QUỸ GE TÀI TRỢ DỰ ÁN
“CẢI CÁCH PHÁP LUẬT” TẠI VIỆT NAM
Washington, DC (10 tháng 12 năm 2008) – Diễn ñàn Giáo dục – Hội ñồng Thương mại ViệtMỹ (USVTC-EF) và dự án STAR Việt Nam trân trọng thông báo nhận ñược khoản tài trợ cho dự
án trong một năm trị giá 225,000 USD từ Quỹ GE. Quỹ GE là một tổ chức phi lợi nhuận trực
thuộc công ty General Electric - dự án này sẽ tập trung vào việc hỗ trợ hoạt ñộng xây dựng các
qui ñịnh pháp luật của Việt Nam. Với chương trình Tăng cường Cải cách Pháp luật tại Việt
nam, Quỹ GE sẽ phối hợp cùng USVTC-EF và dự án STAR Việt Nam thực hiện các hoạt ñộng
nhằm cải thiện chất lượng các qui ñịnh của hệ thống pháp luật Việt Nam ñáp ứng các cam kết của
WTO và những cam kết quốc tế khác, thông qua việc phối hợp với chính phủ Hoa Kỳ và hỗ trợ từ
khối tư nhân.
Trong quá trình thực hiện Dự án, dự ñịnh kéo dài ñến tháng 10 năm 2009, USVTC-EF và STAR
Việt Nam sẽ hợp tác với các cơ quan chính phủ Việt Nam bao gồm Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư
pháp, Quốc hội cũng như các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục
và một số cơ quan khác.
Dự án tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của công chúng vào quá trình
xây dựng hệ thống pháp luật, một yêu cầu chính trong cam kết gia nhập WTO, và thông qua ñó
nâng cao tính hiệu quả của hệ thống pháp luật, hướng tới phát triển và tăng trưởng kinh tế.
Dự án sẽ bao gồm các công việc sau:
•
•
•

Chương trình làm việc của các chuyên gia quốc tế về lĩnh vực tham vấn công chúng trong
quá trình xây dựng quy ñịnh của pháp luật sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan Chính
phủ Việt Nam ñể hỗ trợ việc soạn thảo các qui ñịnh pháp luật
Chương trình ñào tạo ngắn hạn cho các nhà hoạch ñịnh chính sách Việt Nam hướng tới
một hệ thống pháp luật minh bạch
Các chương trình hội thảo cho ñối tượng là các cán bộ nhà nước về việc xây dựng các qui
ñịnh pháp luật theo yêu cầu mới ñược ñặt ra tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp
luật - theo ñó dự thảo các quy ñịnh pháp luật phải ñược ñăng tải trên phương tiện thông
tin ñại chúng ñể người dân và các ñối tượng quan tâm khác góp ý. Hội thảo sẽ cung cấp
cho các ñối tượng tham dự những thông tin về phương thức tiếp nhận ý kiến, phương
thức xây dựng báo cáo ñể phản ánh các ý kiến góp ý và cách giải trình về nguyên nhân
tiếp thu hoặc không tiếp thu các ý kiến ñóng góp cho dự thảo

•

Tổ chức các chiến dịch ñào tạo cộng ñồng ñể tăng cường hiểu biết về quyền của cá nhân
và các tổ chức kinh doanh trong việc tham gia ñóng góp ý kiến vào dự thảo các quy ñịnh
pháp luật do cơ quan nhà nước soạn thảo.

Hội ðồng Thương Mại Việt - Mỹ và tổ chức trực thuộc của Hội ðồng - Diễn ñàn Giáo dục Hội
ñồng ñược thành lập từ năm 1989 - USVTC-EF, hoạt ñộng với mục tiêu xây dựng mối quan hệ
giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với những tiêu chí mới, tham gia vào quá trình bình thường hóa quan
hệ và hoàn thiện môi trường thương mại và ñầu tư giữa hai nước. Thông tin về USVTC-EF có
trên website http://www.usvtc.org
Dự án STAR-Việt Nam do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ là dự án ñi ñầu
trong việc hỗ trợ tăng cường tính hiệu quả của qui ñịnh pháp luật Việt Nam từ năm 2001. Nhiệm
vụ chính của STAR là hỗ trợ những nỗ lực ñã ñem lại thành công của Việt Nam trong việc xây
dựng nhiều chương trình cải cách luật pháp, chính sách và giáo dục ñáp ứng những qui ñịnh trong
việc thực thi các cam kết của Hiệp ñịnh Thương mại song phương Việt Mỹ (BTA) và WTO.
Thông tin về STAR có trên website www.starvietnam.org.
GE là một công ty ña công nghệ, truyền thông và dịch vụ tài chính tập trung vào việc giải quyết
những khó khăn mà thế giới gặp phải. GE là một trong những công ty ñầu tiên của Hoa Kỳ trở lại
Việt Nam và mở văn phòng ñại diện tại Hà Nội từ năm 1993 trước khi lệnh cấm vận của Hoa Kỳ
ñược dỡ bỏ. Năm 2001, GE mở văn phòng ở Hồ Chí Minh phục vụ khách hàng Việt Nam trong
lĩnh vực hàng không dân dụng, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và dầu khí. GE sẽ ñầu tư 61 tỷ ñô
la Mỹ vào việc xây dựng nhà máy linh kiện công nghệ cao tại Hải Phòng phục vụ cho các nhà
máy của GE trong lĩnh vực năng lượng.
Quỹ GE là một tổ chức từ thiện trực thuộc công ty General Electric thực hiện các dự án về giải
pháp cho các vấn ñề nan giải nhất trên thế giới. Bằng các chương trình hợp tác với các ñối tác,
Quỹ GE hỗ trợ các chương trình về giáo dục ở Hoa Kỳ và các nước trên thế giới, môi trường,
chính sách công, nhân quyền và giảm nhẹ thiên tai trên toàn thế giới. Ngoài ra, quỹ GE hỗ trợ
những nhân viên và người nghỉ hưu ñã từng làm việc cho công ty GE bằng cách tài trợ và tham
gia vào cộng ñồng GE trên toàn thế giới. Năm 2007, ñại gia ñình GE bao gồm doanh nghiệp,
nhân viên, người về hưu và Quỹ GE ñóng góp hơn 210 triệu ñô la Mỹ vào cộng ñồng và các
chương trình về giáo dục, trong ñó 93 triệu ñô la Mỹ là do quỹ GE ñóng góp. Thông tin về quỹ
GE có trên website www.gefoundation.com.
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