
EX-IM BANK, CHÍNH PHỦ VIỆT NAM THỎA THUẬN MỘT 
PHƯƠNG TIỆN TÀI CHÍNH 500 TRIỆU USD NHẰM ĐẨY MẠNH 
XUẤT KHẨU CỦA MỸ SANG VIỆT NAM 
 
TTXVN (Hà Nội 15/6) - Theo PRNewswire-AsiaNet, Ngân hàng 
Xuất-nhập khẩu Mỹ (Ex-Im Bank) và Chính phủ Việt Nam đã thỏa 
thuận một phương tiện tài chính 500 triệu USD nhằm thúc đẩy việc 
bán dịch vụ và thiết bị của Mỹ sang Việt Nam đối với các dự án hạ 
tầng được ưu tiên cao, được hỗ trợ bởi vốn của Ex-Im Bank. 
 
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ex-Im Bank Fred P. Hochberg và Tổng 
Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Nguyễn Quang Dũng hôm 
nay đã ký bản ghi nhớ nhân dịp ông Hochberg có chuyến thăm 3 ngày 
tới Việt Nam. Nhiều đại diện cấp cao của Văn phòng Chính phủ  và 
Bộ Tài chính đã chứng kiến lễ ký. 
 
Ông Hochberg cho biết: “Việt Nam là một trong những nền kinh tế 
then chốt đang phát triển của thế giới. Ex-Im Bank rất vui mừng 
được cung cấp phương tiện tài chính 500 triệu USD để hỗ trợ phát 
triển hạ tầng của Việt Nam thông qua việc các công ty nhà nước và 
tư nhân mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Thỏa thuận này là một 
bước tăng cường mối quan hệ ngày càng chặt chẽ đã được thiết lập 
giữa hai nước từ năm 1995. Thỏa thuận này cũng thể hiện sự sẵn sàng 
của chúng tôi trong việc giúp vốn cho việc phát triển hạ tầng của 
Việt Nam trong các ngành then chốt như viễn thông, giao thông vận 
tải gồm cả các dự án đường sắt và đường cao tốc, năng lượng tái tạo 
và các loại năng lượng khác, xử lý nước thải, dịch vụ và thiết bị y 
tế”. 
 
Ex-Im Bank có mặt tại Việt Nam vào năm 1998 chủ yếu là hoạt động 
cấp vốn cho các dự án trung và ngắn hạn, và những năm sau này mở 
rộng quan hệ qua những thỏa thuận mới. Một Thỏa thuận khung về 
bảo lãnh ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo thuận lợi cho việc 
cấp bảo lãnh của Chính phủ  Việt Nam để nhờ đó khách hàng Việt 
Nam có thể mua dịch vụ và hàng hóa Mỹ nhờ sự hỗ trợ của Ex-Im 
Bank. Thỏa thuận Khuyến khích dự án giữa chính phủ hai nước hỗ 
trợ các giao dịch tài chính dự án hỗ trợ hạn chế tại Việt Nam, các dự 
án mà việc thanh toán dựa trên tiền lãi của dự án chứ không phải sự 
bảo lãnh từ chính phủ quốc gia. 
 
Chính phủ Việt Nam và Mỹ đã thông qua Hiệp định Thương mại song 
phương từ tháng 12/2001. Tháng 12/2006, Việt Nam có được quy chế 
Quan hệ thương mại bình thường hóa vĩnh viễn với Mỹ; và tháng 
1/2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương 
mại thế giới.  



 
Theo Bản ghi nhớ, Ex-Im Bank và Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
nhất trí chia sẻ thông tin về các cơ hội kinh doanh và thương mại 
nhằm tạo thuận lợi cho việc bán thiết bị  và dịch vụ từ Mỹ sang Việt 
Nam. 
 
Chủ tịch Hochberg có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều công ty nhà 
nước và tư nhân của Việt Nam trong thời gian ông ở Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng sẽ tới chào Thủ  tướng Nguyễn 
Tấn Dũng và gặp lãnh đạo các bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, 
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. 
 
Ông cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 
tham gia cuộc gặp bàn tròn với các Tổng Giám đốc và chủ ngân hàng 
của Việt Nam, và có bài phát biểu trong bữa trưa làm việc tại Phòng 
Thương mại Mỹ. 
 
Ex-Im Bank là cơ quan tín dụng xuất khẩu chính thức của Mỹ. Cơ 
quan chính phủ liên bang tự chủ, độc lập này giúp tạo việc làm và 
duy trì việc làm tại Mỹ qua việc cấp vốn cho việc bán hàng xuất khẩu 
của Mỹ, chủ yếu là tới các thị  trường đang phát triển trên khắp thế 
giới, cung cấp bảo lãnh vay, các khoản vay trực tiếp và bảo lãnh tín 
dụng xuất khẩu. Tổng giá trị cấp vốn của Ex-Im Bank tại Việt Nam 
hiện khoảng 231 triệu USD. 
 
Cần thêm thông tin chi tiết, xin truy cập địa chỉ của ngân hàng tại 
www.exim.gov, hoặc gọi điện tại Mỹ qua số 1-800-565-3946 (1-800-
565-EXIM). Các công ty Việt Nam quan tâm tới việc mua hàng hóa 
và dịch vụ  của Mỹ với sự hỗ trợ cấp vốn từ Ex-Im Bank xin liên hệ 
Bà Tuyet Trees thuộc Dịch vụ  Thương mại nước ngoài của Mỹ tại Hà 
Nội qua email (Tuyet.Trees@mail.doc.gov) hoặc James Mayfield tại 
Thành phố Hồ Chí Minh (james.mayfield@mail.doc.gov). 
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