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Duy trì tính bền vững trong các dự án hợp
tác kỹ thuật cấp cơ sở

TIÊU ĐIỂM
Trang 2: Tăng
cường đào tạo lâm
sàng cho điều
dưỡng viên
Trang 3: Biên bản
ghi nhớ Học viện
Chính trị Quốc
gia HCM

JICA bắt đầu triển khai Chương trình Đối
tác Phát triển - chương trình hợp tác kỹ thuật
cấp cơ sở- từ năm 2002 và cho tới nay, hơn 80
dự án đã và đang được triển khai tại Việt
Nam.
Các dự án trong khuôn khổ Chương trình
này do các tổ chức phi chính phủ, chính quyền
địa phương, trường đại học… của Nhật Bản
xây dựng đề xuất, nộp trực tiếp tới JICA và
sau khi được lựa chọn sẽ do JICA và các tổ
chức này thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan hữu quan phía Việt Nam.
Từ khi bắt đầu triển khai tới nay, các dự án
trong khuôn khổ Chương trình này đã và đang
hỗ trợ trực tiếp cải thiện cuộc sống cho người
dân địa phương và góp phần không nhỏ cho
sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Trong số các dự án đã kết thúc, không ít dự án
đã trở thành mô hình tốt trong việc duy trì và
phát triển bền vững những thành quả của dự
án cho tới tận thời điểm hiện nay, dù dự án đã
kết thúc được vài năm.
Để đánh giá hiệu quả của các dự án đã kết
thúc của Chương trình này, từ tháng 7/2015
JICA đã tiến hành Cuộc điều tra đánh giá đối
với 39 dự án đã kết thúc trên toàn quốc, thông
qua các hoạt động như gửi Phiếu điều tra, đi
thực địa và phỏng vấn trực tiếp đối với các cơ
quan thực hiện và những đối tượng hưởng lợi
trực tiếp của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, những “Dự án phát triển
bền vững” đã được lựa chọn. Đó là các dự án
mà nội dung các hoạt động cũng như kỹ thuật
chuyển giao rất hiệu quả không chỉ trong quá
trình thực hiện dự án, mà ngay cả sau khi dự
án đã kết thúc, vẫn được người dân địa
phương tiếp tục triển khai và nhân rộng sang
cả các địa phương khác.
Hơn nữa, JICA đã tiến hành phân tích và
diễn giải các yếu tố quan trọng giúp duy trì
bền vững và phát triển những thành quả của
dự án trong các giai đoạn từ khi chuẩn bị cho
tới khi thực hiện dự án để cho các dự án khác
tham khảo.
Dựa trên các kết quả phân tích, JICA đã
biên soạn cuốn Báo cáo Nghiên cứu Chính
sách “Dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của
JICA ~ Làm thế nào để duy trì tính bền
vững ~ “. Trong Báo cáo này, JICA đã đưa ra
bảy (7) yếu tố quan trọng và tổng hợp thành
mười một (11) gợi ý thực tế để đảm bảo tính
bền vững của các dự án sau khi kết thúc, cũng
như xây dựng Bảng các danh mục kiểm tra
cho việc lập kế hoạch và thực hiện dự án
nhằm giúp cho các cơ quan thực hiện của phía
Việt Nam và Nhật Bản có thể xây dựng kế
hoạch dự án, điều chỉnh các hoạt động khi cần
thiết và đánh giá kết quả dự án khi kết thúc để
tăng cường tính hiệu quả, hiệu suất cũng như
đảm bảo tính bền vững của dự án sau khi kết
thúc.
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Báo cáo này được soạn thảo bằng ba thứ tiếng:
Việt – Anh – Nhật và đã được đăng tải trên trang web
của JICA tại đường link:
http://www.jica.go.jp/vietnam/office/others/pamphlet.html

Để giới thiệu rộng rãi cuốn Báo cáo Khuyến nghị
Chính sách này, JICA đã tổ chức Hội thảo Khuyến
nghị Chính sách vào ngày 9/3/2016 tại Hà Nội với sự
tham gia của hơn 100 khách mời tới từ các Bộ ngành
liên quan, các nhà tài trợ, các cơ quan đối tác của phía
Việt Nam, các trường đại học, tổ chức quần chúng,
v.v...
Ngoài ra, trong buổi Hội thảo này, JICA cũng đã
giới thiệu cuốn Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng
đồng có sự tham gia (tài liệu dành cho người làm
công tác phát triển cộng đồng). Trong cuốn Báo cáo
Khuyến nghị Chính sách, phương pháp tiếp cận phát
triển cộng đồng có sự tham gia của người dân được
giới thiệu như là một trong những phương pháp tiếp
cận hữu ích để đảm bảo tính bền vững của dự án.

