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Tóm  tắt. Chính sách đồi mới của Việt Nam đà tác động tích cực đến không chỉ quan hệ đối ng^ại 
của Việt Nam mà còn cả với mối quan hệ của ihù đô Hà Nội với các tổ chức quốc lế. Dựa trcn các 
nguồn tài liệu khác nhau, bài viết này phàn lích mối quan hệ cùa thành phố Hà Nội với các tổ cíức 
quốc lế hoạt động ờ phạm vi khu vực và toàn cầu trong những năm 1986-2006. Các mối quan hệ 
thân thiện và hừu nghị giữa thủ đô Hà Nội với các lồ chức quốc tế đã tạo tiền đề quan trọng đ ề lià  
Nội liếp nhận nhiều dự án và các khoản hồ trợ tài chính dưới những hình thức khác nhau, tập tring 
vào ba nhóm lĩnh vực, thông qua nhiều cơ quan, ngành của thành phố và trung ương. Kết íỊÙa của 
các mối quan hệ này đả tác động tích cực đen sự phát triền của Hà Nội. Tuy nhiên, các mối qian 
hệ này mới chi dừng ỉại ờ sự viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn iại và cho vay dưới dụig 
ODA từ phía các tồ chức quốc tế đối với ihành phố, mà chưa thay cỏ nhừng xúc tien hay động tiái 
nào chứng tỏ Hà Nội có khà năng mừ rộng mối quan hệ của mình với các lồ chức quốc lế smg 
nhiều hình thức qua lại đa dạng khác.

Qúa trinh đồi iTiới được bắt đầu hơii 20 
năm trước đă không chi mang lại nhiều biến đổi 
quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xă hội 
và giáo dục, mà còn tác động tích cực đến quan 
hộ đối ngoại của Việt Nam với các nước, các tổ 
chức quốc trong khu vực và trên phạm vi 
toàn cảu, Như Lưu Văn Lợi viết tháng 7 năm 
1986, Đàng đã quyết định chuyển sang một 
đường lối đối ngoại mới để cùng tồn tại trong 
hòa binh, ồn định và hợp tác [1]. Chủ trương đó
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nghĩa rộng nhật, đó tà các tồ chức có quy mô, phạm vi 
hoạt động và số ihành viên ờ cấp độ quốc tẽ, tức khônẹ chi 
giới hạn trong khuôn khổ một quốc gia. Tổ chức quốc tế 
được phân thành hai loại: (1) các tồ chức quốc tế của các 
chỉnh phù; (2) các tổ chức quốc tế phi chính phú.

được xác định cụ thể hơn trong Đại hộ đại biểu 
toàn quốc cùa Đảng Cộng sàn Việt N an lần thứ 
VII năm 1991, rằng Việt Nam thực hện chính 
sách đổi ngoại rộng mở và mong muin là bạn 
với tấl cả các nước trong cộng đồng qíốc  tế để 
cùng nhau phấn đau vì hoà binh, độ: lặp và 
phát iricn [2].

ở  cấp độ vi mô, chính sách đổi nới cùng 
với đường lối đối ngoại mới đã tác độig mạnh 
mè đến sự phát triển của nhiều tinh /à thành 
phố trong cả nước. Là thành phố thủ đc, Hà Nội 
được coi là một trung tâm kinh tế, chím trị, văn 
hoá, giáo dục và công nghệ của cả nước. Từ  khi 
đổi mới, bên cạnh nhừng phát triển về kinh té, 
xă hội, văn hoá và giáo dục, quan hệ cối ngoại 
của Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực
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và đạt được những thành tích đáng kề. Đcn năm 
2006, Hà Nội đã thiết lập quan hộ buôn bán và 
hừu glìị với hơn 60 thù đô và các thành phố trên 
thế giới cùng với những mối quan hệ thân ihiộn 
và hừu nghị với nhiều tổ chức quốc tế trong khu 
vực và trên phạm vi toàn cầu.

Dựa vào một số tài liệu, gồm các lài liẹu 
được lưu giừ tại hai Trung tâm Lưu trừ cùa 
Thành uỷ và Uỳ ban Nhân dân thành phố Hà 
Nội, các ấn phẩm báo chí, các tài liệu cùa các tổ 
chức quốc tế và các còng trinh nghiẽn cứu đà 
xuất bàn, bài viết này phân tích mối quan hệ 
của ílìành phố Hà Nội với các lổ chức quốc lé 
hoạt động ở  phạm vi khu vực và toàn cầu, như 
Licn Hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền 
tệ quốc lế, ASEAN, V.V., trong những năm 
1986-2006 và qua đó phác họa qui mô, hình 
ihírc và đặc điềm của các mối quaiì hệ này.

1. Vài nét về Hà Nội

Ke từ khi Lý Công uẩn chọn Hà Nội ngày 
nay làm kinh đô nước Dại Viột và đặt tên là 
rhãng Long năm 1010, lịch sừ cùa Hà Nội với 
tư cách !á một kinh đỏ, thú đo cùa dắt nước đầ 
tròn 1.000 năm tuồi. Mà Nội ngày nằm ờ trung 
tàm của vùng đồng bằng sông nồng, nơi có dân 
sổ đông, ít đất nông nghiệp. Trong 9 00  năm đầu 
cùa qúa Irinh phát triền, Mà Nội chim trong một 
nền kinh tc nông nghiệp tự cung tự cấp, với dân 
số clii đạt 70.000 người vào năm 1918 [3].

