin, kiến thức và kinh 

nghiệm, vì lợi ích của các thành viên 

 
Để đạt được mục tiêu này, điều thiết yếu là PPWG, đặc biệt là BĐH cần tập trung các nỗ lực 
để không ngừng tạo dựng một cơ chế có thể tạo điều kiện cho các thành viên chia sẻ thông 
tin, kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực tác động lên sự tham gia của người dân và sự phát 
triển của xã hội công dân.  
 
PPWG cũng sẽ tiếp tục phát triển sức mạnh đã tích luỹ được để lựa chọn những cơ hội quan 
trọng nhất và thú vị nhất cho các thành viên chia sẻ và trao đổi thông tin, kiến thức trong 
những lĩnh vực liên quan, và dựa trên mong muốn của các thành viên trong việc thúc đẩy sự 
tham gia của người dân ở Việt Nam. Đối với giai đoạn 2008 – 2010, các hoạt động chính bao 
gồm việc xây dựng Nghị định Dân chủ Cơ sở, chính sách “xã hội hóa” trong việc cung cấp 
các dịch vụ công của chính phủ, và chiến lược sơ thảo về chống tham nhũng 2010 – 2020.  
 
Mục tiêu 2: PPWG thúc đẩy các đối thoại chủ đề giữa những chủ thể lợi ích ở các cấp 

khác nhau 

 
PPWG tìm cách tạo điều kiện thực hiện các đối thoại mở giữa những NGO quốc tế và Việt 
Nam, và các bên liên quan quan trọng từ chính phủ, các tổ chức truyền thông đại chúng, các 
học giả và nhà tài trợ, để tăng cường thảo luận về các vấn đề liên quan tới sự tham gia của 
người dân và sự phát triển của xã hội dân sự và các chủ đề đặc thù khác và các vấn đề do 
nhóm lựa chọn.  
 

Thúc đẩy đối thoại chuyên đề tiếp tục là một phần thiết yếu trong hoạt động của PPWG. 
Trong quá khứ, đã có nhiều hội nghị chuyên đề được tổ chức, và đã nhận được những phản 
hồi tích cực từ các thành viên của PPWG và các bên liên quan khác. PPWG sẽ tiếp tục tổ 
chức các sự kiện này nhưng cố gắng tiếp cận rộng hơn để thu hút sự quan tâm của nhiều bên 
liên quan quan trọng hơn (các NGO của Việt Nam, tổ chức truyền thông đại chúng, các mạng 
lưới  v.v), những người quan tâm và có ảnh hưởng đến vấn đề tham gia của người dân. 
PPWG sẽ tăng cường nỗ lực để gia tăng và đa dạng hóa các thành viên của tổ chức.  
 

Mục tiêu 3: Các liên kết của PPWG tới sự phát triển chính sách 
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PPWG đi trước trong việc tìm kiếm cơ hội để cung cấp những dữ liệu giá trị cho tiến trình 
hoạch định chính sách, quá trình tác động đến các chính sách và các sáng kiến liên quan đến 
sự tham gia của người dân, phát triển dân chủ cơ sở và xã hội công dân.  
 
Trong khi nắm bắt các cơ hội để tăng cường sự tham gia của người dân, PPWG cũng nhận 
định các thách thức đang tồn tại trong môi trường chính trị - xã hội hiện nay. Những mô hình 
tài trợ mới như hỗ trợ ngân sách trực tiếp, Nghị định mới về Nhóm Cộng tác, và các cơ chế 
hạn chế cho các phương hướng thúc đẩy sự tham dự của người dân trong hoạch định hay 
hoạch định từ dưới lên chỉ là một trong vài ví dụ của các xu hướng phát triển hiện nay, chưa 
khuyến khích sự tham gia của người dân một cách rõ ràng. Để có thêm thông tin về chiến 
lược điều chỉnh này hay để đọc tài liệu đầy đủ, mời truy cập địa chỉ: 
http://ngocentre.org.vn/node/119.  
 
1.2. Các sự kiện của PPWG trong năm 2008. 

Hội thảo Tư vấn: Dự thảo Chiến lược sửa đổi 2008 – 2010 và Kế hoạch Hoạt động của 
PPWG  
Địa điểm: 63 Lý Thái Tổ, Toà nhà Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Thông tin và Phát triển 
Việt Nam. 
Thời gian: 6 tháng 5 năm 2007, từ 14:00 đến 16:30 
 
Một bước quan trọng và là một phần trong tiến trình điều chỉnh chiến lược nêu trên là tiếp 
nhận phản hồi từ các thành viên của PPWG về chiến lược sơ thảo sửa đổi và tìm kiếm đánh 
giá và lời khuyên để thực hiện thành công chiến lược mới. Hội nghị cũng sẽ có cả phần trình 
bày về các chương trình và hoạt động hiện tại và dự định thực hiện then chốt của UNDP liên 
quan đến sự tham gia của người dân, xã hội dân sự và dân chủ cơ sở ở Việt Nam, phản hồi 
của UNDP về chiến lược của PPWG, và một trình bày liên quan đến cách UNDP có thể hỗ 
trợ và liên kết các công tác của họ với chiến lược này và các hoạt động tương lai có liên 
quan. Để xem thêm thông tin, các bài trình bày, biên bản hội nghị, xin truy cập 
http://ngocentre.org.vn/node/6652. 
 
Hội thảo: Phát triển Chính sách dựa trên bằng chứng 
Địa điểm: Phòng 3D Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) 
Thời gian: 16 tháng 5, 8:30 
 
Cộng tác với Viện nghiên cứu phát triển quốc tế (ODI) và Viện khoa học xã hội Việt Nam 
(VASS), UNDP đang hỗ trợ các nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển chính sách dựa trên 
bằng chứng khoa học ở Việt Nam. Mục đích của công tác này là phát triển năng lực của các 
nhà nghiên cứu của Việt Nam trong việc sử dụng các nghiên cứu dựa trên bằng chứng khoa 
học để thông báo và hỗ trợ xây dựng các chính sách lớn của chính phủ.  
 
Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Tổng kết 20 năm đổi mới” ở Việt Nam, VASS đã tiến hành 
một đánh giá trong đó nghiên cứu dựa trên dẫn chứng hiện tại liên kết với sự phát triển chính 
sách ở Việt Nam. Như một phần của công tác này, một cuộc hội thảo đã được tổ chức, trên 
cơ sở cộng tác với PPWG vào 16 tháng 5, với sự tham dự của các nhà nghiên cứu của VASS 
và các thành viên PPWG, trong đó bao gồm các đại diện từ NGO, các tổ chức xã hội dân sự 
(CSO) và các nhà tài trợ, để chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của nghiên cứu đó trong hình 
thành đối thoại chính sách và tiến trình ra quyết định.  
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Cuộc hội thảo bao gồm phần giới thiệu những khái niệm và công cụ quan trọng liên quan đến 
phát triển chính sách dựa trên bằng chứng; một thảo luận kinh nghiệm từ nước ngoài nêu bật 
mối liên kết tiềm năng giữa các CSO, các NGO và các viện nghiên cứu; một bài trình bày kết 
Quả của việc đánh giá sự cần thiết của việc phát triển chính sách dựa trên bằng chứng do 
VASS tiến hành; và một bài trình bày về kinh nghiệm của PPWG liên quan đến phát triển 
chính sách.  
 
Tiếp sau hội thảo đó PPWG và VASS sẽ nhóm họp để thảo luận thêm về những sáng kiến cụ 
thể để tăng cường sự liên kết và cộng tác giữa các nhà nghiên cứu của VASS và các thành 
viên của PPWG. Để xem thêm thông tin, các bài trình bày, và biên bản hội nghị, xin truy cập 
http://ngocentre.org.vn/node/6652. 

 
1.3. Các hoạt động khác trong năm 2008 

 

Hỗ trợ xây dựng một thông tư thực hiện  Nghị định 151 về các nhóm cộng tác 
 
Trong suốt nửa đầu năm 2008, PPWG đã hỗ trợ cho Ban hợp tác thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư (MPI) để xây dựng một thông tư thực hiện Nghị định 151 về nhóm Cộng tác. Một hoạt 
động khác của PPWG là hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho việc tổ chức một hội thảo tư vấn vào 
14 tháng 3. PPWG cũng tạo điều kiện cho sự tham gia của các nhóm mục tiêu vào xây dựng 
Nghị địnhvà thông tư, đó là các nhóm cộng tác và chính quyền địa phương của hơn 10 tỉnh. 
Sau hội thảo, PPWG và nhóm soạn thảo của MPI đã tiếp tục làm việc để phát triển một kế 
hoạch phổ biến và các hỗ trợ cần thiết khác cho các nhóm cộng tác ở cơ sở (tỉnh/địa phương).  
 
2. Các hoạt động dự kiến cho năm 2008 
 
2.1. Kết quả mục tiêu của PPWG và trọng tâm theo chủ đề 

 
Theo chiến lược phát triển, PPWG đã phát triển 3 bộ kết quả mục tiêu và hoạt động cho giai 
đoạn 2008 – 2010. Trong nửa cuối năm 2008, PPWG sẽ phát triển một kế hoạch làm việc chi 
tiết hơn để thực thi các mục tiêu và hoạt động này.  
PPWG cũng đã xác định một số chủ đề và vấn đề then chốt chú trọng vào sự tham gia của 
người dân và phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam. Những chủ đề và vấn đề này sẽ cung cấp 
một trọng tâm cho mục tiêu và hoạt động của PPWG cho đến năm 2010 và bao gồm các lĩnh 
vực sau:  
 
Một khuôn khổ chính sách và pháp lý đang thay đổi cho sự tham gia của người dân và xã 

hội công dân.  
Trong vài năm qua, Chính phủ Việt Nam đã rất kiên định trong việc thúc đẩy tăng trưởng và 
tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự (CSO) và sự tham gia tích cực của người 
dân ở mọi cấp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước. (1) Nhiều văn 
bản pháp luật đã, hay đang trong quá trình được hình thành, soạn thảo, đem lại những cơ hội 
mới cho các CSO và sự tham gia của người dân. Vì khuôn khổ pháp lý vẫn đang tiếp tục thay 
đổi, việc đánh giá các cơ hội và rào cản do những thay đổi này tạo ra là rất quan trọng.  
 
Quản trị địa phương. 
Sự tham gia của người dân và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự là những chủ đề chính 
liên quan đến vấn đề quản trị địa phương, bao gồm các tiến trình hoạch định và cấp tài chính, 
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các cơ quan lập pháp địa phương, các đại diện chính trị ở cấp địa phương, và chế độ bầu cử, 
v.v... Do khuôn khổ pháp lý đang thay đổi, việc chú trọng vào thực tế áp dụng và cơ hội, 
cũng như trở ngại đối với lĩnh vực này ngày càng trở nên quan trọng hơn.  
 
Xã hội dân sự và chống tham nhũng. 
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến ngày càng nhiều cuộc đối thoại liên 
quan đến nhấn mạnh và tăng cường vai trò của xã hội dân sự trong việc hỗ trợ các nỗ lực 
chống tham nhũng của Đảng và Nhả nước Việt Nam. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đang 
trong quá trình soạn thảo chiến lược chống tham nhũng dài kỳ cho giai đoạn 2010 – 2020. 
Vấn đề tăng cường vai trò và sự đóng góp của xã hội dân sự nằm trong ba vấn đề then chốt 
được đề cập trong chiến lược này.  
 
Xã hội hoá. 
Khái niệm “xã hội hoá” đã giành được vị trí nổi bật hơn trong chính sách chính phủ, sau 
Nghị quyết số 90/CP (21.8.1997) về “định hướng và hướng dẫn cho việc xã hội hoá các hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và vui chơi” nâng ý tưởng này lên một 
tầm cao mới, nhưng ý tưởng thu hút sự tham gia của mọi người vào việc cung cấp các dịch 
vụ công, cả với tư cách là các nhóm cộng tác và các chủ thể thuộc khu vực tư nhân, ngày 
càng phát triển và rộng khắp hơn, và xuất hiện trong cả các lĩnh vực khác.  
 
2.2. Các hoạt động cụ thể hoạch định cho nửa cuối năm 2008 

  

Hỗ trợ phát triển một thông tư thực hiện Nghị định các nhóm cộng tác 
PPWG sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển một thông tư thực hiện Nghị định151 về nhóm cộng tác. 
Ngoài ra, PPWG cũng sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực và tăng cường hiểu biết về việc thực thi 
Nghị định này. Một hoạt động khác là tổ chức hội thảo đào tạo cho các nhóm cộng tác và các 
cán bộ xã (cộng đồng) 
 
Hội thảo: Hội thảo về vận động và truyền thông 
Ở Việt Nam hoạt động vận động hành lang và truyền thông không thực sự phổ biến, đặc biệt 
là hoạt động vận động có sự tham gia của các tổ chức XHDS, do họ thiếu kỹ năng, kinh 
nghiệm và công cụ để tham gia vào lĩnh vực này. Hội thảo này sẽ nhằm mục đích cung cấp 
một diễn đàn cho nhiều chủ thể lợi ích, đặc biệt INGO và CSO hỗ trợ hay làm việc ở cấp cơ 
sở, để học tập và chia sẻ kinh nghiệm của họ về phát triển chính sách dựa trên bằng chứng. 
Hội thảo cũng sẽ hỗ trợ chia sẻ các thực tiễn tốt và thiết lập một mạng lưới các chủ thể lợi ích 
và các CSO trong việc vận động và truyền thông nhằm cải biến xã hội và các chính sách vì 
người nghèo để hướng tới phát triển xã hội.  
 
Hội thảo chuyên đề: Cập nhật thông tin về môi trường pháp lý và các tổ chức xã hội 
dân sự  
Chính phủ Việt Nam kiên định thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường vai trò của các CSO và sự 
tham gia tích cực của người dân ở tất cả các cấp trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội trên toàn quốc. Theo xu hướng đó, PPWG sẽ tổ chức một hội thảo thường niên để cung 
cấp những thông tin cập nhật và tăng cường sự hiểu biết của các CSO về môi trường pháp lý 
tổng thể đang tác động lên xã hội dân sự, và xác định cũng như thảo luận về các cơ hội và trở 
ngại cho các CSO trong việc tham gia và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.  
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Hội thảo chuyên đề: Xã hội dân sự và chống tham nhũng. Hội nghị này sẽ tập trung tìm 
hiểu những vai trò mà xã hội dân sự có thể đóng góp trong các nỗ lực chống tham nhũng của 
Đảng và Nhà nước, và tiến trình soạn thảo chiến lược chống tham nhũng dài kỳ cho giai đoạn 
2010 – 2020 đang diễn ra của chính phủ. Một trong ba vấn đề then chốt trong chiến lược của 
chính phủ là tăng cường các vai trò và những sự đóng góp của xã hội dân sự cho các nỗ lực 
chống tham nhũng. 
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NHÓM QUAN HỆ ĐỐI TÁC KHU VỰC TÀI CHÍNH 
Ngày 30/5/2008 

 
 

Nhóm công tác khu vực tài chính gồm các nhà tài trợ và các cơ quan chính phủ được 
thành lập từ cuối năm 1999 để thảo luận chương trình cải cách ngân hàng dự kiến do Ngân 
Hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNNVN) xây dựng, nhằm hỗ trợ việc thực hiện chương trình 
đó và điều phối các chương trình hỗ trợ cải cách ngân hàng của nhà tài trợ.  Từ đó đến nay, 
nhóm công tác đã mở rộng hoạt động ngoài phạm vi cải cách ngân hàng và hiện đang giải 
quyết rất nhiều vấn đề của ngành tài chính, bao gồm cả những vấn đề trong phát triển thị 
trường vốn, cải cách ngân hàng chính sách và các định chế tài chính phi ngân hàng, bảo hiểm 
tiền gửi, .v..v…Trong số các cơ quan có các đại diện của Bộ Tài Chính (BTC), Ủy Ban 
Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) và các cơ quan có liên quan và Ngân hàng Nhà nước 
được mời tham dự các cuộc họp.  

 

Nhóm quan hệ đối tác về cải cách khu vực tài chính hoạt động không chính thức 
nhưng đóng vai trò là một diễn đàn hiệu quả trong đó chính phủ và các đối tác có thể chia sẻ 
thông tin theo định kỳ về chương trình cải cách khu vực tài chính, cung cấp các thông tin cập 
nhật về quá trình phát triển khu vực tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và các dự án  và điều phối các 
hoạt động hỗ trợ  khác nhau của nhà tài trợ.  Ngoài ra, nhóm công tác còn đóng vai trò là một 
diễn đàn nhằm xác định nhu cầu hỗ trợ và tìm ki ếm trợ giúp của các nhà tài trợ. 

 

Tính làm chủ mạnh mẽ của Chính phủ 
 
 Việc thực thi chương trình cải cách của Chính phủ trong khu vực tài chính tiếp tục 
được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà tài trợ, minh chứng bởi số lượng các dự án hỗ trợ cũng 
như mức độ hỗ trợ tài chính mà Nhóm Các nhà tài trợ đem lại. Nhóm công tác tiến hành gặp 
gỡ thường xuyên và kỳ họp gần đây nhất được tổ chức vào ngày 30/05/2008. Tại cuộc họp 
này, thảo luận đựoc  tập trung vào các vấn đề kinh tế chủ yếu mà đất nước đang đối mặt như 
là lạm phát. Những vấn đề khác được thảo luận bao gồm việc phát triển thị trường chứng 
khoán và công nghiệp, cải cách tài chính dựa trên chính sách, tính khả thi của trung tâm bù 
trừ tự động quốc gia và đóng góp của các nhà tài trợ trong lĩnh vực này và việc điều phối 
giữa các nhà tài trợ. Cuộc họp do NHNN và NGTG tổ chức với sự tham gia của khoảng 10 
nhà tài trợ tích cực nhất trong lĩnh vực này 
 

NHNN Cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô  

 
Trong suốt buổi họp, NHNN cung cấp cập nhật về các vấn đề kinh tế trọng yếu hiện 

nay, tập trung vào lạm phát, tăng trưởng tín dụng, dòng vốn và các hoạt động chính sách. 
Trong một thập niên vừa qua, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao. Tiêu dùng, 
đầu tư, đặc biệt là xuất khẩu và dịch vụ phát triển ở tốc độ cao.Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế 
quá nóng đã được minh chứng trong 2 năm vừa qua, và đất nước đang đối mặt với lạm phát 
bùng lên. CPI trong năm 2006 là 6,6%, trong khi CPI của năm  2007 và 4 tháng đầu năm 2008 

đã lần lượt là 12,6%  và 11,.6% (tích hợp trong 4 tháng).  Lý do dẫn đến tốc độ lạm phát ở mức 
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báo động như hiện nay có nhiều như trích dẫn của NHNN. Đáng chú ý nhất là lạm phát của 
những hàng hoá thô chủ yếu trên quốc tế bao gồm dầu và thực phẩm đã được “nhập khẩu”. 
Hai là, dịch bệnh và thiên tai đang gây ra thiếu hụt nguồn cung. Ba là, dòng vốn chảy vào 
mạnh gây ra áp lực mạnh mẽ lên tổng phương tiện thanh toán. Bốn là nhu cầu tiêu dùng và 
đầu tư mạnh của các cá nhân và công ty tạo ra tăng trưởng tín dụng cao. Năm là chính sách 
tài khoá quyết liệt trong năm qua để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã làm thổi phồng nhu cầu 
trong nước.  

 
Thâm thủng cán cân thương mại và cán cân vãng lai bắt đầu từ năm 2002 sau giai 

đoạn 3 năm thặng dư và mức thâm thủng cán cân vãng lai đạt mức cao kỷ lục là 11,4 tỷ USD 
(hay tương đương với 60,8% xuất khẩu) chỉ trong 4 tháng đầu năm của 2008 so với 14,1 tỷ 
USD của cả năm 2007. Kiều hối dồi dào đã giúp giảm bớt thâm hụt tài khoản vãng lai và 
mức FDI cao nhất trong lịch sử và FII đã giúp cán cân thanh toán. Trong năm 2007, mức FDI 
cam kết đạt 20,3 tỷ USD (2006: 13 tỷ USD). Mức FDI giải ngân ròng đạt 6,55 tỷ USD thể 
hiện sự gia tăng 183% so với cùng kỳ năm 2006. Con số trong quý  
I năm 2008 là 1,46 tỷ USD, tăng 11,18% so với quý I năm 2007. FII của năm 2007 là 6,24 tỷ 
USD cho thấy sự gia tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2006. Trong Quý I, 2008 con số này là 
1,36 tỷ USD thể hiện sự gia tăng 25,09% so với quý I năm 2007. Vay vốn nước ngoài ròng là 
2,12 tỷ USD trong năm 2007 tức là gia tăng 13,46% so với cùng kỳ năm 2006. Con số trong 
quý I năm 2008 là 691 triệu USD, gia tăng 71% so với con số đó của quý I, năm 2006.  

