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Aus4Reform đã hỗ trợ việc xóa bỏ 
hơn 1,300 điều kiện kinh doanh 
không cần thiết.

Thông tin nổi bật 

Ngân sách
9,4 triệu đô la Úc

Thời gian
2017 – 2021

Đối tác 
• Bộ Kế hoạch và Đầu tư

• Bộ Công Thương

• Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

• Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam 

Địa điểm
• Toàn quốc 

Các rào cản cạnh tranh và quy định thiếu hiệu quả làm gia tăng chi phí kinh doanh 
tại Việt Nam, do đó gây cản trở đầu tư và làm chậm quá trình tăng trưởng kinh tế. 
Chương trình Aus4Reform hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được các mục tiêu đề 
ra nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đưa Việt Nam hướng tới nền 
kinh tế thị trường hơn. Mục đích cuối cùng là Việt Nam tăng trưởng kinh tế cao 
hơn, chất lượng hơn và toàn diện hơn.

Hỗ trợ của Ôxtrâylia  
Chương trình Aus4Reform được thiết kế dựa trên hỗ trợ trước đó của Ôxtrâylia 
là dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, và các kinh 
nghiệm và chuyên môn quốc tế, đặc biệt là từ Ôxtrâylia. Chương trình được phối 
hợp thực hiện bởi Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Cục Cạnh tranh và Bảo 
vệ người tiêu dùng (VCCA), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp 
Nông thôn (IPSARD) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Kết quả dự kiến
• Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp tư nhân đăng ký mới nhờ môi 

trường kinh doanh được cải thiện và công bằng hơn;

• Tăng tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ;

• Thúc đẩy tăng trưởng năng suất lao động và việc làm trong khu vực tư nhân;

• Tăng quyền sở hữu, tạo thị trường cạnh tranh hơn, và nâng cao hiệu quả thực 
thi chính sách cạnh tranh, tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu 
và khu vực; 

• Nâng cao nhận thức về mối liên kết giữa hỗ trợ nâng cao vị thế kinh tế cho phụ 
nữ và thúc đẩy tăng trưởng năng suất, đặc biệt ở các khu vực nông thôn, nhằm 
hỗ trợ các sáng kiến cải cách của Chính phủ Việt Nam; 

• Tăng cường liên kết giữa các cơ quan, tổ chức của Ôxtrâylia và Việt Nam; 

• Các doanh nghiệp Ôxtrâylia có thêm nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt 
Nam nhờ môi trường kinh doanh cạnh tranh và minh bạch hơn, thị trường đầu 
tư tư nhân sôi động hơn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập http://aus4reform.org.vn
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