Dưới thời Tây Sơn và triều Nguyễn, kinh đô 
cùa dất nước được chuyển vào Huế. Sau đỏ, từ 
năm 1945, khi Nhà nước Việt Nam Dân chù 
Cộng hoà ra đời, Hà Nội được tái lập vị trí thù 
đò cùa Viột Nam. Trong nhừng năm 1954- 
1975, khi miền Bẳc giành được độc lập và tiến 
lên xây dựng chủ nghĩa xã hội với nền kinh té 
kế hoạch tập trung bao cấp, Hà Nội lại trờ thành 
một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo 
dục của miền Bắc và là hậu phương quan trọng

cho cuộc kháng chién chống Mỹ và nguỵ quyền 
ở miền Nam. Sau năm 1975, Ilà Nội trở thành 
thù đô của cả nước và ngày càng phát triển 
thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá- 
xã hội quan trọng của đất nước. Tác động của 
công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế 
Irong hơn hai thập kỷ qua đà tạo ra những tiền 
đề quan trọng để Hà Nội phát triển. Chính V! 
Ihế, năm 1999, Hà Nội được UNESCO đánh giá 
là thành phố có quá trinh phát triền “đầy ấn 
tượng”, được bình chọn là Thành phố vì Hoà 
Bình [4], được Nhà nước tặng danh hiộu thành 
phố anh hùng. Vào năm 2006, với hơn ba triệu 
người, Hà Nội được coi là một trong 61 tinh và 
thành phố của Việt Nam*^^

2. Q uan  hệ hợp  tác, hữ u  nghị của thủ đô Hà 
Nội vói các tổ chức quốc tế (1986-2006)

Như tôi đă đề cập, bên cạnh quan hệ đối 
ngoại của thành phố Hà Nội với các ihành phố 
và thủ đỏ trôn thế giới, trong 20 năm đổi mới, 
hội nhập và phát triển, Hà Nội còn cỏ mối quan 
hệ hợp tác và hừu nghị với nhiều tồ chức quốc
tc tro n g  kliu v ự c  và Ircn  thế g iá i, C ác tổ  chức
này là gi, cỏ mối quan hẹ như thé nào với thành 
phố ỉlà Nội? Sau đây, tôi sẽ giới thiệu và phân 
tích từng điểm để trà lời các câu hòi này.

Một trong các tổ chức quan trọng ở  khu vực 
có quan hệ tích cực với Hà Nội là Hiệp hội các 
nước Dông Nam Á (Association o f  Southeast 
Asian Nations-ASEAN) vốn được thành lập từ 
tháng 8 năm 1967 như là mộl hệ quả cùa chiến 
tranh lạnh ở Đông Nam Á. Sau khi quân đội 
Việt Nam tiến công vào Campuchia lật đổ chế 
độ diệt chùng Pol Pot (1979), các nước trong 
khối ASEAN coi Việt Nam là một nguy cơ 
quân sự của họ ở khu vực và lên tiếng đòi Việt

‘̂1 Từ iháng Tám năm 2008, Hà Nội được mở rộng, bao 
gôm toàn bộ tinh Hà Tây, huyện Mê Linh thuộc linh Vinh 
Phúc và 4 xã cùa huyện Lương Scm thuộc tinh Hoà Bình.
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Nam phài rút quân khỏi Canipucliia. Từ cuối 
nhừng năm 1980, Viột Nam tích cực giải quyết 
vấn đề Campuchia và rúl hét quân đội khòi 
lurởc này. Dcn iháng 7-1992, Việt Nam ký liiệp 
ước Bali và trờ thành quan sát vicn của 
ASEAN. Sau khi lộnh cam vận cùa Mỹ được 
xóa bò (1995), Việt Nam trờ ihành thành viên 
chính ihức của hiệp hội này và ngày càng có 
nhữ ng  đóng góp quan trọng vào sự  ồn định và 
phát triển cúa hiệp

Một tồ chức quan trọng khác là Ngàn hàng 
Thế giới (World Bank-WB) đưực ihành lập 
năm 1944, có 184 nước thành vicn vào năm 
2006, với gần 10.000 nhãn viên hoạt động trên 
phạm vi loàn cầu. Việt Nam gia nliập Ngân 
hàng Thé  giới lừ năm 1993. 1'ính đốn năm 
2006, Ngân hàng Thê giới đã cho Viột Nam vay 
vốn cho hơn 40 dự án và giúp đờ Chính phù 
Việt Nam xoả đói giảm nghèo thông qua viộc 
cung cấp lài chính cho các lĩnh vực nông 
nghiệp, xây dựng cơ sờ hạ tầng, y lế, giáo dục 
và các nhu cầu thiét yếu khác*"*̂

Một số sự kicn iiên mian ítốn llà Nội có thế uể là Môi 
nghị lan thứ 6 với sự than gia của nhừng người đứng đầu 
các quốc gia khu vực Dông Nam Ả lần dầu liên được tồ 
chức tại llà Nội trong hai ngày 15-16/12/1998. TTiáng 10 
năm 1995, thực hiộn chù trưimg lăng cường quan hệ hợp 
tác nhicu mặl giữa lỉà Nội với các nưởc ASBAN, đại diộn 
cùa Uỳ ban Nhân dân thành phố llà Nội dà tham gia llội 
ngh) thượng đinh irao dồi khu vực châu Á-Kyushu lần 2 
(gồm 13 đoàn đụi biếu lừ 7 quốc gia châu Á) lại Manila. 
Chuyến di cùa đoàn Hà Nội đâ tăng cường quan hệ trao 
đòi hợp lác giừa các cấp địa phương ở các nước Irong khu 
vực, phát huy sáng kicn và chù động tim kicm các cơ hội 
h(,Tp tác và phát triển trong bổi cảnh khu vực châu Ả đang 
trở thành một khu vực phát tricn năng dộng nhất the giới 
(Theo “Báo cáo két quà tham dự Hội nghị Ihượng đinh 
Trao đổi khu vực châu Ẩ-Kyushu lằn 2, Manila 10/1995”. 
Ngoài ra, thành phố l!à Nội còn đảm bảo an ninh chính irị, 
trật lự an toàn xà hội, góp phản lồ chức thành công nhiều 
hoại động chính ưi, văn hoá, ứiê ứiao lớn như Hội nghị cao cấp 
ASEM 5, SEAGAMES 22, PARAGAMES 2, V.V (>lguyền 
Phú Trọng. “Hướn^ lới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, xây 
dựng thù đô phát tríên toàn diệa bền vừng’\  Bảo Nhân dân, số 
ra ngày 20/12/2005.)
*■** http://wcb.worldbank.org.

I.iẽn Hợp quốc (United Nations-UN) là tổ 
chức quốc tế lớn nhất toàn cầu có quan hệ với 
lỉà  Nội. Dược ihành lập từ nãin 1945, đen năm 
1973 Licn Hợp quốc két nạp Việt Nam là thành 
viên và từ đó Viột Nam có quan hệ với nhicLi lồ 
chức thành viên cùa tồ chức quan Irọng 
Trong khi đó, Tồ chức Y tế Thế uiởi (The 
World Health Organization-\VIIO), được thành 
lập năm 1948 để giúp các quốc gia dạt được 
mức pliál triền cao nliất về y te, bắt dầu hoạt 
dộng ở Việt Nam từ năm 1950 để giúp cliínli 
phù Việt Nam chống lại các bệnh tật, xâv cÌỊniiĩ 
sức klioỏ cộng đồng và kiểm soát gia tăng dân 
số, đẩy mạnh khả năng cùa khu vực y te, gắn 
sức khoè với phát Iriổn. Nãm 2002, WHO đã 
giúp Viột Nam cộng tác vứi các đối tác khác 
dập lẳt SARS một cách có hiộu quả Irong 
khoảng thời gian ngán. Còn Quỹ 'l iền tộ Quốc 
tế (International Moneylary Fund-IMF) kết nạp 
Viộl Nam từ năm 1956^^*. Ngoài ra, thành phố 
lỉà  Nội còn thict lập quan hệ với nhiều tổ cliửc 
quốc tể khác không đưực giới thiệu ừ dây.

v ề  quy mô, hình thức và đặc điểm của các  

mối quan hệ, ngoài một số tồ chức quốc lé trên 
đà có quan hộ vói Việt Nam từ Irưức năm 1975, 
nhicu lo chức ihicl lộp quaii hộ từ sau đỏi mỏi. 
Bên cạnh và nằm trong khuôn khổ cùa mối 
quan hệ chung với Chính phù Viỹt Nam, các tổ 
chức quốc lế này đâ thiết lập các mối quan hộ 
với thành phố Hà Nội và các cơ quan trực thuộc 
Hà Nội. Khảo sát nhiều nguồn tài liệu cho thấy 
các mối quan hệ này phản ánh xu hướng chung 
cùa mối quan hệ giừa Chính phù Viột Nam với 
các tồ chức này. Cụ thể lả trước khi Viộl Nam 
đồi mới, quan hệ cùa Hà Nội nói ricng và cùa 
Việt Nam nỏi chung (không tính chính thề Việt 
Nam Cộng hoà ở miền Nam) với các lổ chức 
quốc tế chi diễn ra trẽn một phạm vi nhỏ, giới 
hạn trong khuôn khổ của một số chương trình

http://w\vw.undp.orp.vn
http://www.imf.ore/cxtcmal/countrv/vnm/indcx.htm?

ĩvt>c=9998

http://wcb.worldbank.org
http://w/vw.undp.orp.vn
http://www.imf.ore/cxtcmal/countrv/vnm/indcx.htm
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viộn trợ nhãn đạo. Trong thực tc, chi cỏ một số 
tồ chức quốc tế lớn lìoạt động ở Việt Nam trước 
khi đất nưeVc tiến hành dổi mới. Sau năm 1986, 
đặc biộl là sau khi Mỹ băi bỏ lệnh cấm vận, 
Viẹt Nam nhanh chỏng tham gia và tái tham gia 
các íổ chức quốc lể, ihúc đẳy quan hệ cùa Hà 
Nội với các tổ chức quốc tế phát triền trẻn qui 
một mô lớn hơn trước. Đặc điểm nổi bật của 
các mối quan hệ này là việc các tổ chức quốc tế 
giúp Hà Nội và các cơ quan trực thuộc thành 
phố các khoản tài chính, kỹ thuật và hàng hoá 
dưới hình thức viện trợ không hoàn lại, viện trợ 
nhân đụo hay cho vay dưới dạng ODA.