Cuốn Sổ tay này là kết quả của Chương trình
nghiên cứu chung về biên soạn và phổ biến Sổ tay
hướng dẫn về phát triển cộng đồng bền vững có sự
tham gia của người dân dành cho cán bộ làm công
tác cộng đồng tại Việt Nam do JICA thực hiện từ
năm 2012.
Chương trình nghiên cứu này được triển khai với
sự hợp tác tích cực của chín (9) cơ quan/ tổ chức có
liên quan tại Việt Nam – đó là những đơn vị có nhiều
kinh nghiệm trong phát triển cộng đồng có sự tham
gia của người dân - dưới sự chỉ đạo và hợp tác của
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn An, Hiệu trưởng
Trường Đại học Nông Lâm Huế - một trong những
chuyên gia xuất sắc và có nhiều năm nghiên cứu và
giảng dạy về phát triển cộng đồng tại Việt Nam.
Hy vọng nội dung của cuốn Báo cáo Khuyến nghị
Chính sách và Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng
có sự tham gia sẽ là những tài liệu hữu ích trong việc
triển khai các hoạt động/dự án tại Việt Nam.

Tăng cường đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng viên mới
Ngày 2/2/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc
tế Nhật Bản (JICA) và Cục Khoa học Công nghệ và
Đào tạo (Bộ Y tế) đã ký kết Biên bản Thảo luận “Dự
án Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều
dưỡng mới tốt nghiệp”.
Với mục đích nâng cao chất lượng của điều dưỡng
và thống nhất trình độ kỹ thuật điều dưỡng trên toàn
quốc, JICA sẽ hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo
lâm sàng chuẩn cho điều dưỡng mới tốt nghiệp và đào
tạo giảng viên về kỹ năng giảng dạy.
Đối tượng hưởng lợi của Dự án là những điều
dưỡng viên mới tốt nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc, Điện
Biên, Bình Định, Đồng Nai và điều dưỡng mới tốt
nghiệp hiện đang thực hành tại Bệnh viện Bạch Mai và
Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Đây là Dự án hỗ trợ kỹ
thuật với thời gian thực hiện 4 năm, dự kiến bắt đầu
triển khai từ tháng 5/2016./.
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JICA ký Biên bản ghi nhớ về Hợp tác với Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh
Ngày 22/2/2016, ông MORI Mutsuya, Trưởng Đại
diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, và Giáo sư, Tiến
sỹ Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh, đã ký kết biên bản ghi nhớ về cử
chuyên gia Nhật Bản đến trình bày tại các lớp lý luận
chính trị cao cấp.
Mục tiêu của chương trình hợp tác là nhằm tạo cơ
hội cho các học viên lớp lý luận chính trị cao cấp –các
cán bộ được quy hoạch nắm giữ cương vị lãnh đạo
trong tương lai- và các chuyên gia Nhật Bản hiện đang
công tác tại Việt Nam chia sẻ, trao đổi về những vấn
đề Việt Nam đang phải đối mặt và thảo luận về giải
pháp vượt qua những thách thức này. Bên cạnh đó,
đây cũng là dịp để JICA và Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh tăng cường trao đổi học thuật.
Việc cử chuyên gia Nhật Bản sang trình bày và trao
đổi với học viên lớp chính trị cao cấp của Học viện Hồ
Chí Minh đã được thực hiện từ tháng 10/2015 và được
các học viên cũng như ban lãnh đạo và giảng viên Học
viện đánh giá cao, cả về nội dung và phương thức thực
hiện. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai bên tiến
hành ký kết biên bản ghi nhớ để thể hiện cam kết tiếp
tục hợp tác trong lĩnh vực này.

