Một số bài học kinh nghiệm chủ yếu rút ra cho Việt Nam và một số kiến nghị
1. Một số bài học kinh nghiệm chủ yếu rút ra cho Việt Nam:
1.1. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về hội nhập quốc tế của Việt
Nam nói chung và các cam kết WTO nói riêng, nâng cao nhận thức của toàn xã hội:
Việc tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về quá trình hội nhập của như các cam kết
quốc tế của Việt Nam cần được thực hiện linh hoạt, chủ động, qua nhiều kênh thông tin khác
nhau, đồng bộ và có tính định hướng cao. Các đối tượng khác nhau (cơ quan nhà nước, các
chủ thể sản xuất, kinh doanh, các hiệp hội ngành nghề) cần được cung cấp những thông theo
những cách phù hợp khác nhau để bảo đảm hiệu quả của công tác tuyên truyền.
Thực tế cho thấy tư duy của người Trung Quốc về WTO trong 5 năm qua đã thay đổi theo
hướng tích cực, là một trong nguyên nhân dẫn đến thành công.
1.2. Hình thành một hệ thống các trung tâm chuyên trách tại các địa phương để cung cấp
thông tin và xử lý các vấn đề có liên quan tới việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong
WTO:
Để bảo đảm xử lý có hiệu quả và kịp thời mọi vấn đề phát sinh xung quanh các cam kết trong
WTO, Trung Quốc đã thành lập từ rất sớm các Trung tâm về các vấn đề WTO tại các địa
phương có sự hỗ trợ của các Bộ, ngành ở Trung ương. Trước mắt, Việt Nam có thể thí điểm
hình thành các Trung tâm này ở một số trung tâm kinh tế thương mại lớn có chức năng thông
tin, tư vấn và hoạt động dưới dạng đơn vị sự nghiệp có thu hoặc hạch toán kinh tế độc lập.
1.3. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung
ương IV (khóa X) về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền
vững khi Việt Nam là thành viên của WTO:
Phía Trung Quốc cho rằng việc Việt Nam ban hành Nghị quyết của Đảng và Chương trình
hành động của Chính phủ để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân thực hiện
các nhiệm vụ sau khi gia nhập WTO là hết sức sáng tạo và cần thiết.
Vấn đề đặt ra là phải tổ chức thực hiện tốt Chương trình và Nghị quyết này.
2. Một số kiến nghị:
2.1. Giao Bộ Thương mại phối hợp với Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Học viện Chính trị
Quốc gia tổ chức các khóa học ngắn hạn về WTO cho các cán bộ cao cấp, lãnh đạo các cơ quan
Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các khóa học này có thể
kết hợp phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV về một số chủ trương chính sách lớn để
nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên WTO.
2.2. Giao Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì tổ chức 2 cuộc Hội thảo quốc tế Việt Trung về kinh nghiệm của Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO tại Hà Nội và Thành phố
Hồ Chí Minh vào giữa năm 2007. Đối tượng là đại diện các Bộ, ngành, địa phương, doanh
nghiệp. Phía Trung Quốc là đại diện các Bộ, ngành của Trung Quốc, các học giả, các nhà
nghiên cứu về WTO. Kinh phí do Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO hỗ trợ.
2.3. Giao Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Hồ
Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng thành lập thí điểm các Trung tâm về các vấn đề
WTO.
2.4. Giao Bộ Thương mại phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc và góp ý cho các Bộ,
ngành, địa phương xây dựng Chương trình hành động cụ thể thực hiện Chương trình hành
động của Chính phủ về WTO; đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc trong quý II năm 2007 về
triển khai thực hiện các Chương trình này./.

