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Ngân sách
38 triệu đô la Úc*; và thêm 
khoảng 45 triệu đô la Úc dành cho 
300 suất học bổng Thạc sĩ 

Thời gian
2015 – 2020

Chương trình
• Aus4Skills

* Ước tính tổng ngân sách đến năm tài chính 
2021-22

Gần 2/3 dân số của Việt Nam ở độ tuổi dưới 35 và ước tính đến năm 2020 sẽ có 
khoảng 7 triệu thanh niên tham gia vào lực lượng lao động. Tuy nhiên, lĩnh vực 
giáo dục sau phổ thông chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, vẫn có sự 
chênh lệch giữa cung và cầu đối với một số kỹ năng cụ thể. Chính phủ Việt Nam 
cam kết nâng cao chất lượng của lực lượng lao động thông qua đào tạo theo nhu 
cầu và tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và 
lao động lành nghề. 

Hỗ trợ của Ôxtrâylia  
Mục tiêu thứ 2 trong Kế hoạch viện trợ của Ôxtrâylia là hỗ trợ Việt Nam đạt được 
các cam kết này thông qua hợp tác với khu vực tư nhân nhằm đảm bảo đào tạo 
đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ lãnh 
đạo trong các tổ chức mục tiêu, hỗ trợ cải tiến một số lĩnh vực trong hệ thống giáo 
dục sau phổ thông của Việt Nam và tiếp tục trao học bổng cho các cá nhân sang 
học tại Ôxtrâylia.

Kết quả dự kiến
• Cách thức sử dụng nguồn nhân lực làm việc tại các cơ quan, tổ chức không 

ngừng được cải thiện; 

• Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo và quản lý, cải tiến chương trình giảng 
dạy và tăng cường liên kết với doanh nghiệp của một số cơ sở đào tạo sau phổ 
thông do chương trình lựa chọn;

• Sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo sau phổ thông có kỹ năng tốt hơn, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động Việt Nam và khu vực;

• Thêm nhiều sinh viên Việt Nam có bằng tốt nghiệp sau đại học từ các trường 
chất lượng cao của Ôxtrâylia thông qua chương trình Học bổng của Chính phủ 
Ôxtrâylia; 

• Mối quan hệ đối tác giữa các cá nhân và tổ chức của Ôxtrâylia và Việt Nam phát 
triển mạnh mẽ và bền vững hơn. 
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Mục tiêu 2: Hỗ trợ phát triển và sử dụng 
nguồn nhân lực chất lượng cao
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