Các chuyên gia tham gia trình bày tại Học viện đến
từ JICA, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản
(JETRO), Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và một số
doanh nghiệp Nhật Bản có vốn đầu tư tại Việt Nam.
Các bài trình bày bao trùm nhiều lĩnh vực, từ kinh tế
như chính sách phát triển công nghiệp, nông nghiệp,
cải cách hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu, mô hình
đối tác công tư… đến xã hội như y tế, phòng chống
thiên tai… và văn hóa Nhật Bản.
Đa số học viên sau khi tham dự các buổi trình bày
của chuyên gia Nhật đều cho rằng nội dung bổ ích và
có giá trị tham khảo trực tiếp hoặc gián tiếp trong công
tác. Rất nhiều học viên bày tỏ mong muốn được tiếp
tục tham dự những buổi trình bày của chuyên gia Nhật
Bản. Một số bài trình bày đã được Trung tâm Thông
tin của Học viện biên tập lại và đăng trên tạp chí của
Học viện để phổ biến rộng rãi đến các giảng viên và
học viên của Học viện./.

Hội thảo về nhà ở tại Việt Nam
Ngày 18/1/2016, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA) đã phối hợp với ngân hàng The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd. (BTMU) tổ chức Hội thảo
về nhà ở tại Việt Nam, với sự tham gia của khoảng
150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước,
doanh nghiệp Nhật Bản, các ngân hàng thương mại tại
Việt Nam và các cơ quan báo chí.
Hội thảo đã công bố kết quả khảo sát ban đầu, do
JICA phối hợp với BTMU tiến hành, về thực trạng nhà
ở tại Hà Nội và Đà Nẵng cho thấy nhu cầu về nhà ở
của nhóm dân số độ tuổi 25-40 là rất lớn. 67% số
người được điều tra hiện nay không sở hữu nhà ở của
riêng mình và 60% có nhu cầu về nhà ở trong tương
lai bao gồm cả mua, xây, xây lại và sửa chữa nhà.
Cuộc khảo sát đang tiếp tục được triển khai tại 6
tỉnh, thành phố nhằm thu thập thông tin về thực trạng
nhà ở tại Việt Nam, nghiên cứu và đề xuất các sản
phẩm và chính sách cho vay mua nhà phù hợp, cũng
như xây dựng tiêu chuẩn nhà ở đủ điều kiện để áp
dụng các ưu đãi của chính sách cho vay mua nhà.