Các nguồn tài liệu hiện có chưa cho phép 
thống kê một cách chi tiết toàn bộ các dự án do 
các tồ clìức quốc té trợ giúp thành phố Hà Nội 
và các đơn vị, cơ quan trực thuộc thành phố 
trong những năm 1986-2006, nhưng phần nào 
cho thấy dù dưới dạng viện trợ không hoàn lại, 
cho vay hay các hình thức khác, sự giúp đờ cùa 
các lồ chức quốc tế đối với thành phố Hà Nội 
tập trung vào ba nhóm sau: (1) quàn lý nhà 
nước, quàn lý đô thị, xây dựng cơ sờ hạ tầng và 
mòi trường; (2) vãn hoá, giáo dục, đào tạo và 
nghicn cứu khoa học; (3) xoá đói giảm nghèo, y
Ic và p liỏng  th ố n g  củc lộ nạn xă

‘ ' l^ó là chưa tính đến các dự án do các quốc gia hay tồ 
chức có qui niò quốc gia ihực hiện. Nguồn viộn Irợ dưới 
dạng này Icn lởi nhiều iriộu đò la Mỹ, giúp llà Nội thực 
hiộn nhièu ch ư ơ n g  trinh trong các lĩnh vực khác nhau, cụ 
thề là một số dự án như: (i) Chính phù Phần Lan đà cấp 
nh'cu khaàn viộn trợ cho ỉlà Nội thực hiộn chương Irình 
nước sạch nông ihôn và đô thị. Ngoài ra còn có Chương 
trình cấp nước Phần Lan. Trong 6 tháng đảu năm 1990, dự 
án đà thực hiộn được hơn 50 phần trăm kế hoạch năm, cải 
Vậo được hai tuyén đường nước ờ các phố í lai Bà Trưng, 
liàng Bòng, Licn Trì, sàn xuất được 36,6 Iriộu nước 
ịỉìáo Ịỉà Nội mới, số ra ngày 14/07/1990); (ii) Viện trợ của 
các tập doàn kinh tế lớn như: Chính phù Nhật Bán giúp Hà 
Nội xảy dựng bệnh viện 1000 giường bệnh lại Đông Anh 
bằng nguồn vốn ODA. chính phủ Hàn Quốc giúp Hà Nội 
xây dựng hộ thống công nghệ thông tin để áp dụng trong 
công tác quản lý đắt đai và quản lý đô thị (Theo: 
http://www.vvsa. ip/modules.php?OD=modloa&namc=Ncw 
s&filc^articlc&sid^ 1331. xem ngày 22/02/2006); (iii) 
Còng ĩy Ford Motor lại Việt Nam lài trợ cho Hà Nội nhiều 
dự án. gồm dự án nghiên cứu loài rùa quý Hồ Gưcrm, hồ

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý 
đô thị, xây dựng cơ sờ hạ tầng và môi trường, 
năm 1990, Liên Hợp quốc đă chính thức ký kết 
vói Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội văn 
kiện dự án VIE/86/023 về khoản hỗ trợ cùa 
Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc 
(UNDP) đề xử lý chất thải cứng^^\ Một dự án 
khác có mà số VIE/95/050 Sirenthening the 
Capacity fo r  Urban M anagement and Planning  
in Hanoi (Tăng cường năng lực hoạch định và 
quàn lý đô thị ờ  Hà Nội), được UNDP tại Việt 
Nam tài trợ cho Hà Nội 983.500 USD trong hai 
năm, bắt đầu từ tháng 11/1996, do Sở Kế hoạch 
và Dầu tư thực hiện. Mục đích của dự án là 
nhàm chuẩn bị kế hoạch đầu tư cho thành phố

trợ tài năng Irè tại Trung lám Nghệ thuật '1'ình thương llà 
Nội (Theo; http://www.ford.com.vn/congtv/hoatdong 
l.asp, ngày 22/02/2006). Hoặc: Các dự án do Ngân hàng 
Hợp lác Quốc le Nhật Bản (Japan Bank for International 
Coopcration-JBiC) tài trợ cho ihành phổ Hà Nội (Theo tin 
từ: http://www.mofa.gov.vn/quoctc/2QQ0 hn/9.htm): (iv) 
Dự án cài tạo môi trường - thoát nước ỉỉà Nội với mục 
dích giảm thiột hại đo lụt lội ihường xuycn dicn ra ờ thành 
phổ, đặc biệt là vào mùa mưa; Dự án gồm các hợp phần 
cải tợo và nâng cấp các thict bị thoái nước, xây dựng các 
trạm bơm nước. ÌBỈC cam kết vốn vay trị giá 6.406 triệu 
yên cho năm lài khoá 1994, 12.165 triộu yên cho năm 
1 007 ,  t ô n g  là  18 S 7 I  t r i ệu  y ề n  C c i q i inn  q t inn  lý là U ý  
ban Nhân dân thảnh phố Hà Nội; (v) Dự án Cơ sở hạ tần^ 
đô thị ỉỉà Nội - Giai đoạn / cung cấp hạ íầng cơ sở cho 
VIỘC phát triền đô thị ở  Bẳc Thăng  Long, như hộ thống 
đường giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải và hệ 
thống cung cấp điộn. JBIC cam két vốn vay irị giá 11.433 
triệu yên cho nâm tài khoá 1996; (vi) Dự án Cơ sà hạ tầng 
giao thõng vận tải ớ ỉỉà Nội nhàm xây dựng và cải thiện 
đường bộ và các nút giao thông ờ ỉỉà Nội, giảm lẩc nghẽn 
giao thông thường xuyên ờ trung tâm Ihành phố, nâng cao 
hiệu quả của giao thông. JB1C dã hỏ trợ dặc biệt cho giai 
đoạn hình thành dự án. vốn vay cam kết cho năm tài khoá 
1998 là 12.510 triộu yên; (vii) Dự án xáy dựng cầu Thanh 
Tri với mục liêu xây dựng khu vực phía naiĩi của đường 
vành đai số 3 một cầu mới bẳc ngang qua sông Hồng, nối 
quốc !ộ I với quốc lộ 5. Công trình này sỗ giúp làm giảm 
tẳc nghỗn giao thông nội thành, tàng hiệu quả giao thông 
khu vực. JBIC cam két khoản vay 10.000 triệu yên cho tài 
khoá 1999, cơ quan quán lý dự án là Độ giao thông vận tái 
Viột Nam; (viii) Ngoài ra còn có các dự án tuy không trực 
tiếp nhựng củng góp phần lạo điều kiện cho thành phô 
phát triển như Dự án cải tạo các quốc lộ số 1 và số 5, Dự 
ản xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại.
*** Bảo Hà Nội mớiy số ra ngày 27/04/1990.

http://www.vvsa
http://www.ford.com.vn/congtv/hoatdong
http://www.mofa.gov.vn/quoctc/2QQ0
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và đánh giá các yêu cầu về thồ chế trong quá 
trình thực liiộn.

Dự án giới ihiệu các quá trinh và phương 
pháp đào lạo tiên ticn và hộ thống quàn lý thông 
tin đò thị. Với một loạt các khoá hục, tọa đàm, 
dự án này đă thúc đẩy sự tham gia cùa cộng 
đồng ở cấp quận, huyện và phường/xã và phát 
triển hệ thống quàn lý llìông lin licn ngành để 
quàn lý các dự án đầu Chương trinh Phái 
triển Liên Hợp quốc cũng tài trợ cho hai dự án 
quan trọng đe cài thiện năng lực quàn lý cùa 
chính quyền ờ Hà Nội và thành phố ị lồ Chí 
Minh, ỉỉai dự án này được ticn hành trong 
khuỏn khồ hợp tác với Trung tâm vấn đề định 
cư (UNCHS/Habitat) cùng như với một số các 
viện nghiên cửu quốc gia với mục ticu chung là 
nhầm tạo điều kiện để hai thành phố này đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu về nhà ờ, viẹc làm, giáo 
dục và y íc cho số dân đang ngày một đỏng 
hơn.

Dự án vay 170 triệu USD cùa Ngân hàng 
Thế giới để phát triền giao thõng đô thị Hà Nội 
đến năm 2010 cùa Uỷ ban Nhân dân thành phố 
Hà Nội tập trung nâng cao năng lực vận tải 
hành khách công cộng, bảo vệ môi trường, tăng 
cưưng náng Ịực quan ly cho các cơ quan chuyõn 
ngành để phục vụ việc phát triển bền vừng về 
kinh lế, xâ hội của Hà Một dự án khác
về phát triển giao thông đô thị thành phố Hà 
Nội do Ngân hàng Thế giới lài trợ gồm 3 hợp 
phần: nâng cao năng lực vận tài công cộng bằng 
xe buýt (35-40 triệu USD), tăng cường thể chế 
(15-20 triệu USD) và xây dựng đường giao 
thông (100-100 triệu USD)*"*.

Ngày 20/05/2004, Uỷ ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội tiếp nhận 730.000 Euro viện trợ 
không hoàn lại của Ọũy Môi trưòng toàn cầu 
Pháp (FFEM) đề nghiên cứu lập dự án “Giao

thông công cộng, đòng bộ và bền vừng cho 
thành phố Mà Nội và các hoạt động đi 
Gần đây hơn, Sờ Giao thỏng Công chính llà 
Nội đã tổ chức giới thiệu nội dung dự án phát 
triển giao thỏng đô lliị Hà Nội và được Quỹ 
GEF, Ngân hàng 1'hế giới tại Việt Nam tham 
gia đưa ra các báo cáo về giải pháp cho dự án

Trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, dào lạo 
và nghiên cứu khoa học, với sự tài Irợ cùa FAO 
và UNICEF, Uỳ ban Nhản dân ihành phố Hà 
Nội đà lồ clìírc buồi tọa đàm VC Food Supply 
and Distribution to Hanoi (Cung cap và phân 
phối lương thực cho I ỉà Nội) trong hai ngày 17- 
18/09/1999 với sự tham gia cùa hơn 40 chuyên 
gia lừ các cơ quan ở trung ương và địa phương 
nhàm (1) tăng cường nhận thức của các nhà 
hoạch định chính sách phát triển kinh té-xã hội 
cùa thành phố về nliừng thách thức của viộc 
phái triển và mở rộng thành phố đối vứi viẹc 
duy tri nguồn cung cấp lưưng thực cho các hộ 
gia đinh ở Hà Nội trong vòng 10 nãm; và (2) dể 
xây dựng một chính sách cung cấp và phân phối

http://www.undp.org.vn/undp/prog/prifile.emg/soc/vic 
95050.htm. ngày 23/02/2006.

Thời báo Kinh tế Ỉ’iệỉ Nam, số ra ngày 06/04/2005.
‘ Thỏi báo Kinh tế Việt Nam, số ra ngày 15/07/2004.

Thời hào Kinh tế Việt Kam, sẩra  ngày 21/05/2Ơ04.
Kinh tể & Dô thị, sổ ra ngày 16/02/2006. ỉ)ó còn là 

chưa kể đén nhicu dự án khác, chànẹ hạn, Ihco nguồn tin 
cùa Sở Kế hoạch và Dau tư Hà NỘI 
(http://\vww .hapi.gov .v n ). dưới đây  là một số dự  án du 
được iriển khai: (i) Dự án tăng cường năng Ịực quân ỉỷ 
giao thông (1999-2003) do Ngân hàng Thé giới viện trợ 
dưới hình thức ODA với sổ vồn 24,47 triộu USD (trong đỏ 
vốn ODA tà 22,30 triộu USD. vốn trong nước lả 2,48 triộu 
USD); (ii) Dự ản xử lý chẳí thảỉ cứng VIE 88/025 do 
UNDP Viột Nam lài trợ khônẹ hoàn lại 80 triệu USD; (iii) 
Dự án cát tạo mờ rộng hệ thống cap íhoảt nước ỊỊà Nội - 
Cấp /, đo Ngân hàng The giới cho vay ưu dài 34,46 iriộu 
USD, được Ihực hiện từ 1999 đcn 2005; (iv) Dự án củi tạo 
phương tiện vận chuyển công cộng (2002-2004) do EU tài 
trợ 0,8 triệu USD; (v) Dự án ỉià Nội phát triển bển vừng, 
2001-2002, do EU viện Irợ không hoàn lại 0,54 triệu USD; 
(vi) Dự ản ỉỉà Nội hướng tới tươfig iai, 2003-2005, do EU 
lài trợ không hoàn lại 0,79 triệu USD; (vii) Dự án Nhà 
mảy thuỳ tinh khoa học VIE 80/030 do UNDP viện trợ 
không hoàn lại 2,57 triệu USD; và (víii) Dự ản Quản iý 
độc học môi trường VỈE 97/031, 1997-2000, do UNDP 
viện trợ không hoàn lại 0,36 triệu USD.

http://www.undp.org.vn/undp/prog/prifile.emg/soc/vic
http:///vww.hapi.gov.vn
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krơiig thực và chương trình hành động để đối 
phó với các thách thức ncu

Ngày 26-30 tháng 07/2006, UNESCO 
Hanoi và UNESCO Bangkok lổ chức các khoá 
dào tạo ngắn ngày về máy tính cho cán bộ cùa 
Hà Nội và tám tinh, thành khác^'^\ Bên cạnh 
đó, tháng 12/2005, Viện Ngôn ngừ Quốc tế 
(ILA) và irường Taylors College, Đại học 
Sydney cùa Australia đã kct hợp trao học bồng 
cho một số học sinh giòi cùa trường phồ thông 
trung hợc Ilà Nội Amsterdam, trị giá mỗi suất 
17.500 đò la Australia^'^^ Trong 20 năm qua, 
cùng với các nguồn vốn trong nước, Hà Nội còn 
nhận viện trợ của nhiều tồ chức quốc tế để 
Irùng tu các di tích lịch sừ - văn hoá trên địa 
bàn ihành phố. Tuy nhiên, so với con số 2.000 
di tích lịch sừ, văn hoá cùa thành phố, thì số di 
tích cỉirợc tu tạo từ nguồn von này còn rất 
nhcV’̂ \

Trong ITnh vực \o á  đói giảm nghèo, y tế và 
phòng chống các tộ nạn xà hội, ngày 
04/01/1990, Thành hội Phụ nữ Hà Nội tiếp 
nhận quà cùa Tổ clìức phụ nừ cánh tà Thụy 
Diền, gồm 5 bộ bàn đè cho nhà hộ sinh tuyến 
xã, trị giá 20.000 Ngày 26/05/2005,
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đà ký văn bản 
viộn irợ không hoàn lại 35 triệu USD cho dự án 
Phòng chống HIV/AIDS cùa Việt Nam nhằm 
giàm bm sự lây lan cùa bộnh dịch này trong dân 
cư. F̂ lian lứn so kinh phí này được chuyền trực 
licp tới 20 tinh và thành phố trong đỏ có Hà Nội 
đe hỗ Irự và thực hiện các Chiến lược quốc gia

Dấn theo Final Statement of the Workshop on Food 
Supply and Distribution to ỉỉanoi. *‘Food into Cities” 
Collection (AC/22-99E).

w\sw.uncscQ.org.vn/new.asp. ngày 22/02/2006.
Boo Lao dộng (www.laodonp.com.vn). số 335, ngày 

04/12/2005.^
Lé Nguyền 2005. “ rich cực xây dựng ‘'Người Hà Nội 

văn minh, thanh lịch’”’. I'rcn: www.laodonfi.com.vn. số 
352, ngày 21/12/2005.

Báo ỉỉà Nội mới, số ra ngày 04/01/1990.

phòng chống 1ỈỈV/A1DS*‘̂ \ Bên cạnh đó, thông 
qua Qũy Dân số Thế giới Hà Lan (WPF), ỉỉội 
đồng Châu Ảu (EU) và Quỹ Liên Hợp quốc 
(UNFPA) tài trợ một khoản kinh phí đáng kể 
cho Hà Nội (và tinh Ninh Binh) để thực hiện 
Dự án Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ 
sinh sản và sức khoẻ tinh dục trẻ em vị thành 
viên ờ tuyến

Sơ đồ 1. Phân loại khu vực đầu tư của các dự án 
đang triền khai của Hà Nội, năm 2006

OOmo Ihống dỏ ưu
■cip nuiK • Thoai IWOC 
□ Mât iniong 
OYU • VlnhiM •

Nguỗn: http.V/wM^v. hapị. ^ov. vn/portaỊs/defau!t. aspx 
l^porialid~6

Sơ  đồ 2. Phân loại nguồn vốn của các dự án đà và 
đang triển khai của Hà Nội, năm 2006