 
Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và tổng phương tiện thanh toán cũng được đề cập và 

phân tích. Tăng trưởng tín dụng trong năm 2007 đạt 53, 89% trong khi con số này của năm 
2006 là 24,77%. Quý I năm 2008 là 12,86%. Sự gia tăng đáng kể trong việc nhập khẩu hàng 
hoá tiêu dùng là 70%, nhu cầu đầu tư mạnh mẽ cho thành lập doanh nghiệp và mở rộng hoạt 
động kinh doanh, bùng nổ bất động sản và vay vốn cầm cố chứng khoán năm 2007 được 
trích dẫn là những lý do cho tăng trưởng tín dụng cao (được thúc đẩy bởi mức lãi suất cho 
vay khá thấp và hoạt động cho vay nới lỏng). Kết quả là những lo ngại lên xuống của thị 
trường bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và vàng cuối năm 2007 và đầu năm 2008 đã 
được phân tích để giải thích về những tác động của Chính phủ và NHNN. Chính phủ đã đưa 
ra ưu tiên hàng đầu là chống lạm phát, thay vì tăng trưởng kinh tế và đưa ra hang loạt hành 
động điều phối; ví dụ như chi tiêu ngân sách cho hoạt động của Chính phủ được đề xuất là 
giảm 10% cho năm 2008; đầu tư và xây dựng theo kế hoạch của các công ty quốc doanh đã 
và đang được xem xét lại và một số dự án bị đình lại hoặc bị huỷ (đặc biệt là  những dự án về 
bất động sản và chứng khoán); trợ cấp được đưa ra để gìm giữ giá lương thực, khí đốt và 
những hàng hoá cơ bản khác không gia tăng. NHNN tăng gấp đôi dự trữ bắt buộc trong tháng 
6/2007 để đạt 10% và gia tăng hơn nữa để đạt 11% vào tháng 2/2008. Đầu năm 2008. NHNN 
đã phát hành tín phiếu bắt buộc 20 nghìn tỷ đồng để giảm bớt tổng phương tiện thanh toán và 
trong thời gian đó, gia tăng lãi suất cơ bản đồng Việt Nam từ 8,25% lên 8,75% và gần đây 
nhất là lên 12% (lãi suất tái cấp vốn từ 6,5% lên 7,5% và hiện tại là 13%, lãi suất chiết khấu: 
4.5% lên 6% và hiện tại là 13%). NHNN cũng nỗ lực cắt giảm tăng trưởng tín dụng thông qua 
việc tăng cường giám sát các khoản cho vay của ngân hàng và hạn chế các khoản cho vay 
cầm cố chứng khoán xuống còn 3% trên tổng dư nợ của từng ngân hàng. Hạn chế này sau đấy 
được chỉnh sửa thành 20% tổng vốn điều lệ của từng ngân hàng. Biên độ tỷ giá được nới lỏng  
(từ ±0.25% - ±0.5% - ±0.75%-±1%). 

 

Những chính sách này bắt đầu đem lại những kết quả đáng khích lệ. Tổng phương tiện 
thanh toán đã tăng chậm lại (tháng 1/2008: 45,4%,vtháng 2/2008: 39,3%, và tháng 3/2008: 
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35,65% trên cơ sở cả năm). Lạm phát đã được giảm bớt một phần; xuất khẩu gia tăng 25% 

trong quý I năm 2008, trong khi con số trong riêng tháng 5/2008 đã là 27,2%. FDI cam kết 
trong 4 tháng đầu năm 2008 gia tăng 41%, trong khi giải ngân tăng 26%. Mức độ vay vôn nước 
ngoài nằm trong phạm vi quản lý. 

 
Theo trông đợi, Chính phủ và NHNN sẽ giành ưu tiên cho giảm lạm phát.  Chính phủ 

đã giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2008 từ 8,5-9% xuông còn 7% trong khi tiếp tục 
thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khoá. Linh hoạt trong kiểm soát ngoại hối cũng sẽ được tăng 
cường. NHNN cũng cam kết với cộng đồng tài trợ rằng công bố dữ liệu sẽ được tăng cường 
trong thời gian tới để đảm bảo sự minh bạch trong chính sách của mình và lòng tin của công 
chúng, các nhà tài trợ quốc tế và các nhà đầu tư. 
 
Trung tâm Thanh toán Bù trự Tự động (NACH) 
 
 NHNN đề xuất sự cần thiết phải thiết lập Trung tâm Thanh toán Bù trừ tự động. Vào 
ngày 29/12/ 2006, Thủ tướng Chính phủ thông qua dự án thanh toán không dùng tiền mặt giai 
đoạn 2006 – 2010 với định hướng đến năm 2020 trong Quyết định số  291/2006/QĐ-TTg 
trong đó Dự án NACH được xác định là dự án trọng điểm và là một cấu phần để xây dựng 
nên hệ thống thanh toán quốc gia hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ. Những chức năng chính 
của NACH bao gồm: (i) thực hiện thanh toán bù trừ cho các giao dịch bán lẻ (ví dụ như bù trừ 
cho hối phiếu/séc, uỷ nhiệm thu/uỷ nhiệm chi, chuyển tiền và thực hiện thanh toán định kỳ 
như là tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, phí bảo hiểm, .v..v..); (ii) hệ thống chuyển mạch 
thẻ;  và (iii) hệ thống thanh toán thương mại điện tử (B2B, B2C, B2G, v..v...). 
 
 NHNN dự tính đưa ra 2 lựa chọn cho NACH. Một là NHNN đầu tư một phần đồng 
thời với đầu tư từ các đối tác tư nhân để thành lập một trung tâm NACH mới. Trong tương 
lai, Trung tâm này sẽ thực hiện chức năng trung tâm chuyển mạch thẻ quốc gia nếu không có 
tổ chức chuyển mạch thẻ nào khác đáp ứng được yêu cầu trên phạm vi toàn quốc cho dịch vụ 
này. Trong trường hợp đó, Trung tâm này sẽ đảm bảo tất cả các điều kiện cần thiết về cơ cấu 
tổ chức, chủ sở hữu/quản trị cũng như công nghệ và  quy trình kinh doanh. Lựa chọn còn lại 
là NHNN sẽ tái cơ cấu và nâng cấp Trung tâm chuyển mạch thẻ hiện tại thành NACH (giống 
như mô hình CUP của Trung Quốc), miễn là người sở hữu Trung tâm đồng ý và rằng Trung 
tâm chứng minh được năng lực của mình để trở thành một trung tâm chuyển mạch tài chính 
tổng thể có khả năng phát triển các dịch vụ thanh toán liên ngân hàng bán lẻ khác và đáp ứng 
được yêu cầu cơ cấu tổ chức, quy mô, cơ sở hạ tầng, nhân sự, v..v..  
 

Các nhà tài trợ được thông báo về kế hoạch hành động để thành lập NACH để có thể 
tham gia hỗ trợ tiến trình này:  

 
� Đề xuất hỗ trợ kỹ thuật để thành lập dự án đầu năm 2008. 

� Tiến hành nghiên cứu khả thi trong  quý III/2008. 
� Thành lập một Uỷ ban thường trực để thiết kế một dự án để xây dựng NACH, tiến 

hành các bước cần thiết để chuẩn bị cho việc xây dựng Trung tâm và thiết lập quy chế 
cho hoạt động vào Quý IV/2008. 

� Xúc tiến việc xây dựng Trung tâm (xây dựng cơ sở hạ tầng, mua máy móc thiết bị, giải 
pháp phần mềm, v..v..) trong năm 2009. 

� Bắt đầu hoạt động của Trung tâm vào năm 2010. 
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Cải cách Tài trợ theo Chính sách  
 

Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) trình bày tài trợ theo Chính sách mà đến nay 
nhận được ít hỗ trợ hơn mong muốn từ cộng đồng tài trợ. VBSP được thành lập bởi Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ số 131 trong tháng 12/2002 theo đó tái cơ cấu Ngân hang cho 

người nghèo (mà trước đó được thành lập từ việc tách khỏi Ngân hàng Nông nghiệp).  Nhiệm 
vụ của ngân hàng này là cung cấp tín dụng ưu đãi và có chọn lựa theo các chương trình khác 
nhau của Chính phủ với việc uỷ quyền để hỗ trợ giảm nghèo ở nông thôn và đóng góp vào 
phát triển kinh tế-xã hội quốc gia. Vốn điều lệ của VBSP hiện tại là 8 nghìn tỷ đồng (dự đoán 
là sẽ đạt 10 nghìn tỷ đồng vào năm 2010) và dư nợ của ngân hang sẽ đạt xấp xỉ 40 nghìn tỷ 
đồng. Các khoản vay của ngân hang được cung cấp dưới hình thức cho vay tín chấp thông 
qua các tổ chức quần chúng (ví dụ như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn 
Thanh niên và Hội Nông dân, v..v..) với một số phần quy trình cho vay hợp đồng do cả hai 
bên ký kết ở moi cấp. Các tổ chức quần chúng này chịu trách nhiệm phổ biến thông tin về 
việc cho vay của VBSP, lựa chọn người vay, và thu trả lãi. VBSP giải ngân các khoản vay và 
thu thanh toán nợ gố trực tiếp. VPSP tiên hành cùng giám sát và quản lý rủi ro với các tổ chức 
quần chúng này. 

 

Trong những năm qua, VBSP đã chứng minh kỷ lục giảm nghèo của đất nước. Kết quả 
của hoạt động của họ là hơn 1.232.000 người đã thoát nghèo, hơn 1.400.000 việc làm mới 
được tạo ra; tỷ lệ nghèo của đất nước đã được giảm từ 20% (năm 2004) xuống 14,7% (năm  
2007); hơn 630.000 sinh viên đáp ứng được học tâp của mình thông qua việc vay từ VBSP; và 
100 % số xã tiếp cận đến các dịch vụ mà VBSP cung cấp. 

 
Tuy nhiên, VBSP nhận ra và thừa nhận những yếu kém của mình về CNTT và năng 

lực cán bộ, quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro. Ngân hàng có kế hoạch tăng cường sự 
bền vững về hoạt động và tài chính trong những năm tới. Hiện tại, ngân hàng tìm kiếm sự trợ 
giúp từ bên ngoài đặc biệt là từ các nhà tài trợ để đáp ứng mục tiêu của mình. Ví dụ, ngân 
hàng đề xuất được tham gia vào hệ thống thanh toán quốc gia theo 2 dự án của Ngân hàng 
Thế giới. Ngân hàng cũng đề nghị hỗ trợ cho các chương trình tài chính vi mô của mình. 

 
Phát triển ngành chứng khoán 

   

 Đại diện của Uỷ ban Chứng khoán (SSC) trình bày về sự phát triển của thị trường 
chứng khoán và nhu cầu phát triển của mình. Thị trường đã tăng trưởng nhanh chóng với sự 
bùng nổ việc niêm yết từ cuối năm 2006. Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ năm 2007, đã 
tăng cường khuôn khổ pháp lý. Số lượng các công ty niêm yết hiên nay đã đạt 288 trong khi 
đó tổng vốn hoá thị trường là 23% GDP. Vốn hoá thị trường từng đạt 40% GDP vào năm 
2007. Gần đây, đã giảm bớt và thậm chí còn suy giảm do những biện pháp thắt chặt đối với 
nền kinh tế quá nóng. Tuy nhiên, Chính phủ đã nhận rõ tầm quan trọng của thị trường vốn 
trong việc huy động các nguồn lực dài hạn trong nước để tài trợ cho phát triển kinh tế.  
 

Trong khi đó, những thách thức để tăng cường cơ sở hạ tầng của thị trường và năng 
lực quản lý và giám sát của SSC đang ngày càng tăng. SSC ghi nhận rằng thị trường vốn vẫn 
là mới đối với Việt Nam và người dân Việt Nam và cán bộ của SSC đến từ Bộ Tài chính và 
NHNN mà không có kinh nghiệm thực tiễn về chứng khoán và thị trường vốn. Mặc dù Luật 
Chứng khoán đã tăng cường khung pháp lý, việc thực thi Luật cần được tăng cường. Để làm 
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được điều này, năng lực và kỹ năng giám sát của SSC cần được tăng cường, và thị trường và 
cơ sở quản lý cần được nâng cấp. Vì thế, SSC tìm kiếm tài trợ ở những lĩnh vực này. 
 
Hỗ trợ của các nhà tài trợ cho chương trình cải cách 
 
 Các nhà tài trợ chia sẻ các thông tin liên quan đến các hỗ trợ trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Các thông tin tổng hợp về hoạt động của các nhà tài trợ được nêu trong Bảng 
ma trận về hỗ trợ cho khu vực tài chính (đính kèm). Bảng này được cập nhật thường kỳ bởi 
thông tin từ các nhà tài trợ và được công bố trên trang web của WB để mỗi nhà tài trợ có thể 
biết được các nhà tài trợ khác đang làm gì. Sau đây là thông tin từ các nhà tài trợ có phần 
trình bày trong các cuộc họp gần đây:  
 

Ngân hàng Thế giới (WB) cung cấp thông tin ngắn gọn về hai dự án cho vay đang 
trong quá trình chuẩn bị, tức là dự án Hiện đại hoá ngành Tài chính và Hệ thống Thông tin 
(FSMIS) hỗ trợ việc tái cơ cấu NHNN và dự án Phát triển Cơ sở hạ tầng Thị trường vốn 
(FMID) hỗ trợ thị trường chứng khoán và SCIC. Giới thiệu về một dự án tiềm năng để hỗ trợ 
các ngân hàng chính sách (dự tính gọi là Dự án Cải cách Ngân hàng Chính sách) cho các đại 
biểu để chia sẻ thông tin. 
 

 Công ty Tài chính quốc tế (IFC) giới thiệu về dịch vụ hỗ trợ dành cho ngành tài 
chính bao gồm cả việc hỗ trợ để tăng cường khung pháp lý cho các giao dịch bảo đảm (để 
mở rộng diện các tài sản có thể cam kết, và do đó tăng cường tiếp cận đến tài chính) và cơ sở 
hạ tầng của mình (ví dụ như đăng ký thế chấp). IFC đang chuẩn bị hỗ trợ sáng kiến NACH 
của NHNN và phát triển thị trường chứng khoán phối hợp với dự án FMID của Ngân hàng 
Thế giới, tập trung váo tuân thủ theo chính sách của các bên tham gia thị trường, phát triển 
thị trường OTC, phát hành trái phiếu công ty và quản trị doanh nghiệp).  
 

 Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giới thiệu ngắn gọn về các Khoản vay  
Chương trình Tài chính và hỗ trợ cho thị trường vốn và các hỗ trợ tiếp theo để tăng cường tài 
chính vi mô cho Việt Nam.  
 

Cơ quan GTZ của Đức (GTZ) thảo luận về những hỗ trợ trong các lĩnh vực: (i) phát 
triển thị trường vốn (ii) các hoạt động và cải cách trong lĩnh vực thanh tra giám sát của SBV, 
và (iii) khuôn khỏ pháp lý ngân hàng. KfW cũng chia sẻ kế hoạch hỗ trợ thị trường vốn và tài 
chính vi mô.  
 

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) trình bày các chi tiết hỗ trợ SBV về hệ 
thống thanh toán và phát triển thị trường liên ngân hàng và kế hoạch nâng cao các hỗ trợ 
bằng cách tăng cường hai tư vấn từ Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Nhật Bản. Cơ 
quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) cũng đã và đang hỗ trợ việc cải cách và tăng cường 
năng lực của các Ngân hàng chính sách (Ngân hàng Phát triển Việt Nam và VBSP). 
 

Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và chương trình Star tập trung các hỗ trợ 
của họ vào khuôn khổ và cải cách pháp lý liên quan đến Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật 
các tổ chức tín dụng.  

 
Tuy không đến dự cuộc họp nhưng Cơ quan phát triển Luxembourg (Lux 

Development) đã bắt đầu hỗ trợ tổng thể cho việc phát triển thị trường chứng khoán. CIDA 
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của Canada cũng rất tích cực hỗ trợ tăng cường năng lực giám sát của SBV và AFD của Pháp 
cũng tích cực hỗ trợ tài chính vi mô và VBSP. 
 

Đề nghị Về một Quỹ Tín thác Đa bên (MDTF) 
 

Trong các kỳ họp lần trước, SBV đã đề nghị cộng đồng các nhà tài trợ thiết lập một 
MDTF để hỗ trợ cho vịêc cải cách và phát triển khu vực tài chính. Phó Thống đốc đã đề nghị 
WB hỗ trợ cho nỗ lực này và WB đã xin ý kiến các nhà tài trợ về một cơ chế phù hợp cho 
MDTF. WB sẽ soạn thảo một bản MDTF để SBV có thể trao đổi với các nhà tài trợ về nhu 
cầu của Chính phủ đối với việc hỗ trợ khu vực tài chính và xin ý kiến của các nhà tài trợ.  

 
Các bước tiếp theo của Nhóm công tác  

Nhóm công tác sẽ tiếp tục nhóm họp vào Quý IV của năm 2008 để bàn bạc những 
chủ đề của khu vực tài chính. Từ nay cho đến thời điểm đó, các nhà tài trợ sẽ được tham vấn 
về những quan ngại hoặc các thắc mắc cụ thể để có thể đưa vào lịch trình cuộc họp sắp tới. 
 

Bảng ma trận tổng thể đối với các hỗ trợ kỹ thuật và các khoản vay mà các nhà tài trợ 
đã thực hiện cho chương trình cải cách của Chính phủ trong khu vực tài chính đã được cập 
nhật và các dự án đã kết thúc thì được chuyển sang một phần riêng của bảng ma trận. Bảng 
ma trận sẽ tiếp tục được xây dựng theo các định chế và khu vực hỗ trợ để tiện theo dõi với 
những thông tin liên hệ và được đăng tải trên trang web của WB tại Việt Nam 
(www.worldbank.org.vn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN KHU VỰC TƯ NHÂN  
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VÀ XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 26 tháng 5 năm 2008 

 
BÁO CÁO TRÌNH NHÓM TƯ VẤN CÁC NHÀ TÀI TRỢ 

 
Cuôc họp của Nhóm đối tác phát triển khu vực tư nhân và xúc tiến doanh nghiệp vừa 

và nhỏ (SMEPG) đã được tổ chức vào 1 giờ 40 phút chiều ngày 26 tháng 5 năm 2008 tại trụ 
sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cuộc họp do Bà Doris Becker, đại diện của GTZ và bà Nguyễn 
Phương Quỳnh Trang, đại diện của IFC MPDF đồng Chủ toạ. 

 
Các thành viên tham gia Cuộc họp gồm có: 
 * Về phía Chính phủ: Cục Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (ASMED), Bộ Kế 

hoạch và đầu tư 
* Về phía các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế có đại diện của: 
- Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA), 
- Cơ quan Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID), 
- Phái đoàn Uỷ ban Châu âu (EC), 
- Liên minh Châu âu (EU), 
- Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ), 
- Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), 
- Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JBIC), 
- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA), 
- Chương trình phát triển kinh tế tư nhân IFC MPDF, 
- Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD), 
- Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sỹ (SDC, SECO) 
- Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh (VNCI), 
- Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), 
-  Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO),  
-  Đại Sứ quán Italia tại Hà nội. 
 
Bà Doris Becker, đại diện của GTZ khai mạc cuộc họp 
Vào 1 giờ 40 phút, Bà Doris Becker, GTZ, đồng Chủ tọa đã khai mạc Cuộc họp, điểm 

lại cuộc họp lần cuối của SMEPG tổ chức cách đây đã hơn một năm, do vậy, Bà Becker kiến 
nghị nên tổ chức các cuộc họp của Nhóm một cách thường xuyên hơn để tạo điều kiện trao 
đổi thông tin và đánh giá các hoạt động và kết quả đã đạt được. Bà Becker đề xuất các mục 
tiêu chủ yếu của cuộc họp như sau: 

 
1 Nắm bắt được những ưu tiên chính của Chính phủ. 
2 Xem xét, đánh giá hoạt động của Nhóm công tác trong thời gian qua cũng như những 

đóng góp của Nhóm phục vụ cho các mục tiêu ưu tiên của Chính phủ. 
3 Thống nhất về các hoạt động của SMEPG trong thời gian tới, đặc biệt là  việc điều 

chỉnh các hoạt động cần thiết để hỗ trợ tăng cường vài trò làm chủ, quan hệ đối tác, 
hài hoà hơn nữa thủ tục và nâng cao hiệu quả viện trợ. 

4  Xác định cách thức hỗ trợ cho Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF). 
5 Bầu ra một đồng Chủ tịch mới (thay cho đại diện đồng Chủ tịch GTZ và để đồng Chủ 

tịch cùng với đại diện của IFC MPDF) 
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Báo cáo cập nhật quá trình hoạt động của ASMED – do ông Hiệu, và ông Cương 
trình bày: 

Ông Hiệu, Phó Cục trưởng ASMED nhiệt liệt chào mừng tất cả các đại biểu tham dự 
cuộc họp, phát biểu tóm tắt khai mạc, sau đó giới thiệu ông Cương, Trưởng ban Hợp tác quốc 
tế trình bày những cập nhật về tiến trình hoạt động gần đây của ASMED, như sau: 

Tóm tắt những hoạt động chủ yếu vừa qua của ASMED, bao gồm: 
Về hoàn thiện và đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh: 
o Đã hình thành một mã số đăng ký duy nhất cho đăng ký kinh doanh, thống kê, 

thuế và hải quan.  Một Thông tư liên tịch mới sẽ được ban hành cho phép bỏ đăng ký thuế, 
giấy phép khắc dấu, và hướng dẫn về chuẩn mực hồ sơ kinh doanh. 