Cũng tại hội thảo, đại diện của JICA đã đề xuất một
số giải pháp hỗ trợ tài chính phù hợp mà Chính phủ có
thể xem xét áp dụng nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết
về nhà ở thuộc phân khúc trung bình. Nhu cầu nhà ở
của người dân có mức thu nhập trung bình là rất lớn,
trong khi cung của thị trường đối với phân khúc nhà ở
giá trung bình lại thiếu. Nếu không có sự hỗ trợ phù
hợp của Chính phủ nhằm cung cấp các khoản vay dài
hạn với lãi suất hợp lý thì khả năng tiếp cận của đối
tượng này đối với nguồn vốn sẽ rất khó khăn.
Để thực hiện thành công chính sách nhà ở của
Chính phủ, góp phần phát triển đô thị một cách bền
vững và tránh được bong bóng đầu cơ như đã từng xảy
ra những năm trước, sự phối hợp chặt chẽ của các
ngành vật liệu xây dựng, các công ty kiến trúc và xây
dựng, quy hoạch phát triển đô thị, ngân hàng và các
nhà đầu tư là rất quan trọng./.
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~ Hướng tới một xã hội an bình và có nhiều lựa chọn ~
Nguyên Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam MORI Mutsuya
JICA hiện đang nỗ lực hết sức trong việc hợp tác
với Việt Nam nhằm hướng tới một xã hội mà giới trẻ
có thể lựa chọn con đường mình mong muốn bằng ý
chí và năng lực của bản thân. Để đạt được mục đích
đó, việc trước tiên cần làm là tìm hiểu chính xác về
thực trạng của Việt Nam, từ đó chúng tôi đã xây dựng
phương pháp tiếp cận tương ứng. Quan trọng hơn,
chúng tôi thường xuyên kiểm chứng xem cách tiếp
cận này có phù hợp hay không để có những điều
chỉnh cần thiết.
1. Nhận thức về hiện trạng và tương lai phía
trước (tóm tắt)
Công nghiệp sử dụng nhiều lao động trong thời kỳ
dân số vàng đã phát triển ở một mức nhất định. Tuy
nhiên, chính sách dùng nguồn tích lũy được từ giai
đoạn phát triển công nghiệp sử dụng nhiều lao động
để đầu tư vào công nghiệp sử dụng nhiều vốn, nhằm
công nghiệp hóa và tăng năng suất các yếu tố tổng
hợp - gốc rễ của tăng trưởng, đã không có hiệu quả.
Tuy nhiên, tại Việt Nam dân số khu vực nông thôn
vẫn chiếm tới 70%. Nếu vận hành được các chính
sách thúc đẩy dân số khu vực nông thôn di chuyển ra
khu vực thành thị và tham gia vào lĩnh vực chế tạo,
thì cho dù dân số vàng có kết thúc về mặt thống kê,
chắc chắn khoảng trống dành cho tăng trưởng vẫn còn
đủ.
2. Vấn đề và giải pháp trong lĩnh vực kinh tế
Trong ngành chế tạo mức độ phụ thuộc vào đầu tư
nước ngoài khá lớn, đồng thời liên kết giữa doanh
nghiệp trong nước với nước ngoài còn quá mờ nhạt.
Đầu tư 100% vốn nước ngoài đang gia tăng. Việc
chia sẻ bí quyết kinh doanh, kỹ thuật và tăng cường
cạnh tranh trên thị trường thông qua công ty liên doanh, là điều rất cần thiết cho phát triển doanh nghiệp
có vốn đầu tư trong nước. Tuy nhiên, số tiền đầu tư
vào doanh nghiệp nhà nước (DNNN) rất lớn, số vốn
trên một DNNN, giá trị tài sản cố định cũng tăng, nên
cổ phần hóa chỉ được nhìn thấy ở các DNNN có quy
mô nhỏ. Nếu nhìn Top 100 doanh nghiệp thì doanh
nghiệp tư nhân chỉ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài
chính, dịch vụ, còn trong lĩnh vực sản xuất chế tạo chỉ
có 7 công ty. Bộ ngành liên quan, chịu trách nhiệm
ban hành chính sách có liên quan tới lĩnh vực của
DNNN, một mặt đưa ra quy chế, mặt khác lại sở hữu
và điều hành các DNNN, do đó khả năng phát sinh
mâu thuẫn lợi ích cao, đồng thời nguồn lực dễ tập
trung vào các DNNN nên doanh nghiệp tư nhân khó
có thể cạnh tranh trong môi trường không bình đẳng.
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
(SCIC) trở thành người đại diện sở hữu cổ phần của
nhà nước, cải tiến quản trị doanh nghiệp bằng cách
công khai thông tin, cắt rời quan hệ giữa Bộ, ngành
với DNNN, chính là vấn đề cơ bản để doanh nghiệp
tư nhân cạnh tranh trong một môi trường bình đẳng
và có thể phát triển được.

