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QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC  
NHẰM TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN  
THÁNG 12/2013 – 12/2018 | ĐỐI TÁC THỰC HIỆN: CHEMONICS INTERNATIONAL, INC. |  
NGÂN SÁCH DỰ KIẾN: 42 TRIỆU ĐÔ LA MỸ 

 
Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện hợp tác với khối nhà nước và khối tư nhân tại Việt Nam 
nhằm cải thiện quản trị nhà nước và tạo thuận lợi thương mại. Trong đó, dự án tập trung hỗ trợ cải thiện môi 
trường pháp lý và các hệ thống nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, đồng thời thúc 
đẩy tăng trưởng toàn diện để mọi người dân Việt Nam đều được hưởng lợi.   
 

HỖ TRỢ CẢI CÁCH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT  
Dự án giúp cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam thông qua hỗ trợ soạn thảo, sửa đổi các luật và quy định, 
đánh giá tác động của văn bản pháp luật và đẩy mạnh thực thi pháp luật. Dự án giúp cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp Việt Nam đáp ứng được các cam kết quốc tế, trong đó có Hiệp 
định Tạo thuận lợi Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới và các hiệp định khác. 
 

CẢI THIỆN QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VÀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH  
Dự án giúp tăng cường hoạt động xây dựng chính sách và pháp luật, giám sát, quản lý tài chính công, phát triển 
thể chế, thúc đẩy sự tham gia của người dân, thực thi Hiến pháp năm 2013 và cơ chế phối hợp giữa các bộ, 
ngành. Dự án phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, các cơ quan truyền 
thông và các bên liên quan nhằm thực hiện những cải cách này và một số cải cách trong các lĩnh vực khác.    
 

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN ĐỂ MỌI NGƯỜI DÂN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI 
Dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam, trong đó có người nghèo, 
người dân tộc thiểu số, phụ nữ, cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) và người 
khuyết tật. Dự án cũng góp phần giảm bớt những rào cản pháp lý trong phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời 
khuyến khích người dân tham gia vào quá trình xây dựng chính sách và pháp luật.      

 

KẾT QUẢ  
Trong bốn năm qua, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã và đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam 
trong các hoạt động cải cách pháp lý. USAID đã hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam trong việc kiện toàn công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua hỗ trợ liên quan đến hơn 50 luật và quy định. Dự án đã thực gần 50 
hoạt động nhằm tăng cường xây dựng chính sách và hợp tác với hơn 60 tổ chức xã hội để hỗ trợ thực hiện 
những cải cách mà Chính phủ Việt Nam đề ra. 

Trong ảnh: Các tổ chức xã hội thảo luận tại Hội thảo Huy động sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng chính sách 
(Nguồn ảnh: Chemonics)  
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