OVs> ựuMt  

■ hii*n I«I

Nguồn: htip://www. hapi. ịỉov. vrưporiaỉs/deíauỉt. aspx 
■'* portalicỉ^ 6

Nhìn chung, nhiều cơ quan, đơn vị trực 
thuộc thành phố Hà Nội tiếp nhận các dự án tài 
trợ hay vay vốn. Trong số các dự án đã được 
thực hiện hay ký kết, nhiều dự án là sản phẩm 
trực tiếp cùa mối quan hệ giừa Hà Nội với các 
tồ chức quốc té, song cỏ một số dự án là của 
Chínlì phù nhưng Hà Nội là đơn vị thụ hường. 
Phân tích tài liệu về các dự án tài trợ và vay vốn 
cho thấy nguồn hỗ trợ cùa các tổ chức quốc tế

m Hà Vy, “World Bank hồ trợ Việt Nam phòng chống 
HỈV/AIDS*’, trẽn: http://vnexprcss nct. ngày 28/05/2005.

Bộ Tài chính, Công văn số 6260 TC/VT về việc góp ý 
về dự án RAS/98/P54EC/UNFPA tài trợ cho Hà Nội và 
Ninh Bình, ngày 13/12/1999.

http://www.laodonp.com.vn
http://www.laodonfi.com.vn
http://http.V/wM%5ev
http://vnexprcss
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cho thành phố Hà Nội cỏ qui mô khá lớn so với 
tổng số vốn các tồ chức quốc té này đà đằu tư 
vào toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, vì ihế các 
nguồn tài chính này có tác động quan trọng đối 
với sự phát triển cùa Hà Nội. Trong thực tế, bcn 
cạnh các nguồn vốn khác từ bên ngoài, nguồn 
tài chính do các tổ chức quốc tế đầu tư vào địa 
bàn thành phố Hà Nội trong 20 năm qua dưới 
các hình thức khác nhau lên tới nhiều triệu đô la 
Mỹ. Đặt trong bối cảnh cùa một thành phố hơn 
ba triệu dân (số liệu năm 2005), nguồn tài chính 
đó đà có tác động tích cực và đóng góp đáng kề 
vào sự phát triển nhiều mặt cùa thành phố trong 
nhừng năm 1986-2006. Tuy nhiên, nhin tổng 
thể, một nghiẻn cứu về Hà Nội đã nhận định 
rằng ‘‘Mặc dù nguồn ODA và vốn đầu tư nước 
ngoài cỏ thể đỏng góp cho sự phát triển kinh tế 
của Hà Nội, về căn bản, chất lượng cuộc sống 
cùa cư dân Hà Nội được cài Ihiện chủ yếu là 
dựa trên sự tự lực cánh sinh. Trong hoàn cảnh 
đó, những người chịu trách nhiệm về sự phát 
triển của Hà Nội cẩn cân nhắc kỹ lưỡng những 
lựa chọn khác nhau ve công nghệ và lài chính. 
Quyết định lựa chọn cần dựa trẽn sự kết hợp tối 
ưu để đem lại sự phát triền kinh tế đồng thời 
duy tri các  giá trị tru y ền  th ố n g  và ch ấ t lirợng 
môi trường.

Nguồn tài chính cúa các tồ chức quốc tế hỗ 
trợ cho Hà Nội là két quà trực tiếp của mối 
quan hệ giữa thành phố với các lổ chức quốc tế, 
đồng thới là sản phẩm cùa chính sách đối ngoại 
mới của Việt Nam, vi thể đã góp phần tạo cơ sở 
để Hà Nội phát Iriển mạnh hcm, cỏ môi trường 
kinh tế tốt hơn nhằm thu hút các nguồn vốn đầu 
tư khác vào địa bàn thành phố. Ket qùa là nó đã 
góp phần Ihúc đẩy công nghiệp cùa thành phố 
phát giúp Hà Nội xuất khẩu đến 187

^LJNDP"Việt Nam, ỉià Nội: Hồ sơ một đô thị. Dự án 
VIE/94/050, 2000.

So sánh số Ịượng cơ sờ côn^ nghiộp có vốn đầu tư 
nước ngoài của Hà Nội và một số thảnh phố khác, 1996- 
2000.

khu vực của các quốc gia và vùng lãnh thồ với 
kim ngạch lãng binh quân 15,4 phần Irãm/năm, 
cài thiẹn đời sống cúa người dân, nâng cao thu 
nhập cùa nông dân lỏn 1,8 lần so với năm 
2000*'^*.

Đặc biệt, sự hỗ trợ này còn giúp thành phố 
phái triển giáo dục, y te và giải quyết tốt hơn 
các tệ nạn xà hội. Chẳng hạn như năm 1990, ỉ là 
Nội hoàn thành phổ cập giáo dục tieu học và 
đến năm 1999 hoàn thành phổ cập trung học cơ 
sờ; phổ cập Irung học cơ sở cho hơn 75 phần 
trăm thanh niên cùa thành phố. Ngành y lế cùa 
thành phố có nhừng bước phát triển cả về chiều 
rộng lẫn chiều sâu. Đen 2005, 200/299 trạm y tế 
xã, phường và thị trấn đà được xây dựiig kiên 
cố; 725 nhân viên y tế hoạt động tại 672 ihỏn 
ngoại thành; vấn đề nâng cao hiểu biết của 
người dản về các biện pháp tránh thai, bệnh 
viêm nhiễm, lây lan qua đưòng tình dục, đặc 
biệt là phổ biến tri thức và không kỳ thị đối với 
những người bị nhiễm HIV/AIDS được mờ 
rộng. Tỷ lộ hộ nghèo giảm còn 0,3 phần trăm 
(theo chuẩn cũ), tỳ lệ thất nghiệp là 6,25 phần 
trăm. Đến năm 2005, mức sống của người dân 
tăng gấp 4 lần so với năm qui mô
ih à n h  p h ố  p h á t  I r icn  r ộ n g  g ấ p  6 lẩ n  í»o vúi lĩiùi

điểm năm 1954.