Về rà soát và điều chỉnh Nghị định 90:  
o Một Ban dự thảo đã được thành lập để hỗ trợ thực hiện việc rà soát và kiến 

nghị điều chỉnh Nghị định 90. 
Về những tiến bộ thực hiện Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai 

đoạn 2006-2010: 
o “Cơ chế một cửa” đã được thiết lập ở Thái Nguyên, tiếp theo sẽ  thành lập Cơ 

chế này tại 02 tỉnh khác nữa. 
Về Bộ Sách trắng của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
o Báo cáo hàng năm về khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được trình lên Thủ 

tướng Chính phủ, theo dự kiến Báo cáo này sẽ được cập nhật vào “ Bộ Sách trắng của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ” 

Đánh giá một năm hoạt động đã qua trên trang điện tử: www.business.gov.vn 
o Số lần truy cập Website này đạt trung bình 4000 lần truy cập/ngày, so một 

năm trước đây chỉ đạt 1500 lần truy cập/ngày. Website cung cấp thông tin cập nhật thường 
xuyên, các đường kết nối thông tin, cung cấp nội dung biên bản các cuộc họp. 

 
Các ý kiến góp ý về các hoạt động vừa qua của ASMED: 
Hỏi: Bà Mimi Groenbech, Đại diện của DANIDA đề nghị làm rõ về cách thức hỗ trợ 

phát triển của ASMED cho các tỉnh khác (ngoài các tỉnh đã được đề cập trong báo cáo của 
ASMED) để đạt được sự tiến triển đồng đều giữa các tỉnh. 

 
Đáp: ông Hiệu đại diện của ASMED trả lời: Nhiều thành phố lớn đã xây dựng xong kế 

hoạch hoạt động 5 năm, một số tỉnh khác đang trong quá trình lập Kế hoạch hoạt động. Tuy 
nhiên, một số tỉnh vẫn chưa gửi báo cáo Kế hoạch hoạt động. Vì vậy, ASMED đề nghị các 
nhà tài trợ tham gia và hỗ trợ cho các tỉnh hoàn thiện và nộp các Kế hoạch hoạt động 5 năm 
của mình. 

 
PHẦN TRÌNH BÀY CỦA NHÓM CÔNG TÁC 

1. Báo cáo về cải cách chính sách quốc gia - do Ông Jim Winkler, đại diện của VNCI 
trình bày.  

Tham dự có đại diện của: ADB, DANIDA, IFC MPDF, GTZ, EU, UNIDO, 
USAID/VNCI 

 
Ông Winkler trình bày tổng quan về tầm quan trọng của các hoạt động đang được triển 

khai trong khuôn khổ Kế hoạch hành động 5 năm của SME giai đoạn 2006-2010. Ông 
Winkler đánh giá cao vai trò của các cơ quan và tổ chức thành viên trong các dự án và những 
đóng góp của họ trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động. Ông Winkler phân loại các 
hành động/dự án theo các nhóm chủ yếu sau: 
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Nhóm 1: Đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh và gia nhập thị trường. 
Nhóm 2: Tăng cường khả năng tiếp cận với đất đai. 
Nhóm 3: Tăng cường khả năng tiếp cận với các nguồn tài chính 
Nhóm 4: Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Nhóm 5: Phát triển nguồn nhân lực 
Nhóm 6: Cải thiện thái độ xã hội đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân 
Nhóm 7: Quản lý việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động 
 
Tiếp đó Ông Winkler liệt kê tóm tắt các hoạt động khác đang diễn ra,  bao gồm: các 

hội thảo, các khóa đào tạo, RIA,  tăng cường đối thoại chính sách, phổ biến thông tin, phát 
triển các công cụ đánh giá nhà nước về kinh tế cấp tỉnh. Kết thúc phần trình bày của mình 
Ông Winkler đưa ra những đề xuất về các hoạt động trong thời gian tới, bao gồm sự cần thiết 
phối hợp các nguồn lực, nỗ lực, và hỗ trợ ASMED về cơ chế giám sát việc thực hiện Kế 
hoạch hành động của DNVVN. 

 
Góp ý cho Báo cáo về Cải cách chính sách quốc gia. 
Hỏi: Noriyaso Matsuda, đại diện của JBIC, phát biểu cho rằng hiện nay, ma trận chính 

sách của Ngân hàng Thế giới đang được rà soát, xem xét, trong đó đã có sự kết hợp chặt chẽ 
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuy nhiên các hoạt động trong thời gian tới (ví dụ đề cương hành 
động cho Chính sách 8) cần được phối hợp chặt chẽ hơn. 

 
Ông Noriyaso Matsuda cũng đề cập đến tác động của nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam 

đến DNVVN và cho rằng các thông tin liên quan đến tăng trưởng tín dụng vay, chính sách 
tiền tệ, biện pháp ngăn chặn lạm phát và những ảnh hưởng của lạm phát đối với DNVVN cần 
được cung cấp và nghiên cứu nhiều hơn. Có những thông tin như vậy (ví dụ Tỷ lệ tăng tín 
dụng vay) sẽ hỗ trợ tích cực cho quyết định đầu tư của DNVVN. 

 
Đáp (đại diện của GTZ): Nhắc lại về sự cần thiết xem xét, đánh giá về tác động của 

nền kinh tế vĩ mô đến các DNVVN. 
 
Đáp (đại diện của ASMED): Ghi nhận là những thông tin nêu trên là rất quan trọng 

giúp cho các DNVVN tiếp cận được các nguồn tài chính, và đưa ra ví dụ cụ thể là Nghị định 
90 cho phép các tỉnh thành lập Quỹ tín dụng, nhưng đến nay mới chỉ có 3 tỉnh thành lập được 
Quỹ tín dụng cho mình. 

 
Hỏi (đại diện của UNIDO): Ông Fabio Tabbo, đề nghị cung cấp thông tin về các dự án 

mới được xây dựng, vì UNIDO cam kết cung cấp tài chính cho giai đoạn hai, tập trung hỗ trợ 
việc phân loại giữa các công ty của Italia và  các công ty của Việt Nam. 

 
Hỏi: Bà Trang, đại diện IFC MPDF đề nghị cho biết về sự thoả thuận tiến độ thực hiện 

giai đoạn hai của Dự án. 
 
Đáp: Giai đoạn 2 của Dự án sẽ bắt đầu được triển khai ngày sau mùa hè, dự kiến từ 

Quý 3 năm 2008, bởi vì hiện nay mới đang tổ chức các hội thảo góp ý kiến cuối cùng về nội 
dung dự án. 

 
2. Báo cáo về Quản lý kinh tế địa phương 
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Tham dự có đại diện của: ADB, DANIDA, EU, VPSSP, GTZ, IFC MPDF, ILO, 
UNIDO, VNCI 

 
Chủ trì cuộc họp trình bày mục tiêu của Nhóm là tăng cường sự phối kết hợp giữa các 

thành viên trong quản lý kinh tế địa phương thông qua các hoạt động chung, các cuộc họp 
định kỳ, tập trung vào cải cách hành chính cho các nhà đầu tư và kinh doanh. 

 
Các hoạt động của Nhóm gồm có: 
 - Giới thiệu về “Cơ chế một cửa” tại các tỉnh 
(về đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, và khắc con dấu) 
Thông qua các hoạt động như: đào tạo và thiết lập hệ thống đăng ký bằng máy tính trên 

toàn quốc, rà soát lại tính đồng bộ của các văn bản pháp luật, việc thành lập nhóm doanh 
nghiệp đặc nhiệm, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư và khả năng tiếp cận đất đai. 

 
- Hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc thực hiện sáng kiến về phát triển 

kinh tế địa phương 
Thông qua các hoạt động như: Củng cố các Hiệp hội kinh doanh cấp tỉnh, và tăng 

cường vai trò của các Hiệp hội này trong việc cung cấp chính sách và dịch vụ. Ngoài ra, còn 
hỗ trợ tiến hành các hoạt động kinh doanh ban đầu thông qua tập huấn cho các chủ doanh 
nghiệp, và các cuộc thi về khởi động bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

Chủ trì báo cáo đặc biệt nhấn mạnh về thành công của Hội thảo quốc gia về quản lý 
kinh tế địa phương được tổ chức giữa tháng 11 năm 2007, sau đó kết thúc phần trình bày của 
mình với đề xuất về các hoạt động cần tập trung trong thời gian tới bao gồm khả năng tổ 
chức Hội thảo quốc gia thứ hai, việc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, các hoạt động 
chung cũng như sự phối kết hợp các dự án của các nhà tài trợ. 

 
Các ý kiến góp ý cho Báo cáo về Quản lý kinh tế địa phương 
Hỏi: Bà Jenny Ikeder, đại diện của PRISE (dự án của ILO), và đại diện của DANIDA 

đề nghị bổ sung thêm thông tin về các hoạt động trong năm vừa qua, để có thể nhìn nhận 
được sự phù hợp trong chương trình nghị sự tương ứng của các tổ chức của họ, và muốn biết 
các chương trình xúc tiến kinh doanh ngành có được sự tập trung vào các tỉnh hay không. 
Đại diện của DANIDA trình bày tóm tắt cho các đại biểu về các chương trình mục tiêu của 
DANIDA. 

 
Hỏi: Đại diện của UNIDO nhấn mạnh là “ma trận chính sách” cần được cập nhật 

thường xuyên để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan liên quan xác định nơi cần tập trung 
can thiệp. 

 
Hỏi: Đại diện của IFC MPDF lưu ý rằng các Nhóm đã tổ chức rất nhiều khóa đào tạo, 

nhiều tài liệu được ban hành và điều này đòi hỏi cần xây dựng được một cơ chế thực hiện 
hơn là chỉ có chia sẻ thông tin, nhờ đó có thể giảm bớt sự trùng lặp mỗi khi một nhóm hoặc 
một chương trình/dự án chuyển sang tỉnh khác. 

 
Hỏi: Đại diện của GTZ nhất trí và đề nghị cho biết những thông tin này có thể tìm ở 

đâu (tại trang web nào); đồng thời kiến nghị rằng những thông tin này không những chỉ dành 
cho nhà tài trợ, mà nên cung cấp cho các tổ chức khác tham khảo, sử dụng. 

 
3. Báo cáo về BDS/Cách tiếp cận ngành – do Bà Ricarda Meissner, EU trình bày. 
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        Thành viên tham gia là đại diện của: DANIDA, SNV, ADB, DFID, GTZ, EU, ILO, 
VNCI, IFC MPDF, WB 

 
Bà Ricarda Meissner giới thiệu tổng quan về lịch sử của nhóm, được bắt đầu từ hoạt 

động của hai nhóm là Nhóm BDS và Nhóm khuyến khích tiểu ngành sau đó 2 nhóm này sát 
nhập lại. Mục tiêu nhằm để chia sẻ thông tin, điều phối và hợp tác trong các lĩnh vực như: 
chuỗi giá trị, tập trung hóa, liên kết, tính cạnh tranh cấp tỉnh, tính cạnh tranh chung (đối 
Nhóm với tiểu ngành), và tăng cường năng lực, phân tích nhu cầu… (đối với Nhóm BDS). 
Các hoạt động được thực hiện theo sự hiệp lực, tránh trùng lắp, phát triển thực hành tốt, cải 
thiện thông tin phản hồi, và chia sẻ những cách tiếp cận mới. Sau đó, bà Meissner nêu lên 
những việc mà Nhóm đã làm được: thường xuyên trình bày, giới thiệu về các dự án, chia sẻ 
tài liệu, phối hợp các hoạt động chung về Thực hành tốt, hành động về chuỗi giá trị. Bà 
Meissner ghi nhận việc Hội thảo quốc gia về Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các 
chuỗi giá trị, tổ chức vào ngày 20 tháng ba năm 2008, như là một ví dụ điển hình về hợp tác 
của Nhóm. Kết thúc phần trình bày của mình, Bà Meissner cho rằng bên cạnh việc đẩy mạnh 
tiến độ huy động các nguồn lực, tránh trùng lắp, những vấn đề đặt ra cho Nhóm cần tập trung 
giải quyết là: 

 
- Làm thế nào để nhóm DNVVN có thể vượt qua được khó khăn, mệt mỏi (do phải 

tham dự quá nhiều cuộc họp) 
- Tổ chức sắp xếp các vị trí ít nhất 6 tháng một lần. 
- Cập nhật ma trận, nghiên cứu tình huống chung và Thực hành tốt cho sự hợp tác tài 

trợ. 
- Giới thiệu các bài học kinh nghiệm chung và phát triển công cụ dùng cho ASMED, 

VCCI, và các nhà tài trợ khác. 
 

Góp ý kiến về báo cáo của BDS/cách tiếp cận ngành: 
 
Hỏi (đại diện của GTZ): khuyến nghị SMEDPG sử dụng kinh nghiệm/ kiến nghị của 

nhóm để xác định xem ai sẽ là các thành viên của Nhóm, phương án tổ chức trong thời gian 
tới. 

 
Hỏi (đại diện của EU): Đề nghị cho biết phương thức tốt nhất để hợp tác với ASMED, 

và ASMED sẽ sử dụng những sản phẩm của các Nhóm khác nhau như thế nào để hoàn thiện 
hơn về tổ chức của mình trong tương lai. 

 
Đáp (đại diện của ASMED), Ông Cương ghi nhận các hoạt động tích cực và chủ động 

của các nhóm trong năm qua. Việc đầu tiên là ASMED  rà soát lại tất cả thông tin, sau đó lựa 
chọn đưa vào cổng thông tin của ASMED gíup cho các tỉnh có thể nhận biết được tiến trình 
hoạt động, chương trình đào tạo, tập huấn… kể cả các thông tin hữu ích về các hoạt động đào 
tạo cho các DNVVN đã thực hiện trong vòng 3 năm qua, cũng có thể sử dụng và đưa lên 
mạng điện tử. Ông Cương khuyến nghị nên dành ưu tiên nhiều hơn mục tiêu phát triển, đặc 
biệt về tăng cường tính cạnh tranh cho các DNVVN trong thời gian tới.  

 
4. Báo cáo về tài chính cho các DNVVN - do Ông Fabio, đại diện của UNIDO trình 

bày. 
Ông Fabio đã giới thiệu các mục tiêu hoạt động chủ yếu của Nhóm, gồm có: 
- Chương trình tín dụng phát triển cho các DNVVN, tạo công ăn việc làm ở các khu 
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vực miền Trung… 
- Quĩ tín dụng phát triển cho các DNVVN, cách tiếp cận thị trường đối với người 

nghèo, tư vấn và hỗ trợ đầu tư cho các tổ chức tài chính riêng biệt. 
- Về đề án tài chính cho các DNVVN, việc hỗ trợ SBV cải thiện khung chính sách cho 

các hoạt động như hợp đồng kinh doanh, Tài chính cho phát triển. 
- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các DNVVN ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. 
Kết thúc phần trình bày của mình, Ông Fabio ghi nhận nỗ lực của Nhóm nhằm đưa tất 

cả các thông tin vào một ma trận giản đơn, tuy nhiên một số dự án vẫn chưa được đưa vào 
ma trận. Ông Fabio đề nghị có ý kiến phản hồi về nội dung của ma trận chính sách. 

 
Bình luận về Báo cáo tài chính cho các DNVVN: 
Hỏi (đại diện của EU): Chúng ta có nên chỉ tập trung vào một ma trận, hay có lẽ thực 

tế hơn nếu ta sử dụng một số hoạt động phối kết hợp thông qua các Nhóm hoạt động? 
Đáp (đại diện của IFC MPDF): Ma trận thuộc quyền sở hữu và do ASMED vận hành. 

Vì vậy đây là vấn đề của ASMED. 
Đáp (đại diện của ASMED): Ngoài ma trận của ASMED hiện cũng có một số ma trận 

khác nữa (ít nhất là 3); và khuyến nghị chỉ nên sử dụng một ma trận để tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc cập nhận thông tin. 

Đáp (đại diện của IFC MPDF): Đã đề xuất một cơ chế để thường xuyên cập nhật thông 
tin cho ma trận. 

Hỏi (đại diện của UNIDO): về sự cần thiết phải liệt kê danh sách tất cả các nhà tài trợ 
và đối tác có liên quan. 

Đáp (đại diện của ASMED): Đồng chủ tịch sẽ chịu trách nhiệm thực hiện yêu cầu trên. 
 

5. Báo cáo về Thực hành kinh doanh bền vững - do Bà Eleonore đại diện của IFC và 
Bà Bình, đại diện của ILO trình bày. 

Hiện nay, IFC và ILO đang hợp tác với nhau trong dự án Làm việc tốt hơn của Việt 
Nam, tuy nhiên dự án này vẫn trong quá trình chuẩn bị. Theo dự kiến của Dự án các hoạt 
động sẽ được triển khai vào nửa sau của năm 2008 nhằm tăng tính cạnh tranh và cải thiện 
tiêu chuẩn lao động, trước hết sẽ tập trung vào ngành may mặc. Mục tiêu chủ yếu của dự án 
là tăng quy mô từ 70 nhà máy trong năm đầu lên đến 700 nhà máy trong vòng 5 năm sau, dựa 
trên trụ cột là sự thực thi đối thoại xã hội trong kế hoạch công nghiệp cơ sở, gồm 3 thành tố 
là: đánh giá doanh nghiệp, tư vấn và đào tạo doanh nghiệp, cam kết của thành viên. Theo 
thiết kế, Dự án có thể tự trang trải tài chính của mình vào cuối năm thứ 4, và sẽ độc lập về 
mặt tài chính kể từ năm thứ 5. Các hoạt động chủ yếu gồm: đánh giá các nhà máy, những ưu 
tiên, giám sát và cập nhật việc cải tiến kế hoạch hoạt động. Toàn bộ các kết quả sẽ được đưa 
vào một hệ thống quản lý thông tin. Dự án nhằm cải thiện điều kiện làm việc, giảm sự trùng 
lắp, tạo cơ hội tham gia các khoá đào tạo, tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật, và giúp tăng cường uy tín 
của Việt Nam về nguồn sẩn phẩm đúng qui cách đạo đức. 

 
Góp ý kiến cho Báo cáo thực hành kinh doanh bền vững: 
Hỏi (đại diện của IFC MPDF): các đề xuất về các hoạt động khác cho mục tiêu thực 

hành kinh doanh bền vững. 
Đáp (đại diện của UNDP) Bà Helena thông báo việc UNDP đã xây dựng một chương 

trình hướng tới lao động, chống tham nhũng, bảo vệ quyền con người, giáo dục và các vấn đề 
quan tâm khác. 

Hỏi (đại diện của DANIDA cùng với Bộ Lao Động và VNCI): đề nghị nêu các giải 
pháp để tránh trùng lặp trong đào tạo, môi trường làm việc… và thúc đẩy sự minh bạch hơn 
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trong quan hệ đối tác làm việc. 
Hỏi (đại diện của EU cùng với MOLISA): Các khuyến nghị cần thiết để đảm bảo hơn 

quyền của lao động và những vấn đề liên quan tới đại diện của người lao động, vì thực tế rất 
nhiều công ty không ký hợp đồng dài hạn với người lao động, điều này dẫn đến khả năng gia 
tăng các cuộc đình công lao động. 

Đáp (đại diện của IFC MPDF) Bà Eleonore cho rằng các bộ phận của nhà máy sẽ tiếp 
cận xử lý các vấn đề nêu trên về lao động. 

Hỏi (đại diện của MPDF): về các vấn đề liên quan đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
cần được đưa vào chương trình nghị sự của SMEPG trong thời gian tới. 

 
6. Báo cáo về việc tiếp tục hợp tác với VBF – do Bà Giang, đại diện của VBF IFC 

trình bày. 
 
Bà Giang báo cáo chương trình nghị sự sắp tới của VBF sẽ có 3 phần, như sau: 
- Nhận thức về môi trường kinh doanh của Việt Nam 
- Đối thoại giữa Chính phủ và khu vực tư nhân về thị trường vốn và ngân hàng 
- Phân phối và sản xuất, các vấn đề liên quan đến chính sách và thủ tục thuế. 
Những vấn đề khác sẽ được thảo luận tại Diễn đàn, bao gồm các vấn đề về giáo dục 

(về thị trường lao động), du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng. 
 

THẢO LUẬN VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN VÀ 
CƠ CHẾ HỢP TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI 

 
Ông Cương đại diện của ASMED khẳng định những hoạt động tích cực của ASMED 

đã tạo cơ sở cho các nhà tài trợ, các nhà đầu tư xác định nơi cần tập trung nỗ lực và bắt đầu 
các hoạt động. Ông Cương cũng nhấn mạnh hoạt động của  ASMED với tư cách là cơ quan 
đầu mối đã giúp tối đa hóa khả năng điều phối (ví dụ trong kế hoạch phát triển các DNVVN), 
và sự kết nối giữa các tổ chức và cơ quan bắt đầu tham gia với các tổ chức và cơ quan đang 
hoạt động. Ông Cương đề xuất chỉ nên giới hạn trong bảy nhóm công tác, và cho rằng cơ cấu 
các nhóm hoạt động một cách cứng nhắc là hoàn toàn không cần thiết. 

 
Sau đó Ông Cương đề xuất một số nội dung cần được sửa đổi trong Nghị định 90 về 

xúc tiến phát triển các DNVVN, đồng thời cảm ơn, ghi nhận sự hỗ trợ của UNIDO, Nhật Bản 
và nhà tài trợ khác. Những ưu tiên quan trọng cần sửa đổi gồm có: 

- Làm rõ hơn định nghĩa về DNVVN. 
- Tạo ra một cơ chế để điều phối hoạt động hỗ trợ và giám sát. 
- Củng cố các phương thức nhằm tăng cường khả năng giúp cho DNVVN tiếp cận 

nguồn tài chính. 
- Thiết lập nhiều hơn hỗ trợ kỹ thuật cho DNVVN 
- Xây dựng nhiều hơn các chương trình hỗ trợ (như dự án của EU) cho dự thảo mới 

Nghị định 90. 
 
Sau đó, đồng chủ tọa, đại diện của IFC MPDF điều khiển cuộc họp sang các chủ đề 

khác, và nhắc lại gợi ý ban đầu về cải thiện quản lý tri thức và cách giải pháp (mở rộng/thu 
hẹp) của các nhóm công tác. 

 
Hỏi: (đại diện của ASMED) Ông Cương: Đề xuất nên chăng có một cuộc họp (hơn là 

hai cuộc) thay cho cho cuộc họp với các nhóm đối tác khác nhau, theo chủ đề đã được lựa 
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chọn. 
Đáp: (đại diện của VNCI) ông Winkler cho rằng các nhóm công tác đã nghiên cứu các 

thủ tục hành chính và văn bản pháp quy, nhưng khó có Nhóm nào có thể nắm bắt được hết 
toàn bộ các văn bản pháp luật. Ông nhấn mạnh rằng cần tóm tắt và xuất bản các văn bản 
pháp luật để mọi người có thể nắm bắt được. Trên cơ sở đó sẽ triển khai bước tiếp theo là 
xem xét sự đồng bộ và đơn giản hoá thủ tục. 

 
Sau đó, ông Winkler lưu ý các đại biểu là Dự án số 30 sẽ được khởi động vào ngày 30 

tháng bảy, triển khai thực hiện tới năm 2010. Dự án này đó sẽ được đưa lên mạng để mọi 
người có thể dễ dàng truy cập, tuy nhiên cần có sự hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật để thực 
hiện.  Ông cũng nhấn mạnh lới ích to lớn của Dự án đối với lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, tạo công ăn việc làm, giúp hiện đại hóa các hệ thống, nâng cao các kỹ năng, và giảm 
bớt gánh nặng cho doanh nghiệp và công dân. 

 
Hỏi (đại diện của DANIDA): đáng giá cao chương trình, đề nghị cho biết làm thế nào 

để gắn hoạt động của chương trình với Kế hoạch phát triển DNVVN, trong bối cảnh mà Kế 
hoạch phát triển DNVVN triển khai chậm ở các tỉnh? kể cả việc gắn kết với kế hoạch ở cấp 
quốc gia. 

 
Đáp (đại diện của ASMED), Ông Hiệu: nhấn mạnh tầm quan trọng của kế hoạch 5 

năm, và  cho rằng môi trường kinh doanh ở Việt Nam đã được cải thiện, kể cả ở các tỉnh. 
Tuy nhiên, ông Hiệu cũng thừa nhận việc xúc tiến kế hoạch gặp hiện khó khăn ở các tỉnh, vì 
cần nhiều nguồn lực hơn và nhận thức về phát triển DNVVN còn bị hạn chế. ASMED mong 
muốn các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ giúp các tỉnh chuẩn bị thật tốt kế hoạch 5 năm của 
mình. Ngoài ra, mỗi tỉnh cần phải thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch 5 năm. Tuy 
nhiên một số tỉnh vẫn chưa thành lập vì chưa hiểu được sự cần thiết phải thành lập Ban chỉ 
đạo để thực hiện kế hoạch của mình. 

 
Hỏi (đại diện của GTZ): Đề nghị xem xét việc giảm bớt số lượng nhóm công tác (vì có 

nhiều đại diện trong nhiều nhóm, dễ tạo sự mệt mỏi), chưa rõ làm thế nào để tăng thêm chiều 
sâu trong thảo luận và chất lượng chương trình nghị sự; Đề nghị làm rõ vai trò của ASMED 
trong nhóm đối tác, và mong muốn các các nhà tài trợ cùng phối hợp giúp ASMED trong 
việc lập kế hoạch, chiến lược phát triển. Nếu vậy, thì kế hoạch nào ASMED muốn được hỗ 
trợ? Đề nghị cho ý kiến ai sẽ là thành viên trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật này để có ảnh hưởng, 
và ASMED muốn nhận được hỗ trợ gì từ nhóm này? 

 
Đáp: Ông Hiệu nói rằng ASMED cần có sự hỗ trợ để tăng cường năng lực và vai trò 

điều phối của mình nhằm tập trung tốt hơn cho các mục tiêu ưu tiên. 
 
Đáp: Ông Cương tin rằng vai trò của ASMED không bị ảnh hưởng bởi việc giảm hay 

tăng số lượng các nhóm hoạt động, mà trách nhiệm chính của ASMED là tập trung vào các 
mục tiêu ưu tiên. Trả lời cho câu hỏi liên quan đến các yêu cầu cho công tác điều phối, ông 
Cương cũng có cảm tưởng là ASMED đang thực hiện công việc điều phối nhưng chưa cảm 
nhận rõ được vai trò điều phối hợp tác của mình. 

Hỏi (đại diện của IFC MPDF): đưa ra câu hỏi về các hoạt động hỗ trợ về cải cách pháp 
luật ở cấp vĩ mô (trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ Nghị quyết số 30), và việc hỗ trợ tổ chức 
Diễn đàn trao đổi xung quanh những vấn đề cải cách pháp luật ở cấp vĩ mô; cũng như những 
hoạt động phối kết hợp của Dự án VNCI trong việc tổ chức Diễn đàn trên. 
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Đáp: VNCI đã căn cứ vào sự đồng thuận trong cuộc họp giữa chính phủ và các nhà tài 

trợ để xác định những ưu tiên cần can thiệp. Khẳng định phương thức tốt nhất để gắn kết lãnh 
đạo cấp trung ương và cấp tỉnh với nhau là thực hiện cải cách đồng thời ở cả cấp Trung ương 
và cấp tinh hơn là chỉ tập trung mạnh vào cải cách ở cấp tỉnh. Và chỉ ra có nhiều cơ hội tiềm 
năng để tái tổ chức các Diễn đàn như vậy. 

 
Hỏi (đại diện của IFC MPDF): đề nghị DANIDA tổ chức hội nghị bàn tròn để thảo 

luận về công tác điều phối (từ kinh nghiệm của Ghana) 
 
Đáp: đại diện DANIDA nhất trí với đề xuất trên. 
 
Hỏi: đại diện của EU đề nghị làm rõ hơn đề xuất nêu trên nên thực hiện ở quy mô các 

nhóm nhỏ hay với các nhóm lớn hơn? 
 
Đáp: ông Cương đại diện của ASMED cho rằng do có quá nhiều báo cáo ở các cuộc 

họp trước đã làm sao lãng sự chú ý tập trung, giảm hiệu quả. Nhưng hoạt động của các nhóm 
trợ giúp và hoạt động điều phối nên tùy thuộc vào quyết định của các nhà tài trợ. 

 
Hỏi: Đại diện của GTZ quan tâm đến việc rà soát, đánh giá hoạt động của các nhóm 

công tác và những tiến bộ thực tế của nhóm đã đạt được? Những người báo cáo có thấy trách 
nhiệm cần duy trì nhóm công tác không? Các nhóm công tác nhận thức được sự cần thiết 
phải đưa ra được các quyết định hoạt động không? 

 
Hỏi: Đại diện của EU hỏi tiếp về vấn mà GTZ nêu ra, băn khoăn là có tốt hơn hay 

không khi thay đổi hoặc hợp nhất các chủ đề? khuyến nghị về khả năng thành lập các nhóm 
nhỏ làm việc để xây dựng đầu vào cho quyển Sách Trắng, và lưu ý rằng làm như vậy có thể 
dễ dàng hơn khi đề nghị từng nhà tài trợ xây dựng. 

 
Đáp: đại diện của ASMED, ông Cương cho rằng trong khi chờ ý kiến quyết định của 

các tiểu nhóm, khuyến nghị các cuộc họp nên duy trì tổ chức 6 tuần/lần. Còn đối với các 
nhóm trọng tâm, từ trước đến nay vẫn họp 2 lần/năm, nhưng bây giờ đã họp 1 lần trong năm, 
thường gắn liền với một sự kiện nào đó. 

 
Hỏi: đại diện của IFC MPDF đề nghị các nhóm công tác xác định phương thức hoạt 

động tốt nhất và gợi ý các khuyến nghị cần được hoàn thiện trong vòng 3 tháng, để thảo luận 
tại Hội nghị bàn tròn của DANIDA. 

 
CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI: 
VNCI: Tổ chức diễn đàn quốc gia về Dự án 30 vào tháng 10 
ASMED: Đề nghị cần có đề xuất sửa đổi Nghị định 90 và hỗ trợ cập nhật kế hoạch 

phát triển và cập nhật ma trận hoạt động 
Biên bản cuộc họp này sẽ được báo cáo tại Hội nghị CG giữa kỳ tại Sapa vào đầu 

tháng 6 năm 2008. 
Đại diện đồng chủ toạ của MPDF cám ơn bà Doris và GTZ đã đồng chủ tọa trong năm 

qua, và đề cử đồng chủ tọa mới (theo thứ tự bảng chữ cái) là đại diện của ILO. ILO đã chấp 
thuận đề nghị này. 
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Kết luận Cuộc họp của đại diện ASMED Ông Hiệu phát biểu cảm ơn kết thúc cuộc 
họp, đáng giá cao các thông tin có giá trị đã được các đại biểu thảo luận, trao đổi trong cuộc 
họp. Ông Hiệu  mong muốn có sự hỗ trợ hơn nữa của các nhà tài trợ để sửa đổi Nghị định 90, 
cũng như trong việc Kế hoạch hành động 5 năm, và đẩy mạnh xúc tiến hoạt động của 
DNVVN ở Việt Nam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                              NHÓM HỖ TRỢ QUỐC TẾ VỀ 

                                                                    TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  



 27 

 

 

BÁO CÁO GIỮA KỲ VỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC NĂM 2008  

------------- 

TÀI  LIỆU PHỤC VỤ CHO HỘI NGHỊ TƯ VẤN  

CÁC NHÀ TÀI TRỢ, TỔ CHỨC VÀO THÁNG 6 NĂM 2008 

 
Giới thiệu chung về Nhóm hỗ trợ quốc tế về tài nguyên và môi trường (ISGE) : 
Điểm qua hoạt động của ISGE 
Các hoạt động của chính phủ và các nhà tài trợ về quản lý tài nguyên và môi trường 

được phối hợp và triển khai hài hòa hóa, nhờ đó ngăn ngừa ô nhiễm một cách hiệu quả, nâng 
cao chất lượng môi trường, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam. 

 
Nhiệm vụ của ISGE 
Nhóm hỗ trợ quốc tế về tài nguyên và môi trường (ISGE) có vai trò xúc tác và hoạt 

động như một đơn vị đầu mối trong việc hài hóa thủ tục viện trợ và đối thoại chính sách. 
Sáng kiến hoạt động của Nhóm thông qua việc trao đổi, điều phối các hoạt động giữa chính 
phủ và các nhà tài trợ trong lĩnh vực quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, giúp xây 
dựng sự đồng thuận cho những ưu tiên về bảo vệ tài nguyên và môi trường, xây dựng chiến 
lược, văn bản pháp luật, tăng cường năng lực thể chế, các chương tŕnh phát triển giữa các chủ 
thể gồm Bộ ngành trung ương, các doanh nghiệp, xă hội dân sự, và cộng đồng các nhà tài trợ. 

 
Quá trình hoạt động của ISGE:  
 
Kể từ khi bắt đầu hoạt động của mình từ năm 2004, ISGE đă nhận được sự quan tâm, 

hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế và các chủ thể liên quan. ISGE đă thực hiện thành 
công những mục tiêu đặt ra trong Giai đoạn hoạt động đầu tiên (2004 – 2007) cũng như trong 
giai đoạn  kéo dài đến 30/6/2008.    

 
Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong hoạt động, 

bản Dự thảo cuối cùng về Khuôn khổ hoạt động hỗ trợ ISGE giai đoạn 2008 – 2010 và kế 
hoạch hoạt động đã được hoàn thành. Những tài liệu này sẽ được báo cáo để thông qua tại 
Cuộc họp của Ban chỉ đạo của ISGE dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2008.  

 
Các hoạt động tập trung của ISGE trong giai đoạn mới là đối thoại  theo chủ đề (như 

Diễn đàn đối thoại chính sách - PDP) về tài nguyên và môi trường, trong đó các vấn đề về 
biến đối khí hậu được quan tâm, các cuộc đối thoại về những vấn đề liên quan đến biến đổi 
khí hậu đă bắt đầu được tổ chức. Hoạt động đầu tiên của Nhóm ISGE là hỗ trợ thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia đối phó với biến đổi khí hậu (NTP). Trong Diễn đàn này, 
khái niệm, dự thảo lần 1 và lần 2 của Chương trình mục tiêu NTP đă nhận được đánh giá tích 
cực, có giá trị từ phía các nhà tài trợ. Bộ Tài nguyên và Môi trường lại tiếp tục nhận được sự 
hỗ trợ đáng kể của các nhà tài trợ giúp cho việc cập nhật, hoàn thiện Chương trình mục tiêu 
NTP. Theo kế hoạch, Văn kiện quan trọng này sẽ được trình Chính phủ phê duyệt vào cuối 
Qúi 2 năm 2008, sau đó sẽ đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ hai của Quốc hội vào năm 2008. 
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Trong năm tháng đầu năm 2008, ISGE đă triển khai thực hiện các hoạt động sau: 
 

1. Theo đúng kế hoạch, Phiên họp toàn thể ISGE đă được tổ chức vào ngày 5 tháng 3 
năm 2008. Mục tiêu của Phiên họp nhằm trao đổi thảo luận, huy động nguồn hỗ trợ 
của cộng động các nhà tài trợ để triển khai thực hiện thành công 3 chương trình mục 
tiêu của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có:  (1) Chương trình hành động thực 
hiện các cam kết của Việt Nam hội nhập vào WTO, (2) Hoàn thiện các văn bản pháp 
quy và (3) Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đối khí hậu. 

2. Cuộc hội thảo đầu tiên của PDP về biến đổi khí hậu được tổ chức vào ngày 
23/01/2008. Tiếp theo báo cáo về Chương trình mục tiêu NTP tại hội thảo và tại 
phiên họp toàn thể, ISGE đă tổ chức nhiều cuộc hội thảo khác về ứng phó với biến 
đổi khí hậu và hỗ trợ Chương trình NTP với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, 
cộng đồng các nhà tài trợ và các tổ chức quan tâm. CCPDP là Diễn đàn quan trọng 
cho hoạt động đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến thông tin về 
những vấn đề biến đổi khí hậu giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ ngành, 
địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế và các đối tác cùng quan tâm. 

3. Nhóm ISGE cũng đă cung cấp tư vấn có hiệu quả cho chương trình UNEP về môi 
trường trong khuôn khổ Một sáng kiến của Liên Hiệp Quốc.  

4. Về việc chia sẻ thông tin: Trang thông tin điện tử của ISGE được cập nhật thường 
xuyên và Bản tin được xuất  bản định kỳ hai tháng một lần. 

 
Các hoạt động trong thời gian tới: 
 
Kế hoạch hoạt động trong giai đoạn 2008 – 2010 của ISGE cung cấp một khuôn khổ 

hoạt động chung giúp cho việc lập kế hoạch công tác hàng năm của ISGE. Do cách tiếp cận 
khác nhau trong giai đoạn hoạt động mới của ISGE, việc hoàn thành kế hoạch hành động 
năm 2008 đă bị chậm lại. Ban thư ký ISGE đă tham khảo ý kiến trực tiếp với các nhà tài trợ 
chính về kế hoạch hoạt động trong năm 2008 của ISGE, dự kiến sẽ hoàn thiện và được thông 
qua vào cuối tháng 6 năm 2008.  

 
Các hoạt động của ISGE trong năm 2008 sẽ tập trung vào những vấn đề sau: 
1. Đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ ODA trong lĩnh vực tài nguyên và bảo 

vệ môi trường (NRE), tập trung vào hỗ trợ khung đối thoại chính sách theo chủ đề. 
2. Thúc đẩy đối thoại chính sách về văn bản pháp luật liên quan đến NRE, biến đổi khí 

hậu, đa dạng sinh  học, quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm, các dịch vụ về môi trường. 
3. Tư vấn triển khai và thực hiện đối thoại chính sách ưu tiên về tài nguyên và bảo vệ 

môi trường được lựa chọn như: các tiêu chuẩn môi trường, tài nguyên môi trường trong chiến 
lược phát triển bền vững, chiến lược ngành về bảo vệ môi trường, các chính sách về “sản 
xuất sạch hơn”, lĩnh vực “công nghiệp môi trường”… và 
4. Cập nhật thông tin cho trang thông tin điện tử của ISGE và xuất bản thường xuyên các Bản 
tin của ISGE. 
 

ĐỐI TÁC HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP (FSSP) 
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Báo cáo 6 tháng đầu năm 2008 
 

Đối tác Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp (FSSP) là khung hợp tác rộng lớn giữa Chính phủ 
Việt Nam và tất cả các bên tham gia quan tâm đến ngành lâm nghiệp Việt Nam. Văn bản 
Thỏa  thuận Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp và Đối tác được ký kết từ tháng 11 năm 
2001 và có hiệu lực đến năm 2010. Đến năm 2006, Đối tác Lâm nghiệp đã nhất trí hỗ trợ cho 
Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, chiến lược này đã được 
Thủ tướng phê duyệt vào tháng 2 năm 2007. 

 
Đối tác Lâm nghiệp là một phương tiện hữu hiệu để Chính phủ, các đối tác trong 

nước và quốc tế có thể trao đổi thông tin và quan điểm của mình về các vấn đề mang tính 
chiến lược của ngành. Đối tác Lâm nghiệp là kênh điều phối đối thoại và kỹ thuật về các vấn 
đề quan trọng như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi 2004, các văn bản pháp quy của 
ngành, kế hoạch 5 năm ngành lâm nghiệp (2006 – 2010), và Chiến lược Phát triển Lâm 
nghiệp Việt Nam. Đối tác Lâm nghiệp thực hiện đối thoại thông qua các cuộc họp Diễn đàn 
Đối tác, Ban điều hành đối tác (PSC) và Ban điều hành chuyên môn (TEC), và có nhiều hơn 
các hoạt động trao đổi không chính thức bao gồm đối thoại “trực tiếp” hoặc qua thiết bị điện 
tử, ví dụ như phản hồi về chính sách hoặc ý kiến đánh giá về mặt kỹ thuật từ phía các đối tác 
quốc tế thông qua thư điện tử. 

 
Báo cáo này do Văn Phòng Điều Phối FSSP (FSSP CO), là Ban thư ký của Đối tác 

Lâm nghiệp và cũng là đơn vị quản lý hoạt động của Quỹ ủy thác Ngành lâm nghiệp (TFF) 
chuẩn bị. Quỹ ủy thác này được sự hỗ trợ của rất nhiều đối tác FSSP. Báo cáo cập nhật các 
hoạt động chính của Đối tác Lâm nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2007 và một số hoạt động 
chính dự định trong 6 tháng cuối năm 2008.  
 
Thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp. Các đối tác lâm nghiệp hỗ trợ  thực hiện 
Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam thông qua việc tổ chức thực hiện 5 chương trình 
chính của Chiến lược: 

• Chương trình 1: Quản lý và phát triển rừng bền vững  
• Chương trình 2: Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường 
• Chương trình 3: Chế biến và thương mại gỗ và lâm sản 
• Chương trình 4: Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm (RETE) 
• Chương trình 5: Đổi mới chính sách, thể chế, lập kế hoạch và giám sát ngành 

 
Việc thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 
2008 
 
Cuộc họp thường niên của FSSP đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 1 năm 2008. 
Tại cuộc họp này, các đối tác FSSP đã nhận được các thông tin mới nhất về tình hình của 
ngành và việc thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam (VFDS) năm 2007 
thông qua hoạt động của 5 chương trình Chiến lược. Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, triển 
lãm VFDS với các khu trưng bày riêng biệt cho 5 chương trình Chiến lược là một sáng kiến 
nhằm chỉ rõ hỗ trợ của các đối tác trong việc thực hiện Chiến lược. Kết quả của triển lãm này 
là đầu vào quan trọng cho các Tiểu ban điều phối các chương trình Chiến lược. 
Các nội dung dưới đây sẽ nêu bật một số tiến triển quan trọng của ngành lâm nghiệp trong 
thời gian gần đây của từng chương trình, đặc biệt nhấn mạnh những hoạt động có sự hỗ trợ 
của Đối tác lâm nghiệp. 
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Chương trình 1: Quản lý và phát triển rừng bền vững 
 
Chương trình này tập trung vào hỗ trợ hoạt động quản lý và phát triển rừng bền vững, bao 
gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng, với trọng tâm là rừng sản xuất và giống cây trồng. 
Chương trình cũng hỗ trợ hoạt động giao đất giao rừng, rừng cộng đồng và lâm sản ngoài gỗ. 
Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT là đơn vị đầu mối thực hiện chương trình này. 
 