Hiệu suất thấp trong đầu tư công cũng là vấn đề.
Cảng Cái Mép - Thị Vải do JICA hỗ trợ, là một cảng
nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu cỡ lớn. Tuy nhiên,
hiện nay công suất sử dụng thấp do ưu tiên sử dụng
cảng sông. Ngoài ra, nếu nhìn kế hoạch đầu tư có thể
thấy khu vực Cái Mép có khả năng đáp ứng nhu cầu
đến năm 2025, cảng sông của Tp HCM có thể đáp
ứng nhu cầu tới năm 2030, nhưng hiện nay đang có
kế hoạch đầu tư nâng quy mô cảng của Tp HCM. Do
phân quyền một cách thái quá, nên cơ chế liên kết
vùng trong phát triển cơ sở hạ tầng bị mất đi, dẫn đến
hiệu suất đầu tư công thấp. Với việc sửa đổi Luật
Ngân sách vào năm 2014 và ban hành Luật Đầu tư
công vào năm 2015, hy vọng chỉ có những dự án đầu
tư có hiệu quả cao với tiêu chí đem lại lợi ích nhiều
nhất cho kinh tế vùng mới được lựa chọn, đồng thời
quá trình quyết định chính sách đó cũng được minh
bạch hóa.
Tăng lương cao hơn tỷ lệ lạm phát và tình trạng
tăng lương cao hơn tăng năng suất có xu hướng rất rõ
ràng.
Để chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài mà Việt
Nam dựa vào có sức hấp dẫn hơn so với nước khác,
thì mức lương cần phải ở mức nào. Sử dụng tối đa
thuận lợi của một quốc gia thành viên TPP chính là
chìa khóa trước mắt.
Sự sụt giảm liên tiếp về tỷ lệ tăng trưởng trong
lĩnh vực nông nghiệp sẽ được phục hồi và tăng trở lại
như thế nào? Là một mắt xích trong Đối thoại Hợp
tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, JICA đã chọn
tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng là địa phương thực hiện
mô hình. Tại Nghệ An, chúng tôi áp dụng mô hình
sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng (nghĩa là tuân
thủ hợp đồng). Tại Lâm Đồng, chúng tôi đã phối hợp
xây dựng 4 mục tiêu và 8 cách tiếp cận chiến lược với
trọng tâm là phát triển cụm ngành cấp 6 và hiện đang
bước vào giai đoạn thực hiện.
Hơn nữa, nông dân khó tiếp cận vốn tín dụng do
thẩm định tài sản thế chấp nghiêm ngặt. Tại Lâm
Đồng, chúng tôi đang triển khai các hoạt động như
xây dựng mô hình mới về tài chính nông nghiệp, xây
dựng Kế hoạch Kinh doanh tốt, nâng cao giá trị bảo
đảm bằng kế hoạch này, thu thập thông tin thông qua
nhà nước và tư nhân để hình thành thị trường bán
hàng. Nếu kế hoạch này thành công, dự kiến sẽ được
nhân rộng triển khai trên toàn quốc.
3. Hiện trạng và vấn đề cải cách thể chế
Mức độ phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam
khá cao, ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế cũng
rất lớn.
Việt Nam đứng sau Indonesia và Malaysia về tỷ lệ
ngành chế tạo cần kỹ thuật cao và cùng mức với Philippin. Đối với Việt Nam – nước có mức độ phụ thuộc
cao vào thương mại, thì TPP sẽ mang lại hiệu
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quả về tăng trưởng GDP lớn hơn rất nhiều so với các
quốc gia khác, nhưng đó lại là một vấn đề. Các ngành
công nghiệp may mặc, dệt, da giày là những ngành sử
dụng nhiều lao động, được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh.
Tuy nhiên, nếu thu hút được lao động trong các ngành
này thì năng lực cạnh tranh quốc tế của sản xuất vẫn tụt
hậu do mức lương tăng và sản xuất được dự báo sẽ sụt
giảm. Tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN cũng vậy,
mặc dù gạo và vật liệu xây dựng tăng trưởng nhưng sản
xuất lại được dự báo âm.
Với mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp, ngoài
việc duy trì được nguồn cung lao động thông qua di
chuyển dân số liên tục từ khu vực nông thôn sang khu
vực thành thị, các chính sách nâng cao năng suất thông
qua đào tạo nguồn lực cũng không thể thiếu. Ngoài ra,
các lĩnh vực như phát triển đô thị, cải thiện môi trường và
dịch vụ y tế tại khu vực thành thị, cũng có nhiều vấn đề.
So sánh với các quốc gia trong khu vực ASEAN,
ngoại trừ chính trị ổn định, thì các chỉ tiêu khác như chất
lượng của hệ thống pháp luật (Regulation Quality), ý
thức tuân thủ pháp luật (Rule of Law), trách nhiệm giải
trình (Accountability), kiểm soát tham nhũng (Corruption), hiệu quả chính quyền (Government Effectiveness)
của Việt Nam đều rất thấp. Từ năm 1996, JICA đã và
đang hỗ trợ cho lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Tuy nhiên,
một điều rất đáng buồn là hiệu quả của khung pháp lý
trong giải quyết tranh chấp và tính độc lập của nền tư
pháp (Efficiency of Legal framework in setting disput
and Judicial Independence) lại tiếp tục xấu đi kể từ năm
2010.
JICA đã bắt đầu triển khác các hoạt động từ xem xét
các văn bản pháp luật không phù hợp, thúc đẩy vận dụng
một cách thống nhất cho đến nâng cao năng lực giải
quyết tranh chấp quốc tế.
Chỉ số hiệu quả chính phủ (Government effectiveness)
cũng giảm từ năm 2008~2013. Tôi sợ rằng ở đâu đó có
những cán bộ công chức đặt lợi ích và an toàn của cá
nhân lên trên lợi ích chính đáng và lâu dài của quốc gia
và thái độ này có xu hướng tăng lên. JICA hiện đang thực
hiện các giải pháp nhằm 1) Thúc đẩy phối hợp giữa các
Bộ, ngành, 2) Minh bạch hóa bằng cách ghi rõ rủi ro cố
hữu của Việt Nam trong hợp đồng, 3) Hài hòa quy định
trong nước với tiêu chuẩn quốc tế, nhưng tất cả các hoạt
động này mới đi được một nửa chặng đường.
Tham nhũng, quyền sở hữu và cách giải thích luật
không rõ ràng, cùng với tầm quan trọng “mối quan hệ”,
dẫn tới kết quả chỉ số nhận thức về tham nhũng Việt Nam
xếp hạng 119/175 quốc gia. Rất khó để có thể làm rõ
quan hệ nhân quả, tuy nhiên các vấn đề như thi hành luật,
hiệu suất quản trị thấp, tham nhũng, đang làm cho môi
trường kinh doanh ngày càng khó khăn, bóp méo phân bổ
nguồn lực.

