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ABP2 đang hỗ trợ thực hiện Báo cáo 
tổng quan Việt Nam 2035, phác thảo 
con đường để Việt Nam trở thành 
một quốc gia hiện đại, công nghiệp 
hóa và một xã hội thịnh vượng, sáng 
tạo, bình đẳng và dân chủ.

Thông tin nổi bật

Ngân sách 
25 triệu đô la Úc

Thời gian 
2017 – 2021

Đối tác
• Ngân hàng thế giới

• Chính phủ Việt Nam 

Địa điểm 
• Toàn quốc  

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã đưa Việt Nam từ một trong những 
nước nghèo nhất thế giới trở thành nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, trong 
quá trình tiếp tục tăng trưởng, giảm nghèo bền vững và hòa nhập hiện nay, Việt Nam vẫn 
đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tại giai đoạn phát triển này, Việt Nam cần nhất là 
sự trợ giúp trong xây dựng và thực thi chính sách cũng như các chương trình nhằm hỗ trợ 
vượt qua các thách thức về cải cách. Trong đó phải kể đến tăng cường thể chế, điều phối và 
hợp tác tốt hơn giữa các bộ, và xây dựng năng lực cho bộ máy hành chính công.

Hỗ trợ của Ôxtrâylia
Năm 2012, Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới đã thiết lập mối quan hệ đối tác 
chiến lược nhằm chia sẻ kiến thức, cải thiện chương trình và chính sách cho các ưu tiên 
phát triển của Việt Nam. Chương trình cùng với các đối tác chính phủ tổ chức đối thoại 
chính sách, thực hiện và phổ biến các kết quả phân tích, cũng như lên kế hoạch và tổ chức 
hội thảo. Chương trình cũng hỗ trợ tập huấn và tổ chức các diễn đàn chia sẻ kiến thức 
nhằm tăng cường năng lực về các chủ để cụ thể. Quan hệ đối tác chiến lược Ôxtrâylia – 
Ngân hàng thế giới được thiết lập dựa trên những lợi thế của Ôxtrâylia và Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam, tạo điều kiện để hai bên cùng  thực hiện các ưu tiên chung, qua đó mang 
lại tác động to lớn hơn.

Giai đoạn 2 của Chương trình (2017-2020) tập trung vào 6 ưu tiên: Dân tộc thiểu số, Giới, 
Thực hiện Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 (VN2035), Ứng phó biến đổi khí hậu tại vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long, Thương mại và Năng lực cạnh tranh, và Giao thông.  Giới và đổi 
mới sáng tạo là các ưu tiên xuyên suốt trong Chương trình.

Kết quả dự kiến
• Thương mại và Năng lực cạnh tranh: giúp Việt Nam tận dụng quá trình hội nhập toàn 

cầu để tăng trưởng bao trùm và tạo việc làm.

• Giao thông: nâng cao hiệu quả, tính bền vững và kết nối hạ tầng và dịch vụ giao thông 
nhằm mang lại lợi ích cho toàn bộ người dân Việt Nam.

• Ứng phó biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: tăng cường quy hoạch và 
liên kết vùng, nâng cao tri thức và năng lực ra quyết định về đầu tư và sinh kế ứng phó 
biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.

• Giới: tăng cường các chính sách và chương trình nhằm giải quyết các vấn đề mới nảy 
sinh về trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

• Dân tộc thiểu số: tăng cường chính sách và chương trình giảm nghèo hướng tới nhu cầu 
đa dạng của các nhóm dân tộc thiểu số một cách hiệu quả hơn, trong đó chú trọng đến 
nhu cầu của phụ nữ và giới trẻ.

• VN2035: cải thiện các chương trình và chính sách nhằm thúc đẩy việc hiện thực hóa Báo 
cáo tổng quan Việt Nam 2035 thông qua cung cấp thông tin để thiết kế, thực hiện và 
giám sát các cải cách cơ cấu thiết yếu.
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