Ngày 14/1/2008, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 05/2008/NĐ-CP về Quỹ bảo vệ và 
phát triển rừng. Quỹ này được thành lập nhằm huy động các nguồn lực của xã hội cho việc 
bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng, nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được 
hưởng lợi từ rừng, và nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng cho các chủ rừng, 
góp phần thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp. Quỹ hỗ trợ cho các chương trình, dự 
án hoặc các hoạt động phi dự án mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu 
cầu đầu tư. Nhiều đối tác của FSSP, bao gồm cả Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Tổ 
chức bảo tồn quốc tế (IUCN), và Tổ chức Nông - Lương Liên hợp quốc (FAO) đã hỗ trợ cho 
việc thành lập Quỹ này. 
 
Cũng trong ngày 14/1/2008, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 
05/2008/TT-BNN hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. 
 
Ngày 15/1/2008, Bộ NN&PTNT đã ban hành Văn bản số 123/BNN-LN hướng dẫn thí điểm 
thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng cho 40 thôn theo 
Chương trình Lâm nghiệp cộng đồng do TFF tài trợ. Quỹ được thành lập nhằm nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư thôn đối với rừng cộng đồng và nâng cao 
năng lực và hiệu quả quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng bền vững của các cộng đồng. 
 
Chương trình Trồng mới 5 triệu ha rừng (5MHRP) được thực hiện theo Quyết định 661, 
là chương trình lâm nghiệp quan trọng cấp quốc gia với vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách 
Chính phủ. Chương trình này hỗ trợ thúc đẩy trồng rừng sản xuất và nâng cao quản lý rừng 
phòng hộ và đặc dụng. Sau khi ban hành Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007 về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 661/QĐ-TTg ra ngày 29/7/2007 liên quan tới 
mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, ngày 
2/5/2008, Bộ NN&PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 
liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng 
chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha 
rừng giai đoạn 2007 – 2010. 
 
Chương trình 2: Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường 
 
Chương trình này tập trung hỗ trợ công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, tập 
trung vào đối tượng chính là rừng phòng hộ và đặc dụng. Chương trình này cũng hỗ trợ các 
hoạt động đang triển khai liên quan đến việc chi trả các dịch vụ môi trường (PES). Cục Kiểm 
lâm thuộc Bộ NN&PTNT là đơn vị đầu mối thực hiện chương trình này. 
 
Các hoạt động nâng cao bảo vệ rừng vẫn đang được tiến hành, đặc biệt là vấn đề giảm thiểu 
cháy rừng. Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm 
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giai đoạn 2007 – 2010 đã được triển khai thực hiện. Công tác cảnh báo sớm cháy rừng được 
cải thiện trên cơ sở sử dụng ảnh viễn thám MODIS. Đề án giao rừng và Đề án hỗ trợ sản xuất 
nương rẫy bền vững cũng được xây dựng và triển khai. Về hoạt động bảo tồn đa dạng sinh 
học, Kế hoạch hành động bảo tồn Voi được triển khai tại 2 trong 3 khu vực ưu tiên. Quy 
hoạch bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã 2008 – 2015 đã được xây dựng và 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ NN&PTNT hiện đang tiến hành xây dựng các quy 
chuẩn kỹ thuật về bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.  
 
Cục Kiểm lâm đã hoàn thành việc rà soát rừng đặc dụng và kết quả đang được trình duyệt. 
Cục Kiểm lâm hiện dự thảo đề án đầu tư cho các khu rừng đặc dụng. Hệ thống giám sát và 
đánh giá rừng đặc dụng đã được xây dựng và đưa vào hoạt động với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo 
tồn Việt Nam. 
 
Những nỗ lực về việc thí điểm cơ chế chi trả dịch vụ môi trường (PES) hiện đang trong 
quá trình thực hiện tại lưu vực sông Đồng Nai và sông Đà. Dự kiến, hoạt động này sẽ góp 
phần hoàn thiện các chính sách liên quan tới cơ chế chi trả dịch vụ môi trường. 
 
Chương trình 3: Chế biến và thương mại gỗ và lâm sản 
 
Chương trình 3 tập trung vào việc thúc đẩy công tác chế biến và tiếp thị thị trường gỗ và lâm 
sản ngoài gỗ. Do đó, chương trình này hỗ trợ nhiều sáng kiến của khu vực tư nhân, từ doanh 
nghiệp quy mô nhỏ đến doanh nghiệp quy mô lớn. Cục Chế biến Nông Lâm sản và Nghề 
muối thuộc Bộ NN&PTNT là đơn vị đầu mối thực hiện chương trình này. 
 
Nhiều đối tác của FSSP, bao gồm EU, WB và GTZ, hiện đang hỗ trợ thực hiện dự án điều tra 
tổng thể thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam trong năm 2008. Đây là hoạt 
động tiếp theo cuộc điều tra thí điểm tại tỉnh Đắk Lắk với sự hỗ trợ của Chương trình lâm 
nghiệp Việt Đức. Một cơ sở dữ liệu sẽ được xây dựng nhằm thiết lập hệ thống thông tin 
chung về doanh nghiệp chế biến lâm sản, trong đó kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu chế biến 
lâm sản của các Sở NN&PTNT. 
 
Chương trình 4: Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm (RETE) 
 
Chương trình này tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và đào tạo về lâm nghiệp 
cho các cán bộ trong ngành lâm nghiệp và khuyến lâm. Cùng với việc xem xét từng yếu tố, 
chương trình này cố gắng cải thiện những mối liên kết giữa nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và 
khuyến lâm để cung cấp hỗ trợ trên cơ sở nhu cầu cho các đơn vị quản lý rừng và đất rừng tại 
Việt Nam. Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ NN&PTNT là cơ quan đầu mối thực hiện 
chương trình này. 
 
Bộ NN&PTNT đã ban hành bộ định mức kinh tế - kỹ thuật các dự án khuyến nông bao gồm 
cả lĩnh vực khuyến lâm. Trong khi đó, Trung tâm Khuyến nông quốc gia hiện đang thực hiện 
nhiều nỗ lực đáng kể nhằm xây dựng các đề án khuyến nông, trong đó có các dự án về 
khuyến lâm như trồng rừng thâm canh cây nguyên liệu, trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và 
lâm sản ngoài gỗ..v..v. 
 
Chương trình 5: Đổi mới chính sách, thể chế, lập kế hoạch và giám sát ngành 
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Chương trình này tập trung vào hoạt động cải cách toàn diện và hiện đại hóa các thể chế lâm 
nghiệp, cập nhật khung chính sách và pháp lý, đồng thời cải thiện công tác lập kế hoạch và 
giám sát. Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT là đơn vị đầu mối thực hiện chương trình 
này. 
 
Ngành lâm nghiệp hiện đang xây dựng hệ thống thông tin toàn diện cho ngành lâm nghiệp 
và một cổng thông tin (IT) tích hợp. Đây là hoạt động được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT giao 
nhiệm vụ thông qua Quyết định số 3427 ban hành tháng 11 năm 2006. Đối tác Lâm nghiệp 
hỗ trợ ban đầu, chủ yếu thông qua xây dựng các môđun được lựa chọn cho Hệ thống Thông 
tin và Giám sát Ngành Lâm nghiệp (FOMIS), như các chỉ số và cơ sở dữ liệu giám sát ngành, 
và cơ sở dữ liệu các dự án ODA về lâm nghiệp (xem phân tích ở đoạn sau).  
 
Ban thư ký đối tác (Văn phòng Điều phối FSSP). Công việc của Ban thư ký Đối tác, hay 
Văn phòng Điều phối FSSP, được tổ chức theo 4 phạm vi kết quả chính: (1) các hoạt động 
điều phối; (2) Thông tin và truyền thông; (3) Hoạt động quản lý Quỹ TFF; và (4) Quản lý 
Văn phòng Điều phối FSSP. 
 
Các hoạt động chính do Đối tác và Văn phòng Điều phối FSSP thực hiện trong 6 tháng 
đầu năm 2008 
 
Các hoạt động điều phối 

• Cuộc họp đánh giá thường niên FSSP đã được tổ chức vào ngày 16/1/2008. Hơn 80 
đại biểu đại diện cho các ban ngành có liên quan của Chính phủ ở các cấp trung ương 
và cấp tỉnh, các tổ chức quốc tế đa phương và song phương, các tổ chức phi chính 
phủ quốc tế và đại diện của khu vực tư nhân đã tham dự cuộc họp này. Thứ trưởng 
Hứa Đức Nhị đã có bài trình bày về bản Báo cáo Phát triển Ngành Lâm nghiệp 2007 
tại cuộc họp này. Bản báo cáo cung cấp thông tin tổng quan về ngành năm 2007, xem 
xét cả bối cảnh chung của ngành lâm nghiệp Việt Nam và việc thực hiện các nhiệm 
vụ phát triển lâm nghiệp. Tình hình cập nhật về việc thực hiện Chiến lược Phát triển 
Lâm nghiệp Việt Nam (VFDS) cũng được 5 Tiểu ban Điều phối trình bày tại cuộc 
họp thông qua hoạt động của 5 chương trình Chiến lược. Bên cạnh đó, việc chuyển 
giao vị trí Đồng chủ tịch FSSP phía quốc tế đã được tiến hành ngay sau thời gian họp 
chính thức. Tiến sỹ Laslo Pancel, thay mặt Đại sứ quán Đức sẽ tiếp quản vai trò Đồng 
chủ tịch FSSP từ Ông Michel Evequoz, người nắm giữ trọng trách này hơn 2 năm 
nay. 

 
• Sáu Mạng lưới Lâm nghiệp vùng:  

o Các cuộc họp mạng lưới trong 6 tháng đầu năm: Với sự hỗ trợ của Văn 
phòng Điều phối FSSP, 4 cuộc họp mạng lưới đã được tổ chức trong tháng 3 
năm 2008. Với mục tiêu thúc đẩy việc chia sẻ thông tin ở phạm vi rộng hơn, 
một số cuộc họp chung giữa các mạng lưới lâm nghiệp vùng đã được tổ chức, 
như cuộc họp giữa mạng lưới Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ tại thị trấn Sa Pa, 
và cuộc họp giữa mạng lưới Nam Bộ và Tây Nguyên tại thành phố Đà Lạt. 
Tại các cuộc họp này, tất cả các mạng lưới tiến hành xem xét lại các hoạt 
động đã thực hiện năm 2007 và xây dựng các kế hoạch cho năm 2008, đồng 
thời chia sẻ thông tin về các vấn đề trong ngành mà các thành viên đều quan 
tâm. Việc thực hiện quyết định 147 về phát triển rừng sản xuất, quản lý giống 
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cây trồng và cải cách các Lâm trường quốc doanh là các vấn đề chủ yếu mà tất 
cả các thành viên mạng lưới đều quan tâm và thảo luận tại các cuộc họp này. 

o Hỗ trợ các mạng lưới lâm nghiệp vùng huy động các nguồn lực để tiến hành 

các hoạt động ưu tiên: Văn phòng Điều phối FSSP sẽ tiếp tục tìm kiếm các 
nguồn hỗ trợ bổ sung từ các đối tác cho các hoạt động của các mạng lưới lâm 
nghiệp vùng. 

 
• Hỗ trợ 5 Tiểu ban Điều phối Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam. Văn 

phòng Điều phối FSSP đã cộng tác chặt chẽ với các trưởng nhóm và thư ký các Tiểu 
ban trong quá trình chuẩn bị triển lãm VFDS được tổ chức trong khuôn khổ cuộc họp 
thường niên của FSSP. Các ma trận về sự tham gia của 5 chương trình Chiến lược đã 
được cập nhật sau cuộc họp và gửi tới tất cả các đối tác FSSP.  

 
• Hỗ trợ việc chuẩn bị và tổ chức Tuần lễ Lâm nghiệp châu Á - Thái Bình Dương 

và Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Lâm nghiệp châu Á - Thái Bình Dương (APFC). 
Đây là hoạt động chính và ưu tiên nhất của Văn phòng Điều phối FSSP đầu năm 
2008. Sự kiện lớn này được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Việt 
Nam, từ ngày 21 đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2008. Mục tiêu chính của Tuần lễ Lâm 
nghiệp châu Á - Thái Bình Dương là mang lại cơ hội cho nhiều bên liên quan khác 
nhau và các nhà quản lý rừng chia sẻ các ý tưởng và tìm kiếm các giải pháp cho các 
vấn đề gai góc nhất mà rừng và ngành lâm nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
đang phải đương đầu. Sự kiện này đã thu hút được sự tham gia của hơn 700 đại biểu 
đến từ 57 quốc gia khác nhau. Hơn 50 đối tác đã hỗ trợ cho Tuần lễ Lâm nghiệp 
thông qua những đóng góp tài chính và phi tài chính. Trong khuôn khổ Tuần lễ Lâm 
nghiệp, FAO cùng với các tổ chức đối tác khác nhau đã tiến hành tổ chức 30 sự kiện, 
bao gồm ba phiên họp toàn thể và kỳ họp lần thứ 22 của Ủy ban Lâm nghiệp châu Á - 
Thái Bình Dương. Một hội chợ thông tin cũng được tổ chức với gian hàng trưng bày 
của 27 tổ chức, 55 áp phích, một triển lãm ảnh, và ba buổi giới thiệu sách. Đối tác 
FSSP, với vai trò là Ban thư ký, đã đóng góp rất nhiều công sức vào quá trình chuẩn 
bị và tổ chức sự kiện lâm nghiệp trọng đại này. 

 
• Điều phối các hoạt động khác. Đối tác Lâm nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt 

động điều phối và chia sẻ thông tin với các chương trình, các Bộ, ngành, tổ chức đối 
tác và chuyên gia khác nhau.  
o Cung cấp đầu vào cho hoạt động phân tích tương quan của tất cả các chương trình 

đối tác trong Bộ NN&PTNT, phân tích này được tiến hành với sự hỗ trợ của Diễn 
đàn các nhà tài trợ toàn cầu cho phát triển nông thôn. 

o Hỗ trợ các bên liên quan phía Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nội địa, trong 
việc tiếp cận với các khoản hỗ trợ của Chương trình Lâm nghiệp Quốc gia (NFP) 
thông qua tổ chức FAO. Cho tới nay đã có 8 tổ chức nộp hồ sơ xin tài trợ, trong 
số này có 2 thỏa thuận tài trợ đã được ký kết năm 2007 cho Viện Quản lý rừng 
bền vững và Chứng chỉ rừng, và Viện tư vấn Phát triển Kinh tế - xã hội khu vực 
nông thôn và miền núi (CISDOMA), và một đơn xin tài trợ của Hiệp hội Gỗ và 
Lâm sản Việt Nam (VIFORES) hiện đang được xem xét để tài trợ. 

o Cung cấp đầu vào cho Đoàn đánh giá lập kế hoạch của Đại sứ quán Phần Lan cho 
đề án mới về Công nghệ truyền thông và thông tin trong ngành lâm nghiệp (CIT). 

 
Các hoạt động truyền thông và thông tin. 
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• Hệ thống Thông tin và Giám sát Ngành Lâm nghiệp (FOMIS). 
o    Báo cáo phân tích số liệu cơ sở 2005 (với tên gọi Báo cáo Thông tin cơ sở và các 

chỉ sổ ngành 2005) đã được xây dựng và phát hành rộng rãi ở dạng sách, đĩa CD 
và trên trang web. 

o   Số liệu cơ sở 2005 đã được xử lý và đưa vào cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc. 
Một cơ sở dữ liệu mở với hệ thống báo cáo động hiện đang trong quá trình thiết 
kế. Kết quả sẽ là một ứng dụng web với báo cáo đầu ra dạng bảng biểu, biểu đồ 
và bản đồ (GIS) (chức năng GIS sẽ là một chức năng thử nghiệm). 

o   Cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy ngành lâm nghiệp hiện đang được xây dựng với 
giao diện web. Đó sẽ là nơi lưu trữ và chia sẻ các văn bản pháp quy của ngành 
lâm nghiệp với giao diện và văn bản song ngữ. 

o   Văn phòng Điều phối FSSP hiện đang phối hợp với Cục Lâm nghiệp thực hiện đề 
án “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành lâm nghiệp đến năm 2010” 
do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt. 

• Truyền thông. Văn phòng Điều phối FSSP tiếp tục hỗ trợ chia sẻ thông tin qua các 
hoạt động thường nhật, như vận hành trang web, và cụng cấp thông tin tóm lược cho 
các đoàn, khách tới thăm văn phòng về các hoạt động của ngành và Đối tác.  
o Bản tin FSSP số 18 tập trung vào chủ đề Giám sát và Đánh giá đã được xây dựng 

và phân phát tại cuộc họp đánh giá hàng năm của FSSP và cho các bên tham gia 
tại các tỉnh. Số tiếp theo của Bản tin sẽ được phát hành trong 6 tháng cuối năm 
2008 sẽ tập trung vào chủ đề đang rất được quan tâm liên quan tới “Rừng và Biến 
đổi khí hậu”. 

o Thông tin về các hoạt động của ngành lâm nghiệp và FSSP được phổ biến thông 
qua việc hợp tác với các đối tác và các cơ quan thông tin đại chúng như Đài 
Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), các toà soạn và 
các sự kiện lớn, đặc biệt là Tuần lễ Lâm nghiệp châu Á – Thái Bình Dương và 
phiên họp thứ 22 của Ủy ban Lâm nghiệp châu Á – Thái Bình Dương. 

o Trang web FSSP vẫn được duy trì với các hoạt động của FSSP và Quỹ uỷ thác 
Ngành lâm nghiệp (TFF). Việc nâng cấp trang web đã được hoàn tất. Phiên bản 
mới của trang web FSSP sẽ được giới thiệu ngay khi giải quyết được vấn đề về 
đường truyền thuê riêng. 

 
Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp (TFF) 

• Hoạt động của TFF 
o Hội đồng quản lý quỹ. Cuộc họp thứ tư của Hội đồng quản lý quỹ được tổ 

chức vào ngày 4 tháng 3 để thảo luận và phê duyệt kế hoạch hoạt động và 
ngân sách của TFF, cũng như kế hoạch giám sát năm 2008 đối với các dự án 
được TFF tài trợ. 

o Các hoạt động tiếp sau đợt Đánh giá rủi ro tài chính (FRA). Sau khi nhận 
được các kết quả từ Đoàn đánh giá rủi ro tài chính cuối năm 2007, Văn phòng 
Điều phối FSSP đã thảo luận và thống nhất với Bộ NN&PTNT và các nhà tài 
trợ TFF để tiến hành các hoạt động tiếp theo, tập trung vào giám sát và kiểm 
tra các khoản tài trợ của TFF, hoạt động này đã được phản ánh trong kế hoạch 
công tác năm 2008. 

o Chuẩn bị Biên bản ghi nhớ mới. Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ TFF đã 
thảo luận và nhất trí về việc kéo dài pha đầu tiên của TFF thêm một năm nữa, 
cho đến cuối năm 2008, để có thêm thời gian chuẩn bị pha tiếp theo.  

• Quản lý danh mục các dự án TFF 
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o Cơ sở dữ liệu TFF đã được xây dựng để quản lý danh mục các dự án TFF và 
cơ sở dữ liệu này hiện đang tiếp tục được cập nhật 

o Kiểm toán hàng năm của TFF đã được tiến hành trong tháng 4 và 5. Báo cáo 
cuối cùng sẽ được đệ trình vào tháng 6/2008. 

 
Văn phòng Điều phối FSSP 

• Kiểm toán hàng năm 2007 Quỹ ủy thác Văn phòng Điều phối (tháng 4 và 5/2008) 
• Văn phòng Điều phối tiếp tục thảo luận với lãnh đạo Bộ NN&PTNT và các nhà tài 

trợ để tìm kiếm thêm nguồn tài trợ bổ sung cho Quỹ ủy thác Văn phòng Điều phối, 
giai đoạn 2008 - 2010. 

• Chuyển văn phòng: từ tháng 3/2008, Văn phòng Điều phối FSSP chuyển về trụ sở Bộ 
NN&PTNT, tại tầng 3, nhà A8, số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội. 

 
Các hoạt động chính sẽ được Đối tác Lâm nghiệp và Văn phòng Điều phối FSSP thực 
hiện cuối năm 2008 
 
Các hoạt động điều phối.  

• Các cuộc họp đối tác 
o Diễn đàn FSSP sẽ được tổ chức kết hợp với Ngày Lâm nghiệp Việt Nam vào 

cuối tháng 11/2008; và 
o Các cuộc họp TEC sẽ được tổ chức định kỳ nhằm thảo luận về các vấn đề của 

ngành và đối tác. 
• Hỗ trợ 5 Tiểu ban điều phối các chương trình Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt 

Nam tổ chức các cuộc họp xem xét các ưu tiên và nguồn lực, bao gồm cả ngân sách 
chính phủ và hỗ trợ ODA hiện tại cho mỗi chương trình. 

