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Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại
Vương quốc Đan Mạch, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh và Bộ trưởng Hợp tác
Phát triển Đan Mạch Christian Friis Bach đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh
vực chống thất thoát, thất thu nước.
Mục tiêu của Biên bản ghi nhớ này là thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa Bộ Xây dựng Việt
Nam và Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, cụ thể là về lĩnh vực
chống thất thoát, thất thu nước sạch.

Theo đó, các dự án chống thất thu nước sạch cho một số thành phố và địa bàn tỉnh tại Việt
Nam sẽ được xem xét cho vay vốn tài chính trong khuôn khổ Công cụ tài chính kinh doanh
Danida (DBF - Danida là một tổ chức trực thuộc Bộ ngoại giao Đan Mạch, được thành lập để hỗ
trợ nhân đạo và giúp đỡ các nước đang phát triển).

Các điều khoản và điều kiện cấp vốn sẽ căn cứ trên cơ sở hướng dẫn và quy định khung DBF.

Cũng theo biên bản ghi nhớ, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch sẽ
khuyến khích tiến hành các hoạt động trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn
trong lĩnh vực chống thất thoát, thất thu nước sạch; khuyến khích các cơ quan Chính phủ các
cấp, các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân có liên quan của hai bên xây dựng cơ chế hợp tác, kế
hoạch cụ thể hàng năm nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Biên bản ghi nhớ này.

Biên bản ghi nhớ này được xây dựng theo căn cứ Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối
tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng
trưởng xanh, được ký ngày 28/11/2011 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch; kết
quả đối thoại dài hạn mới được triển khai giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Đại Sứ quán Đan Mạch
về công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch tại Việt Nam./.
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