1. Tên nhiệm vụ: Việt Nam giai nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO):
tác động tới nền kinh tế Đồng Nai và những giải pháp để thích ứng với quá trình
hội nhập .
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Khoa Quản lý kinh tế, Học vện CTQG Hồ Chí
Minh
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS Ngô Quang Minh

Cá nhân tham gia: TS. Trần Thị Minh Châu, Đinh Nga, TS .Vy Văn Vũ,
PS.TS Nguyễn Cúc. TS. Nguyễn Trung ThS Ngô Thị Ngọc Anh, Th Nguyễn
Văn Thanh, GS.TS Hồ Văn Vĩnh, Ông Lê Văn Danh, ThS Bùi Việt Cường,
PGS.TS Bùi Tất Thắng, Ông Phan Văn Dân, Ông Nguyễn Anh Dũng, Bà Hồ
Hương Mai, TS. Trần Thị Hằng. Ths. Bùi Văn Huyền. TS Phan Trung Chính,
TSKH Trần Nguyễn Tuyên, TSKH Trịnh Huy Quách, PTS. TS Kim Văn
Chính, GS Đào Văn Sâm, Phân Văn Dân.
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Phân tích bản chất, chức năng, nguyên tắc và các quy định pháp lý WTO để dự
báo về mặt lý thuyết những thay đổi trong chính sách thương mại của Việt Nam
và Đồng Nai khi gia nhập vào tổ chức này.
- Phân tích thực trạng nền kinh tế Đồng Nai để làm rõ lợi thế và bất lợi thế cạnh
tranh ủa itnhr khi Việt Nam gia nhập WTO.
- Dự báo phân tích những tác động của Việt Nam gia nhập WTO tới nền kinh tế
Đồng Nai nói chung và trên một số ngành, lĩnh vực cụ thể.
- Đề xuất những quan điểm và giải pháp để kinh tế Đồng Nai thích ứng với quá
trình hội nhập WTO của Việt Nam
5. Kết quả thực hiện:
Kết quả nghiên cứu cung cấp (nhận thức, lý luận, lãnh đạo và quản lý) cho các
nhà lãnh đạo và quản lý ở địa phương xem xét, tham khảo trong quá trình hoạch
định kế hoạch chủ động hội nhập cho tỉnh Đồng Nai và các tổ chức quản lý sự
phát triển nền kinh tế tỉnh nhà trong quá trình hội nhập kinh tế thông qua kết quả
nghiên cứu đề tài và biên tập thành sách cung cấp đến các sở, ban, ngành trong
tỉnh và phục vụ cho công tác giảng dạy trong môn kinh tế quốc tế đào tạo cán bộ
làm công tác kinh tế đối ngoại của tỉnh.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2005
7. Kinh phí thực hiện: 475.634,000 đồng