3. Kết luận

Trong 20 năm đổi mới, phát triển và hội 
nhập, 1986-2006, thủ đô Hà Nội đã đạt được

Dịa phưưng 1996 1997 1998 1999 2000
Cả nước 540 666 881 959 1063
Hà Nội 48 66 103 101 86
Hài l'hòng 14 16 39 42 37
i)à Nủng 15 16 18 17 19
TP Hô Chí Minh 245 286 318 315 359

Nguôn: Sô liệu trích íừ Siên giảỉH Thông ké nảỉn 2000, 
tr.240.

Bảo Lao động, số 352, ngày 21/12/2005- 
'**** Báo Lao động. “Bước đột phá trong giáo dục, y té," số 
152, ngày 21/12/2005.
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nhừng thành công đáng kổ trên nhiều mặt. Kinh 
tế đạt imrc tăng trưỏrng cao và khá bền vững; bộ 
mặt đô thị thay đồi nhanh chóng; cuộc sống cùa 
người dân được cải thiện; môi trường văn hoá- 
xà hội không bị suy ihoái; uy tín quốc tế cùa Ihù 
đô được nâng cao. De cỏ dược nhưng thành 
công đó, ngoài nguồn nội lực, Hà Nội còn khai 
thác dược sự giúp đờ dưới các hinh ihức khác 
nhau cùa các quốc gia, thành phố, llìủ đô, doanh 
nghiộp nước ngoài và đặc biệt là các tổ chức 
quốc te.

Thỏng qua các mối quan hệ thân thiện và 
hừu nghị với các lổ chức quốc lế, thành phổ Hà 
Nội dă nhận được nhiều dự án và khoản hỗ trợ 
tài chính dưới các hinh thức khác nhau. Nguồn 
tài chính này được ihực hiện trên ba nhóm lĩnh 
vực, ihông qua nhiều cơ quan, ngành, của thành 
phố và trung ương và đã có tác dụng tích cực 
đén sự phát triển cùa ihành phố. Tuy nhiên, một 
đặc diềm nổi bật của các mối quan hệ này là 
mới chi dừng lại ở  niối quan hệ viện trợ nhân 
dạo, viện trự không hoàn lại và cho vay dưới 
dạng ODA từ phía các tồ chức quốc té đối với 
thành phố. Chưa thấy có Iihừng xúc tiến hay 
dộng tliái nào chứng tò Uà Nội có khả năng mờ 
rọng lĩìói quan hẹ cua minh VỜI các tỏ chức 
quốc tc sang các hinh thức da dạng khác.

Bèn cạnh đó, không phải lất cả các nguồn 
tài chinh mà thành phố ỉỉà  Nội được nhận từ 
các tổ chức quốc tế trong 20 năm qua (1986- 
2006) là viện trợ nhân đạo hay viộn trợ không 
hoàn lại vi có một phần quan trọng cùa nguồn 
tài chinh này là các dự án cho vay dưới dạng 
ODA. Diều này đổng nghĩa với việc chính 
quyền, nhãn dân ihành phố và cả nước sẽ phải 
trà các khoản nợ này khi đáo hạn. Như vậy, một

vấn đề đặt ra buộc chính quyền thành phố phải 
quan lâm là làm the nào để sừ dụng các khoản 
tài chính vay ưu đãi này và cả các khoản viện 
trợ khác một cách có hiệu quả nhằm không chi 
tạo ra sự phát triển bền vừng cho thành phố nói 
riêng, cho đất nước nói chung, mà còn nhằm 
nâng cao mức sổng của người dân, tránh được 
tình trạng các dự án này bị một số cán bộ lợi 
dụng chức quyền tham nhũng. Thực ra, bài toán 
này không phải chi là của riêng thành phố Hà 
Nội mà còn là vấn đề cùa cà đất nước vì như 
chúng la biết Việt Nam đă và đang vay nhiều 
khoản ODA, cộng với các khoản nợ nước ngoài 
khác, để phát triển đất nước. Nguồn vốn này đã 
được sử dụng như thế nào, hiệu quả đen đâu, 
sau này sẽ trà nợ ra sao là những câu hòi không 
chi cùa nhà nước mà còn là cùa cà xà hội.
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Some features on the relationship between Hanoi capital 
and international organizations (1986-2006)
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Vietnam’s Doi Moi policy has generated positive impacts on not only V ietnam’s foreign relations 
but also relationships between Hanoi capital city and international organizations. Drawing on different 
sources, this article analyzes the relationships between Hanoi and various international organizations 
operating regionally and internationally during 1986-2006. Such friendship and aiding relationships 
between Hanoi and international organizations have paved important foundations for Hanoi to enjoy 
numerous grants and other material supports in various forms, which focus on three fields, through a 
variety o f  institutions and organization within Hanoi city and Vietnam Government at large. The 
fruitful products o f  these relationships have contributed to the development o f  Hanoi, however, a key 
characteristics appear that such relationships shortly stop at the grants, ODA and other material 
supports from the international organizations to Hanoi while few possibilities for Hanoi to reverse Its 

relationships with international organizations.


