Kiều hối năm 2018
dự kiến đạt 16 tỷ Mỹ kim
TPO - Ngày 20/12, tại cuộc họp báo tổng kết công tác về người
Việt Nam ở nước ngoài năm 2018, Đại sứ Lương Thanh Nghị,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước
ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết, kiều hối năm 2018 ước tính có
thể đạt 15,9 tỷ USD.
Ông Nghị cho biết, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, mức tăng trưởng
kiều hối của Việt Nam đạt 10% mỗi năm. Lượng kiều hối năm 2016 là 11,88 tỷ
USD, năm 2017 là 13,8 tỷ USD . Dự báo Việt Nam tiếp tục nằm trong top
những nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới năm 2018, ước tính đạt 15,9 tỷ
USD.
Ông Nghị cũng cho biết thêm, thời gian gần đây, kiều bào đang có xu hướng
trở về nước, đóng góp và sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Điều này
cho thấy, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng rộng mở hơn, chính sách
trọng dụng người tài bắt đầu phát huy hiệu quả.
.

Theo thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
(NVNONN), cộng đồng NVNONN là nguồn lực quan trọng, có tiềm lực lớn về
kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị, văn hóa, xã hội cũng như tri thức. Số
chuyên gia, tri thức NVNONN tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ở
Việt Nạm duy trì ở mức 300 lượt/năm ( chưa bao gồm số người về Việt Nam
dự hội nghị, hội thảo, và các đoàn trao đổi ngắn hạn).
Hiện có 4 chuyên gia trí thức NVNONN ( GS.TS Nguyễn Đức Khương ( Việt
kiều Pháp), GS.TS Trần Văn Thọ ( Việt kiều Nhật), PGS.GS Trần Ngọc Anh (
Việt kiều Mỹ), PGS. TS Vũ Minh Khương ( Việt kiều Singapore)) đang tham
gia tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trong năm 2018, các nhóm và cá nhân trí thức kiều bào có nhiều hoạt động
sôi nổi, kết nối nguồn lực quốc tế; ngoài các lĩnh vực truyền thống, nhuwgnx
dóng góp về tri thức của kiều bào đã đi vào những vấn đề nóng, phù hợp với
xu thế chung của thế giới và nhu cầu của Việt Nam như khởi nghiệp sáng tạo,
các vấn đề về cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện có gần 3.000 doanh nghiệp
người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động đầu tư trên cả nước với tổng số
vốn khoảng 4 tỷ USD.
Những trọng tâm công tác của Ủy ban NVNONN trong năm 2019 là tiếp tục bổ
sung, hoàn thiện chính sách hiện có, kiến nghị những chinh sách, biện pháp
đột phá mới nhằm tạo điều kiện hơn nữa và khuyến khích kiều bào đóng góp
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó giảm thiểu các hoạt động
chống phá đối với trong nước của các tổ chức, cá nhân người Việt cực đoan.
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Ngoài ra, Ủy ban NVNONN sẽ phối hợp với các cơ quan đại diện VN ở nước
ngoài ( đặc biệt là các địa bàn quan trọng, có đông NVNONN) đổi mới, đa
dạng hình thức vận động, chú trọng tập hợp thu hút các thế hệ kiều bào trẻ
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đưa công tác dạy và học tiếng Việt đi vào
chiều sâu.
Một số hoạt động nổi bật do Ủy ban NVNONN đứng ra tổ chức hoặc phối hợp
thực hiện của năm 20018 có thể kể đến: Diễn đàn” Kết nối Starup Việt trong
và ngoài nước” tháng 6/2018 tại TP HCM, chương trình gặp mặt người Việt
làm trong các lĩnh vực khoa học công nghệ trong và ngoài nước tháng 8/2018
và sắp tới là Hội nghị kết nối kiều bào với địa phương diễn ra từ 26/12 đến
29/12 tại Nghệ An, Hà Tĩnh…
HÀ THU
Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/kieu-hoi-nam-2018-du-kien-dat-159-tyusd-1358744.tpo
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