Hiện nay chúng tôi đang thử nghiệm chuyển đổi cách
tiếp cận truyền thống bắt đầu từ tăng cường năng lực của
chính quyền trung ương để xây dựng các chính sách có
hiệu quả hơn và áp dụng trên toàn quốc, sang cách tiếp cận
thử nghiệm mô hình tại tỉnh có năng lực cao, sau đó nhân
rộng thành quả sang các tỉnh lân cận rồi mới thành chính
sách của chính quyền trung ương. Điều này dựa trên nhận
thức: hoạt động giải quyết các vấn đề mà tôi đã trình bày ở
trên, thì chính quyền địa phương – những người đang đối
mặt với vấn đề thực tế như kinh doanh, nông nghiệp, sẽ
mang lại hiệu quả hợp tác cao hơn do phải xây dựng kế
hoạch tìm phương án giải quyết theo chu trình: Lâp kế
hoạch (Plan) →Thực hiện (Do) →Kiểm tra (Check) →
Điều chỉnh (Action). Một ví dụ về hợp tác mà đối tượng là
chính quyền địa phương là hoạt động hỗ trợ lập kế hoạch
và cụ thể hóa dựa trên đối thoại chính sách về phát triển
công nghiệp đang thực hiện tại tỉnh Hà Nam. Nội dung
chính là xem xét tình trạng hoàn thành 10 cam kết của tỉnh
đối với nhà đầu tư như thế nào và hợp tác giải quyết khó
khăn khi thực hiện cam kết.
4.

Tóm tắt
Việt Nam hiện đang đối mặt với bẫy thu nhập trung
bình, bẫy chuyển đổi cơ chế và bẫy hội nhập. Để không rơi
vào bẫy và thoát khỏi những bẫy đó, cần chuyển đổi sang
mô hình tăng trưởng kinh tế tập trung vào vốn tư nhân. Để
làm được điều này, cần 3 điểm sau:
1) Không để tồn tại khoảng trống cho cách hiểu “mập mờ”
về khái niệm quyền sở hữu hay cơ chế tập trung dân chủ
(Lý do là có thể xảy ra tình trạng hệ thống luật không rõ
ràng, bất hợp lý trong vận dụng, từ cách hiểu không rõ ràng
đó).
2) Lấy ý kiến của khu vực tư nhân, của xã hội trong quá
trình quyết định chính sách.
3) Với chức năng giám sát hành chính, cần tăng cường
chức năng của Quốc hội để có thể ban hành luật với chất
lượng cao.
Thông qua các cách làm này, nguyên nhân chính làm
méo mó yếu tố thị trường sẽ bị loại bỏ, có thể thoát khỏi
bẫy chuyển đổi cơ chế và bẫy thu nhập trung bình và không
bị rơi vào bẫy hội nhập.
Đây là một cách làm mất nhiều thời gian, nhưng nếu chỉ
nghĩ không thì không thể tiến triển được. Bây giờ chính là
thời điểm Việt Nam cần “Turning Words into ACTION –
Biến lời nói thành HÀNH ĐỘNG”.
※Tài liệu này được trích từ “Tài liệu dùng cho thảo luận”, sử
dụng tại buổi gặp gỡ giữa Ông Mori Mutsuya– Nguyên trưởng
Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam và Lãnh đạo địa phương cấp
cao tại Tp Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 năm 2016.
Quý vị có thể xem bản gốc “Tài liệu dùng cho thảo luận” tại
đường link dưới đây:
http://www.jica.go.jp/vietnam/office/information/press/ku57pq00000tb
8q6-att/06_201603_ja.pdf
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