• Hỗ trợ các cuộc họp Mạng lưới lâm nghiệp vùng 
 
Các hoạt động truyền thông và thông tin. Năm 2008, có một số thay đổi đối với các hoạt 
động xây dựng Hệ thống Thông tin và Giám sát Ngành lâm nghiệp (FOMIS). Sau khi 
thực hiện đề án “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành lâm nghiệp đến năm 
2010”, cơ sở dữ liệu giám sát ngành dựa trên chỉ số và cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy lâm 
nghiệp sẽ được xây dựng theo mô hình môđun, từ đó các cơ sở dữ liệu này có thể được hoà 
nhập vào hệ thống thông tin quy mô lớn hơn của toàn ngành lâm nghiệp. Môđun đầu tiên sẽ 
được thiết kế là một ứng dụng cơ sở dữ liệu web mở với hệ thống báo cáo động nhằm lưu 
trữ, xử lý và phân tích số liệu bộ chỉ số ngành. Số liệu năm 2006 và 2007 cho bộ chỉ số cũng 
sẽ được thu thập và xử lý. Môđun thứ 2 sẽ là ứng dụng cơ sở dữ liệu web cho các văn bản 
pháp quy lâm nghiệp. Ngoài ra, Văn phòng Điều phối FSSP sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ 
Cục Lâm nghiệp thực hiện đề án “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành lâm 
nghiệp đến năm 2010”. Hơn nữa, Đối tác Lâm nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động chia sẻ thông tin 
thường nhật thông qua trang web và bản tin của Đối tác..v..v. 
 
 
Quỹ ủy thác Ngành Lâm nghiệp (TFF)  

• Cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu quản lý TFF 
• Kêu gọi đề xuất và ý tưởng dự án theo quyết định của Hội đồng quản lý quỹ 
• Hỗ trợ Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thẩm định các đề xuất dự án mới 
• Chuẩn bị các báo cáo 6 tháng (tiến độ và tài chính) cho các nhà tài trợ TFF 

 



 36 

Văn phòng Điều phối FSSP. Trong 6 tháng cuối năm 2008, Văn phòng Điều phối FSSP sẽ 
tìm kiếm hỗ trợ bổ sung cho Quỹ ủy thác Văn phòng Điều phối cho giai đoạn 2008 – 2010. 
Sửa đổi giữa kỳ kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2008 sẽ được tiến hành, và xây dựng 
kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2009. 
 
Những chỉ số dự kiến đạt được trong 6 tháng cuối năm 2008  

• Tiếp tục thực thi Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam (2006-2020). 
• Một diễn đàn FSSP sẽ được tổ chức thành công kết hợp với Ngày Lâm nghiệp Việt 

Nam vào cuối tháng 11/2008.  
• Hỗ trợ mạnh mẽ của FSSP đối với việc phân cấp các hoạt động 
• Biến đổi khí hậu và cơ chế tài chính của nó với các thông tin cập nhật sẽ được phổ 

biến tới các độc giả. 
• Phổ biến thông tin về các hoạt động chính của Đối tác và ngành.  
• Việc quản lý Quỹ Uỷ thác Ngành Lâm nghiệp được củng cố và gắn kết với hệ thống 

hành chính của Bộ NN&PTNT. Quỹ Uỷ thác Ngành Lâm nghiệp sẽ hỗ trợ những ưu 
tiên chiến lược (được xác định rõ trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam, 
Kế hoạch 5 năm của ngành và kế hoạch hoạt động 2008) 

• Tiếp tục phát triển Hệ thống Thông tin Giám sát Ngành (FOMIS) ở cấp quốc gia để 
giám sát việc thực hiện Chiến lược Lâm nghiệp và kế hoạch 5 năm, đồng thời cung 
cấp thông tin cho việc chuẩn bị báo cáo về các cam kết quốc tế về môi trường..v..v. 

 
Để biết thêm thông tin chi tiết về Đối tác Lâm nghiệp xin hãy liên lạc với Văn phòng Điều 

phối FSSP theo địa chỉ: Tầng 3, nhà A8, số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội. Điện thoại: 

(84-4) 7629412; Email: fssp@hn.vnn.vn. Website: www.vietnamforestry.org.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Cập nhật tiến độ ISG 6 tháng đầu năm 2008 
 
 
Các hoạt động của ISG giai đoạn 2006-2010 
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 tập trung vào 5 Lĩnh vực chính  

 
1. Thúc đẩy đối thoại chính sách 

2. Hỗ trợ điều phối các chương trình/dự án tài trợ nước ngoài 

3. Thu thập và phổ biến thông tin 

4. Các quá trình xây dựng năng lực và quản lý 

5. Theo dõi và đánh giá 
 

  
CCáácc  hhooạạtt  đđộộnngg  đđãã  tthhựựcc  hhiiệệnn  ttrroonngg  66  tthháánngg  đđầầuu  nnăămm  22000088 
 
Hoạt động 1: Xúc tiến đối thoại chính sách   

 
1. Hội nghị Ban điều hành ISG lần thứ 14: tổ chức ngày 26 tháng 2 năm 2008 phê duyệt 

báo cáo công tác ISG năm 2007 và Kế hoạch công tác năm 2008, cập nhật tình hình thực 
hiện kế hoạch 5 năm phát triển nông nghiệp nông thôn.  

2. Mạng lưới Hợp tác Quốc tế   
� Ngày 16 tháng 1 năm 2008, tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động của Mạng lưới 

HTQT năm 2007 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2008.   
� Ngày 3-4 tháng 4 năm 2008, tổ chức khoá tập huấn về nghiệp vụ Lễ tân cho các thành 

viên Mạng lưới. Khoá tập huấn được giảng dạy bởi các chuyên gia của Bộ Ngoại giao 
và ông Nguyễn Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng. 68 thành viên đã tham dự khoá 
tập huấn này. 

� Hoàn tất công tác tuyển Điều phối viên cho Mạng lưới.  
� Ngoài ra, Mạng lưới cũng đã tiến hành rất nhiều các hoạt động như chia sẻ thông tin 

về các hoạt động của ngành và của các nhà tài trợ thông qua Bản tin tháng và Bản tin 
quý. Các hoạt động chia sẻ thông tin qua hệ thống email cũng duy trì thường xuyên. 
Các thành viên mạng lưới được cập nhật các thông tin, báo cáo hữu ích về các chủ đề 
khác nhau. 

 
3. An toàn thực phẩm 

� Thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động đã thực hiện của Bộ trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm thông qua bản câu hỏi để xây dựng một ma trận về an toàn thực phẩm 
nhằm (i) giúp Bộ xây dựng một cơ sở để tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin 
giữa các chủ thể liên quan (ii) xác định khoảng trống trong lĩnh vực an toàn thực 
phẩm để các nhà tài trợ và các nhà đầu tư có định hướng hỗ trợ, đầu tư hiệu quả.   

� Phối hợp với FAO và WHO thúc đẩy việc thành lập nhóm công tác liên ngành về An 
toàn thực phẩm. Mục tiêu của Nhóm để điều phối các hoạt động về an toàn thực 
phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế.  

� Song song với việc chuẩn bị nhóm công tác liên ngành về An toàn thực phẩm. ISG 
cũng giúp Bộ thúc đẩy việc thành lập một nhóm công tác về an toàn thực phẩm trong 
khuôn khổ Mạng lưới HTQT của Bộ. Mục tiêu của Nhóm này để hỗ trợ Bộ thực hiện 
kế hoạch hành động về năm an toàn thực phẩm 2008.  

 
4.  Đối thoại tỉnh  
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� ISG đã xúc tiến trao đổi và tham vấn 4 nhà tài trợ nòng cốt và các đối tác như IFAD, 
WB, FAO, INGOs, Đối tác Lâm nghiệp, Dự án phát triển nông thôn Thừa Thiên 
Huế,… để thúc đẩy đối thoại về các vấn đề chính sách cấp tỉnh.  

 
5. Hỗ trợ xây dựng Chiến lược Phát triển Nông thôn  

� Thúc đẩy chuyến công tác của Giáo sư Joachim- Viện trưởng viện IFFRI sang Việt 
Nam để hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chiến lược Phát triển Nông thôn. Chuyến công tác 
này trong khuôn khổ sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID). Theo kế 
hoạch chuyến công tác này diễn ra vào tháng 3 năm 2008. Tuy nhiên do Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và PTNT bận đột xuất, nên chuyến công tác bị hoãn. ISG đang nỗ 
lực phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược PTNT nối lại chuyến công tác của GS. Joa 
Chim (dự kiến vào tháng 6).  

� Tổ chức cuộc họp nhóm công tác về hỗ trợ xây dựng Chiến lược PTNT vào tháng 6 
để cập nhật: (i) tiến độ xây dựng đề án “Nông nghiệp - Nông dân – Nông thôn”, (ii) 
tình hình hoạt động của nhóm công tác. Thành phần tham dự bao gồm đại diện các 
cục, vụ phía Bộ (Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT, Vụ HTQT, Vụ Kế hoạch, Cục Chăn 
nuôi, Cục Trồng trọt, Cục Chế biến Thương mại Nông lâm sản và Nghề muối, Viện 
Chính sách, và cộng đồng các nhà tài trợ (Úc, Thuỵ điển, Thuỵ sĩ, Ngân hàng Thế 
giới, IFAD, Oxfam Hồng Kông, Oxfam Anh, Helvetas, và SNV,…); 

� Phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo về Kịch bản Chiến lược phát triển 
Nông thôn vào tháng 6 năm 2008.  

� Tổ chức Hội thảo tham vấn cộng đồng quốc tế cho đề án “Nông nghiệp – Nông dân – 
Nông thôn” vào ngày 12 tháng 6 năm 2008. Hội thảo do Bộ Nông nghiệp và Ngân 
hàng Thế giới chủ trì.  

 
6. Đối thoại với các nhà tài trợ nòng cốt ISG 

� Tổ chức cuộc họp các nhà tài trợ nòng cốt vào ngày 13 tháng 3 năm 2008 để tham 
vấn và hoàn thiện kế hoạch công tác của ISG năm 2008, tập trung vào các nội dung 
về ngân sách (Kế hoạch ngân sách 2008, định mức chi tiêu), để ISG hoạt động hiệu 
quả hơn trong năm 2008.  

� Thường xuyên thảo luận, trao đổi với các nhà tài trợ nòng cốt ISG để tham vấn về các 
vấn đề chính sách, khả năng hợp tác, và các nội dung khác trong quá trình thực hiện 
Kế hoạch công tác 2008.  

 
7. Các chương trình trọng điểm của ngành  

� Cập nhật thông tin về các chương trình trọng điểm của ngành thông qua phiếu điều 
tra. Một ma trận về các chương trình trọng điểm của ngành trong năm 2008 được xây 
dựng và chia sẻ rộng rãi giữa các đơn vị trong Bộ và với cộng đồng quốc tế.   

 
Lĩnh vực 2 – Hỗ trợ phối hợp các chương trình và dự án nước ngoài tài trợ 

1.  Hỗ trợ thực hiện Cam kết Hà nội  

� Thúc đẩy và tham gia vào quá trình thực hiện nghiên cứu “Tài liệu hoá các kinh 
nghiệm liên quan đến khả năng áp dụng phương pháp tiếp cận ngành trong ngành 
nông nghiệp và PTNT ở Việt Nam: Liệu các đối tác của ngành có đang đóng góp vào 
việc nâng cao hiệu quả viện trợ?”. Hoạt động chung này giữa Bộ Nông nghiệp và 
PTNT/ Diễn đàn toàn cầu về phát triển nông thôn sẽ đóng góp một cách có chiến lược 
đối với nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và các đối tác quốc tế để tăng cường hơn nữa hiệu 
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quả viện trợ và đầu tư trong nước cho ngành nông nghiệp và PTNT ở Việt Nam. Bản dự 
thảo cuối cùng đang được hoàn thiện.  

� Hỗ trợ đoàn công tác cho nghiên cứu “Trách nhiệm giải trình lẫn nhau”. Nghiên cứu 
này là một phần của tiến trình chuẩn bị cho Diễn đàn cấp cao Accra về viện trợ, do 
Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Đức (BMZ) tài trợ.   

� Thường xuyên chia sẻ và cập nhật thông tin, các ấn phẩm liên quan đến Cam kết Hà 
nội cho các thành viên mạng lưới HTQT của ngành.  

 
2. Hỗ trợ các đối tác ngành 

� ISG tích cực làm việc với các đối tác khác như đối tác Nước sạch và VSMTNT, đối 
tác Giảm nhẹ thiên tai, đối tác Lâm nghiệp, đối tác Cúm gia cầm và cúm ở người để 
tìm cách hỗ trợ và hợp tác ở khía cạnh thông tin và các khía cạnh tiềm năng khác. 
Thường xuyên tăng cường chia sẻ thông tin giữa ISG và các đối tác .  

� Hoạt động chung giữa Bộ Nông nghiệp và Diễn đàn toàn cầu về phát triển nông thôn 
trong nghiên cứu trên sẽ góp phần nâng cao hoạt động của các đối tác và tăng cường 
sự phối hợp giữa ISG và các đối tác. 

� Cùng với 3 đối tác khác (Giảm nhẹ thiên tai, Lâm nghiệp, Cúm gia cầm) tổ chức hội 
thảo về quản lý thiên tai ngoài thuỷ tai vào ngày 27 tháng 5 năm 2008.  

 
3. Phối hợp với các dự án/chương trình của ngành do nước ngoài tài trợ 

� ISG tích cực trao đổi, thảo luận với các dự án/chương trình khác như dự án POSMA, 
dự án STOFA, dự án cải cách hành chính, các dự án về phát triển nông thôn, … để 
tìm kiếm cơ hội hợp tác tổ chức các hoạt động chung và chia sẻ thông tin.  

 
LĨNH VỰC 3- Chia sẻ và Phổ biến thông tin   
 
1. Hệ thống thông tin, xuất bản bản tin   

� Bản tin Quý ISG: đã phát hành 1 số vào tháng 5 năm 2008 
� Bản tin tháng: đã phát hành 5 số 
� Trang web ISG: thường xuyên được cập nhật, nhiều báo cáo và các tài liệu được đăng 

tải để chia sẻ với các tất cả đối tượng quan tâm.  
� Tờ rơi giới thiệu về ISG được phổ biến rộng rãi.  

 
     Trang web ISG  

� Trang web ISG (thường xuyên được cập nhật): nhiều báo cáo và bài trình bày được 
đăng tải trên trang web để chia sẻ rộng rãi cho các đối tượng quan tâm. Danh mục văn 
bản pháp quy bằng tiếng Anh được Bộ và các nhà tài trợ đánh giá cao. 

 
2. Hỗ trợ hệ thống thông tin của ngành.  

� Hỗ trợ Vụ Hợp tác quốc tế vận hành trang web của vụ  http://icd.mard.gov.vn  
� Cơ sở dữ liệu ODA của Bộ (thường xuyên cập nhật thông tin về các dự án mới) 
� Cơ sở dữ liệu tích hợp (bao gồm 5 phần: các dự án ODA, FDI, văn bản pháp quy, cơ 

cấu tổ chức của Bộ, dịch vụ tư vấn): thường xuyên cập nhật. 
� Phối hợp với Văn phòng Bộ xuất bản sách giới thiệu các chuyên gia, cán bộ quốc tế 

đã có đóng góp cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và PTNT.  
� Tư vấn cho Vụ Pháp chế xây dựng trang web.  

 
Lĩnh vực 4- Các quá trình xây dựng năng lực và quản lý  
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1. Phát triển nguồn nhân lực cho Bộ và Văn phòng ISG 

� Tiếp tục phối hợp với CECI để tuyển tình nguyện viên về thông tin, hỗ trợ ISG 
cải thiện các công cụ thông tin và thúc đẩy đối thoại chính sách cấp tỉnh.  

� Tuyển cán bộ chương trình và điều phối viên cho mạng lưới HTQT để nâng cao năng 
lực cho ISG.  

� Thúc đẩy chuyến đi tham quan Trung Quốc cho một số cán bộ của Vụ HTQT, văn 
phòng ISG và các cục, vụ khác để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về điều phối ODA và 
đối thoại chính sách.  

 
Lĩnh vực 5- Kiểm soát và đánh giá  

� Tham gia Hệ thống Giám sát đánh giá hỗ trợ quản lý trong ngành nông nghiệp và 
phát triển nông thôn thuộc dự án của Thuỵ sĩ tài trợ. 

� Báo cáo 6 tháng đầu năm (+ báo cáo tài chính). 
Tiến hành kiểm toán tài chính ISG năm 2007 vào tháng 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     ĐỐI TÁC GIẢM NHẸ THIÊN TAI 
Báo cáo cho Cuộc Họp nhóm Tư vấn các Nhà tài trợ tháng 6 năm 2008 

 
 
A. GIỚI THIỆU CHUNG 

Đối tác Giảm nhẹ Thiên tai (GNTT) ra đời theo sáng kiến của Chính Phủ Việt Nam và cộng 
đồng các nhà tài trợ sau trận lũ lịch sử năm 1999 ở Miền Trung Việt Nam. Trận lũ xảy ra 
đúng vào thời điểm Cuộc họp Nhóm Tư vấn các Nhà tài trợ 1999 đã tạo ra một động lực 
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chung cho Chính Phủ và các tổ chức Quốc tế, để chuyển sang giảm nhẹ rủi ro thiên tai thay 
vì ứng phó với thiên tai.  

Giai đoạn chuẩn bị (Giai đoạn 1) của Đối tác GNTT được thực hiện đối với các tỉnh Miền 
Trung của Việt Nam trong các năm 2002-2003. Sau đó Giai đoạn 2 của Đối tác được phê 
duyệt với thời gian 2,5 năm, bắt đầu từ tháng 7, 2006. Đóng vai trò là diễn đàn giữa Chính phủ 
Việt Nam và các nhà tài trợ, mục tiêu chung của Đối tác GNTT là:  

“Hỗ trợ Chính phủ đạt được mục tiêu phát triển quốc gia thông qua phương pháp tiếp 

cận đa ngành, chiến lược, và có sự điều phối trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam” 

Trong đó, bao gồm 4 mục tiêu cụ thể: 

1. Quản lý và chia sẻ thông tin liên quan đến lĩnh vực phòng chống thiên tai nhằm tăng 
cường sự hợp tác và nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan đến giảm nhẹ 
thiên tai 

2. Tư vấn cho Chính phủ và thúc đẩy các đối thoại về chính sách, chiến lược và pháp 
luật về giảm nhẹ thiên tai 

3. Hỗ trợ nâng cao năng lực để áp dụng phương thức tiếp cận tổng hợp vào quản lý thiên 
tai và thực hiện Đối tác giảm nhẹ thiên tai  

4. Điều phối phân bổ nguồn lực để sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong quản lý thiên 
tai (bao gồm hỗ trợ xác định và kết nối tài trợ cho các dự án ưu tiên trong quản lý 
thiên tai). 

Đối tác GNTT hiện có Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, và một số nhóm làm việc và mạng lưới với 
các cơ quan liên quan khác. Ban Chỉ đạo Đối tác GNTT có chức năng định hướng hoạt động 
của Đối tác như quy định trong Biên bản Thoả thuận của Đối tác, có các thành viên là các đại 
diện từ các cơ quan Trung ương gồm Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ LĐ TB XH, Bộ Tài nguyên Môi trường, đại 
diện cấp tỉnh (Nam Định, Quảng Ngãi, An Giang), và đại diện các nhà tài trợ. 

Các Nhà tài trợ chính của Đối tác GNTT là: Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc 
(UNDP), Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), Cơ quan Phát triển Quốc tế Thuỵ 
Điển (SIDA), Đại sứ quán Hà Lan và Đại sứ quán Luxembourg. Chính phủ Việt Nam cũng 
đóng góp cho hoạt động của Đối tác GNTT thông qua cung cấp văn phòng làm việc, vốn đối 
ứng và một số cán bộ chính phủ làm việc cho Ban Thư ký. 
 
B. MỘT SỐ DIẾN BIẾN QUAN TRỌNG 

Từ khi Giai đoạn II của Đối tác GNTT đi vào hoạt động đã có một số sự kiện quan trọng có 
tác động đến công tác quản lý thiên tai tại Việt Nam, do dố đã và đang có tác động trực tiếp 
đến hoạt động của Đối tác GNTT. Cụ thể là: 

• Luật Đê điều được Quốc hội Khoá XI thông qua tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực từ 
ngày 1 tháng 7 năm 2007, 

• Các trận bão lũ nghiêm trọng mùa mưa bão năm 2006, 2007, 

• Chiến lược Quốc gia về Phòng Chống và Giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tháng 11 năm 2007, và 
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• Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng được coi là vấn đề quan trọng đối với phát triển 
và công tác quản lý thiên tai, được Chính phủ và các bên liên quan khác đặt ưu tiên 
trong các hoạt động liên quan. 

Các sự kiện trên đều mang tầm quan trọng nhất định và có các tác động khác nhau đến Kế 
hoạch hoạt động của Đối tác GNTT. Tổng hợp lại, Đối tác GNTT đều đã tham gia đóng một 
vai trò quan trọng, nhất là quản lý và chia sẻ thông tin. 

C. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Dưới đây là một số kết quả mà Đối tác GNTT đạt được tính đến nay, được trình bày theo thứ 
tự các mục tiêu của Đối tác GNTT. 

1. Quản lý và chia sẻ thông tin nhằm tăng cường sự hợp tác và nâng cao nhận thức về 

những vấn đề liên quan đến GNTT  

� Thiết lập trang web Đối tác GNTT tại www.ccfsc.org.vn/ndm-p, cập nhật thường xuyên 
các thông tin liên quan đến quản lý thiên tai. Trang web đã được nâng cấp nhiều lần để 
trở thành công cụ hữu hiệu nhất trong việc chia sẻ thông tin của Đối tác GNTT 

� Một Thư viện trực tuyến về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) được 
xây dựng với sự hỗ trợ của dự án Sáng kiến Mạng lưới Vận động Chính sách (DANI) do 
DIPECHO tài trợ, hiện được đặt tại trang Web của Đối tác tại địa chỉ trên 

� Hàng tháng Bản tin của Đối tác GNTT đã được phát hành với 600 bộ cả tiếng Việt và 
tiếng Anh và gửi cho các cơ quan quản lý thiên tai của các bộ, ở 64 tỉnh thành phố và 
gần 100 các đối tác trong nước và quốc tế 

� Đối tác GNTT đóng vai trò chủ chốt trong việc chia sẻ thông tin với các bên liên quan 
sau các trận bão lũ trong nửa cuối năm 2006 và năm 2007. Dù theo đuổi mục tiêu giảm 
nhẹ thiên tai, vai trò của Đối tác GNTT đối với điều phối cứu trợ thiên tai đã được 
Chính phủ Việt Nam cũng như các đối tác quốc tế khác đánh giá rất cao. 

� Hội thảo về Quản lý thiên tai ngoài thuỷ tai được thực hiện phối hợp với 3 đối tác khác 
trong Bộ NN và PTNT (Đối tác cúm gia cầm và cúm ở người – PAHI, Đối tác Hỗ trợ 
ngành Lâm nghiệp – FSSP và Nhóm hỗ trợ quốc tế - ISG) vào ngày 17 tháng 5 năm 
2008. Kết quả Hội thảo là thiết lập được mạng lưới giữa các cơ quan phụ trách thiên tai 
ngoài thuỷ tai khác và một trang thông tin về quản lý ngoài thuỷ tai ở Việt Nam trên 
trang Web của Đối tác GNTT. 

2. Hỗ trợ đối thoại chính sách, chiến lược và pháp luật về GNTT 

� Một kết quả quan trọng của Đối tác GNTT là đã thực hiện thành công việc tham vấn 
rộng rãi với các bộ ngành trong nước và các tổ chức quốc tế về Chiến lược Quốc gia 

Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.  Sau khi Chiến lược được phê duyệt, 
Đối tác GNTT đã có những đóng góp đáng kể vào các hoạt động tuyên truyền phổ biến 
và lập kế hoạch thực thiện Chiến lược Quốc gia. 

� Thực hiện nghiên cứu rà soát sự lồng ghép giảm nhẹ thiên tai trong lập kế hoạch phát 
triển Kinh tế xã hội. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng mức độ lồng ghép quản lý rủi ro 
thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay và đưa ra các 
khuyến nghị nhằm cải thiện mức độ lồng ghép. Sau đó, Diễn đàn về lồng ghép quản lý 
rủi ro thiên tai vào công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được tổ chức cho 
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các bộ ngành liên quan và 64 tỉnh thành phố của Việt Nam để chia sẻ và thảo luận về 
các kết quả và khuyến nghị của nghiên cứu. 

� Một Hội thảo về Biến đổi khí hậu và Quản lý thiên tai tại Việt Nam được tổ chức ngày 
22 tháng 11 năm 2007 do Bộ NN và PTNT, Bộ TN MT và UNDP đồng chủ trì. Hội 
thảo đã tạo cơ hội để cập nhật, trao đổi thông tin, kiến thức về các tác động của BĐKH 
đến thiên tai tại Việt Nam, và xác định phương hướng hành động. Tiếp sau đó là Hội 
thảo về quản lý lũ và biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long đầu tháng 12 năm 
2007 với một phần nội dung về BĐKH. 

� Tháng 1 năm 2008, Hội thảo quốc gia về Hướng tới Kế hoạch hành động Thích ứng 

Biến đối Khí hậu của Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã được Đối tác 
GNTT hỗ trợ Bộ NN và PTNT tổ chức. Kết quả chính của hội thảo là sự nhất trí giữa 
các cơ quan liên quan của Bộ về lộ trình xây dựng Kế hoạch hành động và các nội dung 
chính của Kế hoạch. 

3. Hỗ trợ nâng cao năng lực để áp dụng cách tiếp cận tổng hợp trong quản lý thiên tai và 

thực hiện Đối tác GNTT 

� Tổ chức Hội thảo Giảm nhẹ thiên tai theo phương thức tiếp cận tổng hợp chia sẻ kinh 
nghiệm trong lập và quản lý dự án được tổ chức vào tháng 4 năm 2007. Nội dung chủ 
yếu của hội thảo là chia sẻ bài học kinh nghiệm của các dự án giảm nhẹ thiên tai trong 
khuôn khổ Đối tác GNTT giai đoạn 1 và các dự án của các tổ chức quốc tế 

� Tháng 11, một chuyến đi nghiên cứu học tập tại Ôxtrâylia cho các thành viên Ban chỉ 
đạo Đối tác GNTT đã được thực hiện nhằm mục đích học tập, chia sẻ kinh nghiệm về 
quản lý rủi ro thiên tai. Chuyến đi đã giúp các thành viên Ban chỉ đạo Đối tác GNTT, 
đồng thời cũng là những nhà hoạch định chính sách trong những lĩnh vực khác nhau liên 
quan tới quản lý thiên tai tại Việt Nam tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm trong 
quản lý thiên tai tại Ôxtrâylia. 

� Tháng 1 và tháng 4 năm 2008, Đối tác GNTT tổ chức chương trình  tập huấn về xây 
dựng và quản lý dự án giảm nhẹ thiên tai cho các cán bộ cấp TW và địa phương. Hơn 
60 học viên đã được tập huấn nâng cao năng lực viết đề xuất dự án và quản lý dự án nói 
chung. 

4. Điều phối phân bổ để sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong phòng chống và GNTT 

(bao gồm hỗ trợ xây dựng và kết nối tài trợ cho các dự án ưu tiên trong quản lý thiên 
tai) 

� Đối tác đã xây dựng Ma trận các chương trình, dự án về phòng chống và giảm nhẹ thiên 
tai được thu thập từ các cơ quan, tổ chức đang hoạt động về GNTT tại Việt Nam. Ma 
trận là một công cụ tham khảo hữu ích cho các quyết định đầu tư, hỗ trợ điều phối các 
hoạt động đầu tư và nguồn lực trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 

� Hỗ trợ và tư vấn cho các bên liên quan, nhất là chính quyền các tỉnh để tăng cường hài 
hoà hoá trong viện trợ phát triển chính thức cho quản lý thiên tai ở Việt Nam. 

� Như đã đề cập trên, Đối tác GNTT đã tham gia điều phối các hoạt động cứu trợ sau 
những trận thiên tai lớn năm 2006 và 2007. Hiệu quả điều phối phục hồi sau thiên tai đã 
giúp Đối tác GNTT xây dựng được uy tín để dần dần đảm nhận vai trò cố vấn cho các 
nhà tài trợ quốc tế trong phân bổ nguồn lực cho phòng chống và giảm nhẹ thiên tai dài 
hạn dựa trên nhu cầu địa phương và ưu tiên của chính phủ. 
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D. KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI 

Tháng 6 năm 2008, Đối tác GNTT sẽ tiến hành Đánh giá Giữa kỳ và sẽ trình bày kết quả 
trong lần họp Ban Chỉ đạo Đối tác tháng 7 tới để có các điều chỉnh phù hợp cho hoạt động 
của mình. Báo cáo tiến độ và Đề xuất kế hoạch hoạt động của Đối tác cũng sẽ được xem xét 
và quyết định tại phiên họp này.  

Dự tính trong thời gian tới Đối tác GNTT sẽ tiếp tục vai trò hỗ trợ Văn phòng thường trực 
Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão TƯ trên những phương diện sau: 

� Tiếp tục vai trò đầu mối trong chia sẻ thông tin, hỗ trợ điều phối và phân bổ các nguồn 
lực cho phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại Việt Nam  

� Tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về Phòng Chống và Giảm nhẹ Thiên 

tai đến năm 2020,  

� Tiếp tục hỗ trợ Bộ NN và PTNT về vấn đề BĐKH trên cơ sở phối hợp với Bộ TNMT 

� Đóng góp thúc đẩy nâng cao năng lực thể chế, đối thoại về luật pháp, chính sách, chiến 
lược cho quản lý thiên tai thông qua việc hỗ trợ Bộ NN và PTNT, và Ban Chỉ đạo 
PCLBTƯ xác định các nhu cầu liên quan và giải quyết các nhu cầu đó.  

Trong bối cảnh hiện tại với sự cam kết và đầu tư mạnh mẽ cho quản lý thiên tai, Đối tác 
GNTT sẽ không chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ các bên liên quan trong lĩnh vực này mà còn là cơ 
hội để nâng cao hơn nữa các kết quả đã đạt được phục vụ cho công tác GNTT và người dân 
Việt Nam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NHÓM ĐỐI TÁC VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Tháng 6 năm 2008 

 
1. Đánh giá về quan hệ đối tác 
 
1.1. Vị trí của nhóm đối tác 
 
Từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2006, nhóm đối tác này đã củng cố những thông tin và 
kinh nghiệm về các dự án và chương trình trong ngành giao thông, nhằm khuyến khích sự 
đồng nhất của hỗ trợ và cải thiện tính hiệu quả của viện trợ. Nhóm đối tác này hiện đang 
hướng tới trở thành một diễn đàn thảo luận tích cực về các vấn đề trong lĩnh vực giao thông 
và xây dựng chính sách chung. Bên cạnh các hội thảo tiếp theo về “Tái cơ cấu Bộ Giao thông 
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Vận tải (MOT)”, “Quản lý và Bảo dưỡng Cầu Đường” và “An toàn Giao thông” từ các hội 
nghị trước, hội nghị nhóm đối tác giao thông lần thứ 16 tập trung vào “Kiểm soát chất lượng 
và Quản lý an toàn” và “Chiến lược Phát triển đường cao tốc”  
 
1.2. Cơ cấu của nhóm đối tác 
Hiện nay MOT và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) đang là đồng chủ tịch của các 
hội nghị nhóm đối tác, với sự tham gia của các tổ chức liên kết với Bộ GTVT và các nhà tài 
trợ tham gia vào lĩnh vực này, như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Thế giới (WB). Các hội nghị nhóm đối tác được tổ 
chức nửa năm một lần. Bên cạnh các hội nghị thường xuyên, nhóm đối tác cũng xây dựng 
các nhóm công tác về các vấn đề đặc thù, để thúc đẩy thảo luận và phối hợp tích cực hơn.  
 
2. Thành tựu của nhóm đối tác trong 6 tháng đầu năm 2008 
 
2.1. Hội nghị nhóm đối tác về Giao thông lần thứ 16 
 
Hội nghị nhóm dối tác giao thông lần thứ 16 đã được tổ chức vào 27 tháng 5 năm 2008. Hội 
nghị tập trung vào 5 vấn đề sau đây; (i) “Tái cơ cấu Bộ GTVT” để đi theo định hướng về cải 
cách Bộ GTVT , (ii) “Xây dựng năng lực cho Cục đường bộ Việt Nam (VRA)” để khẳng 
định lại những tiến triển trong việc thành lập hệ thống quản lý và bảo dưỡng cầu đường bền 
vững, và chia sẻ những tiến triển của việc tái cơ cấu thể chế của VRA, (iii) “Kiểm soát chất 
lượng và quản lý an toàn” để chia sẻ khái niệm cơ bản và định hướng tương lai, (iv) “An toàn 
Giao thông” để báo cáo tiến triển hiện tại trong việc chuẩn bị cho Kế hoạch tổng thể và các 
hoạt động dự án được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ, và (v) “Chiến lược phát triển đường cao tốc” 
để chia sẻ quan điểm của Bộ GTVT về phát triển đường cao tốc. Ngoài ra, JICA đã giải thích 
ngắn gọn về tiến triển của VITRANSS2, Tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt và kế hoạch tổng thể 
về trạm ven đường. 
 
2.2. Tiến triển của Nhóm đối tác và sự hỗ trợ thực hiện SEDP mới 
 
(1) Tái cơ cấu MOT 
 
Tại hội nghị nhóm đối tác giao thông vận tải lần thứ 16, Bộ GTVT đã chia sẻ những tiến bộ 
của việc cải cách thể chế trong Bộ GTVT và các thể chế liên quan. Nghị định 51/2008/NĐ-
CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu trúc tổ chức của Bộ GTVT đã được Thủ tướng 
chính phủ ký vào ngày 22 tháng 4 năm 2008, các sắp xếp về thể chế cho Bộ GTVT và các cơ 
quan liên kết cũng đã được xác định theo cơ sở đó. Theo nghị định mới, Bộ GTVT đã thành 
lập 3 cục mới: 1) Cục cơ sở hạ tầng, 2) Cục Môi trường và 3) Cục an toàn giao thông và Cục 
đường bộ Việt Nam (VRA) trở thành tổng cục 
 
Các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu của Cục mới và VRA mới sẽ được ban hành vào tháng 6 năm 2008. Bộ GTVT vạch ra 
một lộ trình trong đó bộ sẽ không còn đóng vai trò Chủ Dự án do có chức năng quản lý nhà 
nước trong thời gian tới. Gần đây, một số Ban quản lý dự án (PMU) bảo gồm cả PMU 18, 5, 
9 và Biển Đông đã được đưa về trực thuộc VRA. PMU85 và PMU Thăng Long, trong thời 
gian tới, vẫn chịu sự quản lý của MOT để hoàn thành các dự án đang triển khai dưới sự quản 
lý trực tiếp của Bộ GTVT. PMU Mỹ Thuận và PMU 1 được thí điểm chuyển thành Công ty 
trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. Nhóm đối tác đã xác nhận sự cần thiết phải 
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xây dựng năng lượng cho các cụ mới được thành lập và VRA mới, các nhà tài trợ cũng bày 
tỏ nguyện vọng hỗ trợ thêm vào việc tư vấn và phát triển cải cách trong Bộ GTVT.  
 
(2) Xây dựng năng lực cho VRA 
 
Căn cứ vào Nghị định 51/2008/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ GTVT, VRA sẽ trở thành Tổng cục quản lý đường bộ (GRA) và bộ máy của GRA 
đang đượãyây dựng. GRA sẽ có nhiệm vụ thực hiện 3 chức năng sau: 1) Là Chủ dự án cho 
các dự án hạng mục A và B, khi Bộ GTVT là cơ quan chủ quản, 2) Là cơ quan chủ quản cho 
các dự án hạng mục C; và 3) Là cơ quan cho các dự án không được ngân sách nhà nước cấp 
tài chính. Vào 6 tháng 5 năm 2008, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định chuyển PMU18, 
PMU5, PMU9 và PMU Biển Đông sang GRA. Vào 9 tháng 5 năm 2008, PMU7 đã được 
thành lập mới với sự sáp nhập của PMU7 cũ thuộc VRA và PMU9.  
Sự thành lập của các cục mới trực thuộc GRA và thuyên chuyển nhân sự bổ sung từ Bộ 
GTVT và/hoặc các cơ quan liên quan sang VRA sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Các 
thành viên nhóm đối tác đề nghị Bộ GTVT và VRA đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm trong 
việc thực thi các dự án ODA để tránh trùng lắp và giao dịch không cần thiết giữa các chủ thể 
lợi ích trong giai đoạn chuyển đổi hướng tới phi tập trung hoá.  
Ngoài ra, VRA đã chia sẻ những tiến triển hiện thời trong việc thiết lập một cơ chế quản lý 
và bảo dưỡng cầu đường bền vững trên cơ sở sử dụng HDM4, ROSY và VBMS. Nhóm đối 
tác đã tái xác nhận rằng những yêu cầu về ngân sách nên khả thi hơn, dựa trên những dữ liệu 
chính xác được thu thập trên phạm vi toàn quốc, và cơ chế Quỹ Đường bộ cũng nên được 
xem xét để bảo đảm sử dụng ngân sách phù hợp cho bảo dưỡng và đầu tư mới.  
 
(3) Kiểm soát Chất lượng và Quản lý An toàn 
 
Gần đây, nhu cầu về kiểm soát chất lượng và quản lý an toàn trong các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng do sự phát triển mạnh mẽ của cơ 
sở hạ tầng ở Việt Nam. Việc thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho kiểm soát chất lượng và 
quản lý an toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải là rất cần thiết, do chưa có cơ chế nào thực 
thi các quy định điều chỉnh kiểm soát chất lượng và quản lý an toàn vào thời điểm hiện nay. 
Bộ GTVT, cụ thể là TCQM đang đảm trách việc phân tích hêệthống hiện thời và đánh giá 
một lộ trình để xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng và quản lý an toàn trong lĩnh vực 
giao thông vận tải, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với MOC. JBIC đã bày tỏ nguyện vọng 
muốn hỗ trợ MOC.  
 
(4) An toàn Giao thông 
 
Tại hội nghị lần thứ 16, JICA đã chia sẻ nội dung báo cáo tạm thời của nghiên cứu về Kế 
hoạch tổng thể cho an toàn giao thông ở Việt Nam, kế hoạch đã được chỉ đạo xây dựng từ 
tháng 8 năm 2007. Nhóm nghiên cứu của JICA sẽ hoàn thành Báo cáo hoàn chỉnh vào tháng 
9 năm 2009 và phản hồi từ nghiên cứu này sẽ được chuyển vào áp dụng trong thực tế trong 
Chương trình Hành Động về An toàn giao thông đường bộ quốc gia giai đoạn 2008 – 2012. 
TSPMU đã chia sẻ những tiến bộ hiện thời của các dự án về An toàn giao thông đang được 
thực thi, có sự trợ giúp của Ngân hàng thế giới và JBIC. TSPMU cũng chia sẻ một số điều 
cần phải cải thiện để thực hiện các dự án an toàn giao thông một cách suôn sẻ, chẳng hạn 
như, 1) Làm rõ vị thế của NTSC, 2) sự tham gia tích cực của các PMU và 3) tăng cường năng 
lực của các TSPMU trong việc đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực an toàn giao thông. 
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Nhóm đối tác đã tái xác nhận sự cần thiết phải tăng cường năng lực điều phối và lãnh đạo của 
NSTC và TSPMU để duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể lợi ích trên cơ sở liên 
ngành và đảm bảo kiên định thực thi các biện pháp an toàn giao thông.  
 
(5) Chiến lược Phát triển Đường cao tốc 
 
Để đáp ứng sự phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng trong thời gian gần đây, nhu cầu về xây 
dựng đường cao tốc đang gia tăng mạnh mẽ. Kế hoạch tổng thể cho Phát triển đường cao tốc, 
đã được trình lên thủ tướng vào tháng 4 năm 2008, xác định sẽ phấn đấu có một mạng lưới 
tổng số 5753 km đường cao tốc trên toàn quốc, và phát triển 2600 km đường cao tốc từ nay 
đến năm 2020. Để mở rộng mạng lưới đường cao tốc nhằm đáp ứng nhu cầu đúng thời hạn, 
Bộ GTVT đã tiếp tục xem xét việc sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực, cụ thể hơn, đó là sự 
kết hợp giữa nguồn vốn trong nước và ODA. 
 
Do một trong những sản phẩm của VITRANSS2 là một Kế hoạch Tổng thể về đường cao tốc 
Bắc-Nam và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre – F/S) cho các phiên họp ưu tiên, Bộ 
GTVT và các nhà tài trợ liên quan kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ VITRASS 2 để phục vụ 
việc xác định các ưu tiên của họ. Nhóm đối tác nhất trí tiếp tục thúc đẩy thảo luận thêm giữa 
Bộ GTVT và các nhà tài trợ.  
 
3. Những hoạt động chính cho 6 tháng cuối năm 2008.  
 
(1) Tái cơ cấu Bộ GTVT 
Bộ GTVT sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách hành chính một cách phù hợp và bền vững, 
qua đó giúp Bộ GTVT và các thể chế liên quan cải thiện đầu tư của khu vực công và các hệ 
thống quản lý ODA, bao gồm mua sắm, kiểm soát chất lượng, quản lý tài chính và quản lý tài 
sản trên cơ sở cân bằng. Các thành viên nhóm đối tác sẽ tiếp tục hợp tác với nhau để thảo 
luận thêm về các hành động cần thực hiện cho cải cách Bộ GTVT.  
 
(2) Xây dựng Năng lực cho VRA 
Bộ GTVT và VRA sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện thiết lập một hệ thống thực hiện dự án bền 
vững, với những phân tích cẩn trọng về các cơ chế thực thi dự án hiện thời, bao gồm cả vai 
trò của các PMU. Để đảm bảo có một lượng ngân sách phù hợp cho bảo dưỡng và đầu tư 
mới, Bộ GTVT và VRA sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì quan hệ mật thiết với MOF. Các nhà tài 
trợ sẽ hỗ trợ các nỗ lực được thực hiện bởi Bộ GTVT và VRA.  
 
VRA sẽ nỗ lực để hoàn thành và duy trì cơ sở dữ liệu cho việc quản lý bảo dưỡng cầu đường, 
và để tăng cường mối liên kết giữa việc lập kế hoạch bảo dưỡng và hệ thống cấp ngân sách, 
nhằm đảm bảo có được nguồn ngân sách thích hợp cho bảo dưỡng. Các nhà tài trợ tiếp tục hỗ 
trợ VRA trong những hoạt động xây dựng năng lực cần thiết.  
 
(3) Kiểm soát chất lượng và Quản lý An toàn 
 
Bộ GTVT, đặc biệt là TCQM sẽ phân tích hệ thống và các quy định hiện thời về kiểm soát 
chất lượng và quản lý an toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải, và nghiên cứu thêm về “một 
lộ trình thiết lập một hệ thống quản lý an toàn và kiểm soát chất lượng toàn diện trong lĩnh 
vực giao thông vận tải”, phối hợp chặt chẽ với MOC. Cụ thể, JBIC sẽ hợp tác chặt chẽ với 
TCQM.  
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(4) An toàn Giao thông 
 
NTSC và TSPMU sẽ duy trì các nỗ lực để tăng cường vai trò điều phối và lãnh đạo trong lĩnh 
vực an toàn giao thông, để liên kết và huy động các nguồn lực của các chủ thể lợi ích đa 
dạng, cũng như sự hỗ trợ của các nhà tài trợ. Các nhà tài trợ sẽ trợ giúp cho nỗ lực này trên 
cơ sở phối hợp chặt chẽ với nhau.  
 
(5) Chiến lược Phát triển Đường cao tốc 
 
Bộ GTVT và các nhà tài trợ sẽ thực hiện các nỗ lực để duy trì đối thoại với nhau và để tạo ra 
một “chương trình phát triển đường cao tốc toàn diện” nhằm tối đa hoá sự hiệu quả của đầu 
tư và các nguồn lực của chính phủ, khu vực công, doanh nghiệp tư nhân và các nhà tài trợ. 
Các thành viên của nhóm đối tác sẽ tiếp tục chia sẻ phản hồi từ VITRANSS 2. (Chiến lược 
phát triển giao thông Việt Nam 2) 
 
 
 
 

CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở VIỆT NAM 
NHÓM ĐỐI TÁC VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

     
DỰ ÁN                                                                                NHÀ TÀI 

TRỢ 
TÌNH TRẠNG THỜI GIAN LIÊN HỆ 

Nâng cấp đường bộ ADB Hoàn thành 1993-2001  
Cảng Sài Gòn ADB Hoàn thành 1994-2001  
Nâng cấp đường bộ lần 2 ADB Hoàn thành 1997-2003  
Nâng cấp đường bộ lần 3 (bao gồm cả thực thi 
chính sách phát triển ngành - một bộ phận của 
ISDP) 

ADB Hoàn thành 1998-2005 pvallely@adb.org                                                                                 
ldthang@adb.org 

GMS: Đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – 
Phnômpênh 

ADB Hoàn thành 1998-2005 pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

GMS: Hành lang giao thông Đông - Tây ADB Hoàn thành 2000-2006 pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

Nâng cấp các tuyến đường cấp tỉnh ADB Đang thực hiện 2001-2008 pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

Mạng lưới giao thông miền trung ADB Đang thực hiện 2005-2010 pvallely@adb.org 
ldthang@adb.org 

GMS: Đường sắt Hà Nội – Lào Cai ADB/AFD Đang thực hiện 2006-2010 pvallely@adb.org 
pbroch@adb.org 
ldthang@adb.org 

salomons@groupe-afd.org  
megueullec@groupe-afd.org,  
sylvain.biard@missioneco.org 

Hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng: 
Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (khoản vay hỗ 
trợ kỹ thuật) 
 
Đường cao tốc Nội bài Lào Cai (khoản vay đầu tư) 

ADB Đang thực hiện 
Các khoản vay đầu 

tư  
 

Đang thực hiện 

2007-2008 
 
 
 

2008-2012 

pvallely@adb.org  
ytanaka@adb.org 
ldthang@adb.org 

GMS: Hành lang duyên hải phía Nam ADB/EDCF 
(Hàn 

Quốc)/AusAid 

Thực thi 2007-2011 pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

Cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây ADB/JBIC Khoản vay hỗ trợ kỹ  pvallely@adb.org                                                                          
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Khoản vay hỗ trợ kỹ thuật thuật  
Đang thực hiện  

Khoản vay đầu tư  
Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị  

 
2008 

ldthang@adb.org 

Tàu điện ngầm Hồ Chí Minh (Khoản vay hỗ trợ 
kỹ thuật) 
Tàu điện ngầm Hồ Chí Minh (Khoản vay đầu tư) 

ADB Giai đoạn chuẩn bị 2008 
 

2009 

hjenny@adb.org  
pvallely@adb.org           
ldthang@adb.org 

Hỗ trợ các hoạt động chuẩn bị cho xây dựng 
đường cao tốc   

ADB Giai đoạn chuẩn bị 2008 ytanaka@adb.org  
pvallely@adb.org  
ldthang@adb.org 

Đường vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh ADB Giai đoạn chuẩn bị 2009 pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

Liên kết giao thông trung tâm đồng bằng sông 
Mêkông (hai cầu trên sông Tiền và sông Hậu) 

ADB Giai đoạn chuẩn bị 2009 pbroch@adb.org 
pvallely@adb.org                                                             
ldthang@adb.org 

Đường cao tốc Bến Lục – Long Thành ADB/JBIC Giai đoạn chuẩn bị 2009 ytanaka@adb.org  
pvallely@adb.org  
ldthang@adb.org 

Cơ sở hạ tầng giao thông ở các tỉnh miền núi phía 
Bắc 

ADB Giai đoạn chuẩn bị 2010 pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

Mạng giao thông GMS phía Bắc 2 ADB Giai đoạn chuẩn bị 2009 pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

GMS: Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn ADB Giai đoạn chuẩn bị 2010 ytanaka@adb.org 
ldthang@adb.org 
pvallely@adb.org  

Cao tốc Hạ Long – Móng Cái ADB  
Giai đoạn chuẩn bị 

2011 ytanaka@adb.org  
pvallely@adb.org  
ldthang@adb.org 

Đường vành đai ngoài thành phố Hồ Chí Minh  ADB Ý tưởng 2011 pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

GMS: Hành lang Đông – Tây 2 ADB Ý tưởng  pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

Phát triển giao thông tỉnh ADB Ý tưởng  pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

Phục hồi các tuyến đường sắt II ADB Ý tưởng  pvallely@adb.org                                               
ldthang@adb.org 

Giao thông đô thị Hà Nội ADB/ Ý tưởng  pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

GMS: Hành lang duyên hải phía năm, giai đoạn 2 ADB Ý tưởng  pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

Tàu điện ngầm Hà Nội ADB/AFD Ý tưởng  hjenny@adb.org  
pvallely@adb.org          
ldthang@adb.org 

Tổng kết chiến lược đường bộ nông thôn DFID Đang thực hiện tháng 5 năm 
2005 – tháng 4 

năm 2006 

Simon Lucas  
s-lucas@dfid.gov.uk 

Phối hợp trong ngành giao thông vận tải 
(Tài liệu của SEDP và các hỗ trợ phối hợp khác) 

DFID/JBIC Đang thực hiện tháng 11 năm  
2004 – tháng 3 

năm 2006 

Yoshifumi Omura, JBIC:y-
omura@jbic.go.jp 
Simon Lucas: s-

lucas@dfid.gov.uk 
Dự án Tu sửa và Thanh sát Cầu Phần Lan/ 

FINNVERA 
Đang thực hiện 2003-2006 thaiduckhai@cftd-group.com 

 Mauri.Mottonen@finnroad.fi 
Nghiên cứu khả thi về phục hồi cầu Long Biên Pháp (MoF) Hoàn thành 2004 sylvain.biard@missioneco.org 

Nghiên cứu khả thi về đường tàu điện Pháp (MoF) Hoàn thành 2004 sylvain.biard@missioneco.org 



 50 

Nghiên cứu thí điểm về tuyến giao thông vận tải 
đường sắt đô thị 

Pháp (MoF) Hoàn thành 2005 sylvain.biard@missioneco.org 

HIện đại hóa hệ thống tín hiệu và viễn thông của 
đường sắt Hà Nội – Vinh (giai đoạn 1)  

Pháp (MoF) Hoàn thành  sylvain.biard@missioneco.org 

HIện đại hóa hệ thống tín hiệu và viễn thông của 
đường sắt Hà Nội – Vinh (giai đoạn 2)  

Pháp (MoF) Đang thực hiện  sylvain.biard@missioneco.org 

Mua sắm thiết bị sửa chữa đầu máy Pháp (MoF) Hoàn thành  sylvain.biard@missioneco.org 

Phục hồi hầm đường sắt 4 ở Đèo Hải Vân Pháp (MoF) Hoàn thành  sylvain.biard@missioneco.org 

Mua sắm thiết bị bảo dưỡng đường sắt Hà Nội - 
Vinh 

Pháp (MoF) Đang thực hiện  sylvain.biard@missioneco.org 

Đường tàu điện ngầm thí điểm Hà nội, Ga Hà Nội 
- Nhổn 

Pháp 
(MoF/AFD/ 

FFEM) 

Đang thực hiện 2007-2010 
 

sylvain.biard@missioneco.org 
megueullec@groupe-afd.org 
salomons@groupe-afd.org 

Dự án đường sắt Việt Nam GTZ Đang thực hiện 2001- 2006 Nguyen Van Tau  
gtzvr@hn.vnn.vn 

Dự án phục hồi cầu trên đường sắt nối thành phố 
Hồ Chí Minh – Hà Nội. 

JBIC Hoàn thành 1994 - 2005 Yoshifumi Omura, JBIC 
y-omura@jbic.go.jp 

Dự án phục hồi cầu trên quốc lộ số 1.  JBIC Hoàn thành 1994 - 1999  Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án Nâng cấp quốc lộ số 5 JBIC Hoàn thành 1994 - 2004 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án phục hồi cầu trên quốc lộ số 1 JBIC Hoàn thành 1996 - 2005 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng hầm qua đèo Hải Vân JBIC Hoàn thành 1997 - 2007 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án nâng cấp quốc lộ số 10 JBIC Hoàn thành 1998 - 2007 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án phục hồi cầu quốc lộ số 1 lần 2 JBIC Hoàn thành 1999 - 2006 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án nâng cấp cảng Đà Nẵng JBIC Hoàn thành 1999 - 2006 Yoshifumi Omura, JBIC 
y-omura@jbic.go.jp 

Dự án hệ thống thông tinliên lạc duyên hải phía 
Nam Việt Nam  

JBIC Hoàn thành 2000 - 2007 Yasuhisa Ojima, JBIC 
y-ojima@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng cầu Bính JBIC Hoàn thành 2000 - 2007 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy JBIC Hoàn thành 2001 - 2008 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án mở rộng cảng Cái Lân JBIC Đang thực hiện 1996 - 2008 Yoshifumi Omura, JBIC 
y-omura@jbic.go.jp 

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Hà Nội JBIC Đang thực hiện 1997 - 2008 Yasuhisa Ojima, JBIC 
y-ojima@jbic.go.jp 

Dự án nâng cấp quốc lộ số 18 JBIC Đang thực hiện 1998 - 2008 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án cải thiện tiêu chuẩn sinh hoạt và phát triển 
cơ sở hạ tầng nông thôn III (Đường bộ nông thôn) 

JBIC Đang thực hiện 1999 - 2006 Yasuhisa Ojima, JBIC 
y-ojima@jbic.go.jp 

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở Hà 
Nội 

JBIC Đang thực hiện 1999 - 2009 Yasuhisa Ojima, JBIC 
y-ojima@jbic.go.jp 

Dự án phục hồi cảng Hải Phòng (Giai đoạn II) JBIC Đang thực hiện 2000 – 2008 Yoshifumi Omura, JBIC 
y-omura@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng đường cao tốc Đông-Tây Sài Gòn JBIC Đang thực hiện 2000 - 2010 Yoshifumi Omura, JBIC 
y-omura@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng cầu sông Hồng (cầu Thanh Trì) JBIC Đang thực hiện 2000 - 2010 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng cầu Cần Thơ  JBIC Đang thực hiện 2001 - 2009 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 
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Dự án xây dựng đường vòng (tránh xe) trên quốc 
lộ số 1 

JBIC Đang thực hiện 2001 - 2009 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án Xây dựng Nhà Ga Sân bay Tân Sơn Nhất JBIC Đang thực hiện 2002 - 2008 Yoshifumi Omura, JBIC 
y-omura@jbic.go.jp 

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vì người nghèo quy 
mô nhỏ (Đường bộ nông thôn) 

JBIC Đang thực hiện 2003 - 2009 Yasuhisa Ojima, JBIC 
y-ojima@jbic.go.jp 

Dự án phục hồi cầu trên quốc lộ số 1 lần 3.  JBIC Đang thực hiện 2003 - 2009 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Cấp các khoản vay cho ngành giao thông vận tải 
để Nâng cấp mạng lưới đường bộ quốc gia  

JBIC Đang thực hiện 2004 - 2010 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án phục hồi các cầu yếu trên đường sắt Thống 
Nhất (Hà Nội – TP Hồ Chí Minh) 

JBIC Đang thực hiện 2004 - 2009 Yoshifumi Omura, JBIC 
y-omura@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải JBIC Đang thực hiện 2004 - 2012 Yoshifumi Omura, JBIC 
y-omura@jbic.go.jp 

Dựa án mạng lưới đường bộ khu vực và quốc lộ số 
3 mới 

JBIC Đang thực hiện 2005 - 2011 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng cầu Nhat Than JBIC Đang thực hiện 2006 - 2010 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vì người nghèo quy 
mô nhỏ (lần II) 

JBIC Đang thực hiện 2006 - 2010 Yasuhisa Ojima, JBIC 
y-ojima@jbic.go.jp 

Dự án cải thiện an toàn giao thông quốc lộ miền 
Bắc Việt Nam 

JBIC Đang thực hiện 2007 - 2012 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam 
HCM- Long Thành - Dầu Giây 

JBIC Đang thực hiện 2007 - 2017 Yoshifumi Omura, JBIC 
y-omura@jbic.go.jp 

Dự án xây dựng đường vành đai 3 Hà Nội JBIC Chuẩn bị 2008 - 2013 Ai Miura, JBIC 
a-miura@jbic.go.jp 

Nghiên cứu về Kế hoạch Tổng thể Giao thông Đô 
thị và nghiên cứu khả thi ở Khu vực trung tâm TP 
Hồ Chí Minh (HOUTRANS) 

JICA Hoàn thành 2002-2004 PhanBinh.VT@jica.go.jp 
lethithuhang@jica.org.vn 

Nghiên cứu thiết kế chi tiết về các cảng quốc tế 
Cái Mép – Thị Vải 

JICA Hoàn thành 2004-2006 Kobayashi.Kenichi@jica.go.j
p 

lethithuhang@jica.org.vn 
Dự án Cải thiện Hệ thống Quản lý Cảng  JICA Đang thực hiện 2005-2009 Kobayashi.Kenichi@jica.go.j

p 
lethithuhang@jica.org.vn 

Dự án phát triển nguồn nhân lực an toàn giao 
thông ở Hà Nội (TRAHUD) 

JICA Đang thực hiện 2006-2009 Kobayashi.Kenichi@jica.go.j
p 

lethithuhang@jica.org.vn 
Nghiên cứu về kế hoạch tổng thể an toàn giao 
thông 

JICA Đang thực hiện 2007-2008 Kobayashi.Kenichi@jica.go.j
p 

lethithuhang@jica.org.vn 
Nghiên cứu về Kế hoạch tổng thể về các trạm ven 
đường 

JICA Đang thực hiện 2006-2008 BinhPhan.vt@jica.go.jp  
lethithuhang@jica.org.vn 

Chương trình phát triển đô thị toàn diện ở Thủ đô 
Hà Nội (HAIDEP) 

JICA Hoàn thành 2004-2007 Kobayashi.Kenichi@jica.go.j
p 

lethithuhang@jica.org.vn 
Nghiên cứu chiến lược phát triển giao thông vận 
tải quốc gia (VITRANSS2) 

JICA Chuẩn bị 2007-2008 BinhPhan.vt@jica.go.jp  
lethithuhang@jica.org.vn 

Dự án Tái xây dựng các cầu ở miền trung – Giai 
đoạn 2 

GOJ/JICA Tạm ngừng 2003-2006 Hayashi.Masayuki@jica.go.jp 
lethithuhang@jica.org.vn 

Dự án Tái xây dựng các cầu ở các tỉnh miền núi 
phía Bắc 

GOJ/JICA Tạm ngừng 2005-2008 Hayashi.Masayuki@jica.go.jp 
lethithuhang@jica.org.vn 

Dự án tăng cường năng lực đào tạo cho công nhân 
xây dựng đường bộ tại Trường kỹ thuật và nghiệp 
vụ giao thông vận tải số 1  

JICA Hoàn thành 2001-2006 Kobayashi.Kenichi@jica.go.j
p 

lethithuhang@jica.org.vn 
Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt JICA Chuẩn bị 2007-? PhanBinh.VT@jica.go.jp 

lethithuhang@jica.org.vn 
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Tư vấn về Quản lý và Hoạch định trong ngành 
đường sắt 

JICA Chuẩn bị 2007-2008 PhanBinh.VT@jica.go.jp 
lethithuhang@jica.org.vn 

Nghiên cứu khả thi về Hệ thống đường sắt đô thị 
của Hà Nội 

KfW Hoàn thành 1999-2000 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van 
Minh 

office@kfwvn.com 
Cung ứng cần trục hiện đại cho ngành đường sắt KfW Đang thực hiện 2000-2003 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van 

Minh 
office@kfwvn.com 

Chương trình hội thảo Đà Nẵng KfW Đang thực hiện 1999 - 2005 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van 
Minh 

office@kfwvn.com 
Đầu máy đường chính KfW Đang thực hiện 2001-2007 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van 

Minh 
office@kfwvn.com 

Nạo vét lòng sông  KfW Đang thực hiện 2000-2005 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van 
Minh 

office@kfwvn.com 
Trung tâm Quản lý Đường sắt Việt Nam KfW Đang thực hiện 2007-2010 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van 

Minh 
office@kfwvn.com 

Dự án nâng cấp giao thông đô thị WB Hoàn thành 11/1998-
6/2005 

Shomik Mehndiratta 
smehndiratta@worldbank.org 

Dự án phục hồi cảng và đường thuỷ nội địa WB Hoàn thành 03/1998-
04/2006 

Simon Ellis 
sellis1@worldbank.org 

Dự án chống ngập lụt và giao thông sông Mêkông 
 

WB Đang thực hiện 06/2001-
06/2006 

Maria Margarita Nunez 
mnunez@worldbank.org 

Dự án nâng cấp mạng lưới đường bộ WB Đang thực hiện 12/2003-
9/2008 

William D. O. Paterson 
wpaterson@worldbank.org 

Dự án an toàn đường bộ WB Đang thực hiện 2005-2010 William D. O. Paterson 
wpaterson@worldbank.org 

Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội WB Đang thực hiện 2006-2011 Shomik Mehndiratta 
smehndiratta@worldbank.org 

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng GTVT khu vực 
sông Mêkông 

WB Đang thực hiện 2006-2011 Simon Ellis 
sellis1@worldbank.org 

Dự án phát triển giao thông vận tải đồng bằng Bắc 
Bộ 

WB Đang thực hiện 2008-2012 Baher El-Hifnawi 
melhifnawi@worldbank.org 

Tổng kết các quy định điều chỉnh giao thông vận 
tải đa phương thức 

WB Hoàn thành 5/2005-1/2006 Baher El-Hifnawi 
melhifnawi@worldbank.org 

Nghiên cứu về củng cố và phát triển hệ thống xe 
buýt ở TP. Hồ Chí Minh (PPAF) 

WB Hoàn thành 6/2005-1/2006 Shomik Mehndiratta 
smehndiratta@worldbank.org 

Dự án giao thông nông thôn lần 2 WB/DFID Hoàn thành 01/05/2000 - 
12/2005 

pid1pmu18@fpt.vn  
Simon Lucas s-

lucas@dfid.gov.uk 
or Phuong Thi Minh Tran 

ptran1@worldbank.org 
Dự án giao thông nông thôn lần 3 WB/DFID Đang thực hiện 2006 - 2010 pmu5@hn.vnn.vn  

Simon Lucas   s-
lucas@dfid.gov.uk 

Simon Ellis   
sellis1@worldbank.org 

Nghiên cứu mặt đường giao thông nông thôn WB/DFID Đang thực hiện 01/05/2003 - 
7/2006 

RITST or  Robert Petts 
intech-trl@fpt.vn 

 


