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Australian Aid, an economic 
partnership. Delivering 
aid innovatively to build 
prosperity and tackle poverty.

Fast Facts

Funding
AUD 146 million

Duration
2016 – 2020

Partners
• Government of Vietnam, 

Ministry of Education  
and Training

Project sites
• Nationwide  

Background

quality of primary and secondary education in recent years. Yet the 
labour force is regarded as low-skilled and falling behind the regional 
curve. The quality and relevance of teaching and research at both 
universities and Vocational Education and Training (VET) institutions 
needs to be upgraded to help graduates translate knowledge and 
skills into more effective practice in the workplace. Additionally, ethnic 
minorities and people with disability are under-represented in both the 
tertiary education and employment sectors, and women continue to be 
less likely to have a postgraduate education or hold a decision-making 
position in government.     

 

Vietnam needs a knowledgeable and highly skilled workforce to sustain 
economic growth. To achieve this Australia will support Vietnam by 
investing in professional and technical knowledge and skills, and assist 
workplaces to make good use of those enhanced skills.

Expected Results
• Workplaces better utilise the skills of staff as a result of advisory 

support in topics such as good human resource practices, skills 
audits, competency frameworks, mentoring and knowledge transfer. 

• Graduates from Vietnamese VET institutions have the skills to 
better serve the labour market needs of Vietnam and the region 
as a result of improved, targeted sub-programs and innovative 
partnerships with the private sector and government. 

• Three universities in the northern mountainous region have 
improved leadership and management, strengthened curriculum 
and more effective support for academic success of ethnic  
minority students. 

• 
through Australia Awards Scholarships to study in Australia. 
More Vietnamese receive a high quality postgraduate qualification

• Australia and Vietnam develop stronger and sustainable 
partnerships between individuals and organisations. 

• Increased opportunities for women to provide formal input to 
organisational decision making and more women will be promoted 
to leadership positions.
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Thông tin nhanh

Nguồn vốn hỗ trợ
146 triệu đô la Úc

Thời gian thực hiện
2016 – 2020

Đối tác
• 

 

Địa điểm thực hiện 
dự án
•

 

Toàn quốc

 

Tổng quan

cải thiện khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học và giáo dục 
Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc 

phổ thông. Tuy nhiên, lực lượng lao động hiện có kỹ năng nghề thấp, chưa theo 
kịp với tiêu chuẩn của khu vực. Chất lượng và sự phù hợp của phương pháp 
giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học cũng như các trường giáo dục 
nghề nghiệp cần được cải thiện nhằm giúp sinh viên vận dụng hiệu quả kiến 
thức và kỹ năng đã học vào thực tế tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, hiện có rất ít 
cá nhân là người dân tộc thiểu số và người khuyết tật có thể tiếp cận giáo dục  đại học và các cơ hội việc làm. Phụ nữ cũng ít có cơ hội theo học các chương 
trình đào tạo sau đại học hoặc nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong Chính phủ.

Việt Nam cần một lực lượng lao động có trình độ và kỹ năng nghề cao để phát 
triển kinh tế bền vững. Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu này 
thông qua các hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật 
nghề. Đồng thời, hỗ trợ tạo môi trường làm việc sử dụng nguồn nhân lực có kỹ
năng nghề một cách hiệu quả. 

Các kết quả mong đợi
• Các cơ quan, tổ chức sử dụng kỹ năng của nhân viên một cách tối ưu 

sau khi được hỗ trợ tư vấn về cách thức sử dụng nhân lực hiệu quả,  
kiểm tra đánh giá kỹ năng của nhân viên, xây dựng khung năng lực,
hướng dẫn và chuyển giao kiến thức. 

• Sinh viên tốt nghiệp các trường giáo dục nghề nghiệp sẽ có đủ kỹ năng 
để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động Việt Nam và khu vực là kết 
quả của việc nâng cao chất lượng các chương trình dạy nghề và thực  
hiện sáng kiến hợp tác giữa khu vực tư nhân và Chính phủ. 

• Ba trường đại học khu vực miền núi phía Bắc sẽ được cải thiện kỹ năng 
quản lý và lãnh đạo, nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy nhằm 
hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong quá trình học  
tập.

• 
học chất lượng cao tại Australia thông qua Chương trình Học bổng 
Chính phủ Australia.

Các cá nhân Việt Nam sẽ được trải nghiệm môi trường đào tạo sau đại 

•
 

Các cá nhân và tổ chức của Australia và Việt Nam phát triển quan hệ đối 
tác chặt chẽ và bền vững. 

• Phụ nữ có thêm nhiều cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định của 
tổ chức và được bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo. 

Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực

Tháng 7/2017

Chương trình Viện trợ của Chính 
phủ Australia hướng tới quan hệ 
đối tác kinh tế. Triển khai các hoạt 
động viện trợ một cách sáng tạo 
nhằm giảm nghèo và thúc đẩy sự 
phồn thịnh.

Chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo


