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HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ÚC TẠI VIỆT NAM (AUSCHAM VIETNAM) 
 

BÁO CÁO TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIỮA KỲ 2017 
 

Trình bày bởi 
Ông Giles Cooper 

Giám đốc Hiệp hội 
 
Kính thưa các Quý Đại biểu, 
 
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Úc đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và các thành viên c a 
chúng tôi đều đang đóng góp và hư ng lợi từ sự phát triển đó. Mặc dù Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) không tiến triển như mong đợi nhưng các doanh nghiệp Úc và Việt Nam 
được hư ng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do Đông Nam Á – Úc – New Zealand và cam kết 
c a Việt Nam trong việc tiếp t c cải thiện các cơ hội thương mại và đầu tư qua việc tham gia các 
hiệp định thương mại quốc tế mới. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 c a Úc với 
kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 10 tỷ USD và đầu tư c a Úc vào Việt Nam ngày càng 
tăng mạnh. 
 
Chúng tôi thấy được tiềm năng lớn dành cho các nhà đầu tư Úc trong các lĩnh vực như nông 
nghiệp, năng lượng, dịch v  tài chính, giáo d c, du lịch và sức khỏe. 
 
Với hơn 22.000 ngư i Việt hiện đang du học  Úc và hơn 16.000 ngư i đang theo học tại các cơ 
s  c a ngư i Úc tại Việt Nam, giáo d c là một vấn đề rất quan trọng đối với AusCham. 
 
Năng suất lao động c a Việt Nam cần tăng lên đáng kể. Công tác giáo d c và đào tạo cung cấp 
kỹ năng “sẵn sàng làm việc” cho sinh viên tốt nghiệp sẽ giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng và 
cung cấp nguồn nhân lực cần thiết. Trong giai đoạn ngắn hạn, các chuyên gia nước ngoài có thể 
giúp đỡ trong vấn đề này. Do đó, tăng cư ng hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước 
ngoài để phát triển hài hòa nền kinh tế Việt Nam là vấn đề mà các hội viên trong ngành giáo d c 
và đào tạo c a AusCham hoàn toàn ng hộ. 
 

 mức độ cao nhất. cần có sự tham gia c a tất cả các bên liên quan ch  chốt làm việc cùng nhau 
dưới sự chỉ đạo c a Chính Ph  Việt Nam, c  thể là là Bộ Giáo d c & Đào tạo và Bộ Lao động, 
Thương binh & Xã hội. Trọng tâm chiến lược là cần đảm bảo tất cả mọi ngư i tham gia đều hiểu 
được những gì cần đạt được và tất cả các bên liên quan đều liên kết với nhau. Việc sử d ng và 
điều phối hiệu quả nguồn vốn Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) là rất quan trọng để đảm 
bảo các sáng kiến không chồng chéo và việc đầu tư đạt hiệu quả và hiệu suất. 
 
Để đạt được chuẩn giáo d c quốc tế, Việt Nam cần nâng cao tiêu chuẩn giáo d c tại các cơ s  
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đào tạo  trong nước và ngoài ra cần phải có nguồn vốn nước ngoài, các sáng kiến và chuyên 
môn. Điều này cũng cần sự linh hoạt và khả năng thích ứng, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nghề. 
Các nước bao gồm Úc, Canada, Malaysia, Singapore, Anh Quốc và các quốc gia khác có thể tiếp 
t c giúp đỡ trong việc phát triển giáo d c đại học và đào tạo nghề. 
 
Những thay đổi gần đây trong hệ thống giáo d c Việt Nam là đáng khích lệ. Tuy nhiên, còn 
nhiều việc khác cần được thực hiện và khuyến khích.  
 
Khai thác mỏ và dịch v  khai thác mỏ cũng là một lĩnh vực then chốt mà các công ty Úc quan 
tâm và có thế mạnh. Úc có một nền công nghiệp khai thác mỏ phát triển và khai thác mỏ luôn là 
một trong những nhân tố then chốt thúc đẩy tăng trư ng kinh tế và phát triển cơ s  hạ tầng. Là 
một nước đang phát triển, chúng tôi tin rằngViệt Nam cũng nên được hư ng lợi nhiều hơn từ 
nguồn khoáng sản quý giá, chưa được khai phá và gần như chưa được phát hiện, nhưng chỉ theo 
một phương thức hiệu quả, có trách nhiệm với môi trư ng và an toàn - mà gần như chưa được 
thực hiện  th i điểm này. Với kinh nghiệm và công nghệ c a mình, dựa trên việc áp d ng 
những thông lệ quốc tế tốt nhất, Úc có thể giúp Việt Nam xây dựng các chính sách thích hợp để 
thu hút đầu tư nước ngoài trong ngành khai khoáng mỏ. 
 
Các doanh nghiệp Úc rất mong muốn được tham gia khai thác trong ngành này và AusCham sẵn 
sàng hỗ trợ việc thảo luận/ thu hẹp khoảng cách về kiến thức và những kỳ vọng nếu cần thiết.  
 
AusCham tiếp t c nhận thấy rằng du khách từ 5 quốc gia châu Âu được nhập cảnh không cần 
visa vào Việt Nam và công dân c a 40 quốc gia khác có thể xin visa điện tử - nhưng việc này lại 
chưa được áp d ng với công dân Úc. Với việc gần đây cả hai hãng hàng không Vietnam Airlines 
và Jetstar Úc đã m  thêm đư ng bay thẳng giữa Việt Nam và Úc (trong 3 tháng gần đây đã tăng 
từ 2 lên 5 tuyến), AusCham tin rằng việc xem xét lại tình trạng cấp visa cho khách du lịch Úc sẽ 
tạo cho chính ph  một cơ hội tuyệt v i để hỗ trợ ngành du lịch địa phương. 
 
Cho dù những thử thách trên đây là có thực, cộng đồng doanh nghiệp Úc tại Việt Nam vẫn lạc 
quan một cách thiết thực về tương lai c a Việt Nam và công việc kinh doanh c a mình. Chúng 
tôi đang làm việc trực tiếp với Bộ Ngoại giao và y ban Nhân dân c a một số tỉnh, thành để giúp 
thiết lập mối quan hệ và thu hẹp khoảng cách giữa công đồng doanh nghiệp Úc và Việt Nam và 
ngược lại. Bản Ghi nhớ mới đây giữa AusCham và S  ngoại v  c a các tỉnh giúp AusCham có 
thể tiếp cận với tất cả 63 tỉnh, thành c a Việt Nam. Công việc này sẽ được đưa ra họp bàn tại hội 
thảo Meet Australia – Gặp gỡ doanh nghiệp Úc  Hà Nội vào tháng 9 năm nay và ngay trước khi 
diễn ra cuộc Họp Các Bộ trư ng Thương mại APEC và tại một vài hội thảo “Gặp gỡ các tỉnh, 
thành” khác - nơi mà các doanh  nhiệp Úc sẽ có cơ hội được gặp gỡ với lãnh đạo các địa phương 
để trao đổi về cơ hội thương mại  khắp Việt Nam. 
 
 
 
 


