
USAID.GOV/VIETNAM  LIÊN MINH CÔNG TƯ VÌ PHÁT TRIỂN     |       1 

 
 
 
 
 
 
 

 
LIÊN MINH CÔNG TƯ 
VÌ PHÁT TRIỂN 

“Có một cơ hội … để mở ra một kỷ nguyên mới cho phát triển 

bằng việc hình thành các quan hệ đối tác công-tư nhằm thay 

đổi cách chúng ta thực hiện công việc – đồng thời mở rộng cơ 

hội tới hàng triệu người.”  

-- Cựu Giám đốc USAID toàn cầu Rajiv Shah 

Trong hai thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp và 

tương đối cô lập trở thành nền kinh tế hòa nhập toàn cầu, công nghiệp hóa, tập trung vào 

xuất khẩu. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham gia vào nền kinh tế cao nhất 

trên thế giới với 85% nam giới và nữ giới tham gia vào hoạt động kinh tế. Khu vực tư nhân 

có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế bằng việc 

thúc đẩy sáng tạo, tăng cường giáo dục và đem lại những khoản đầu tư mới và kiến thức 

chuyên môn vào các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. USAID Việt Nam đã hợp tác chặt 

chẽ với các công ty tư nhân của Hoa Kỳ, Việt Nam và các nước khác để cải thiện điều kiện 

kinh tế và xã hội ở Việt Nam. Dưới đây là các chương trình của USAID Việt Nam có sự 

tham gia của các đối tác và các bên liên quan thuộc khu vực tư nhân. 

Hợp tác tác với USAID 

Chúng tôi đang tích cực triển khai một mô hình phát triển mới giúp khai thác khả năng 

chuyên môn, nguồn lực và các sáng kiến của nhiều tổ chức khác nhau thuộc khu vực công, 

tư và phi lợi nhuận có thể mang lại những giải pháp đột phá nhằm giải quyết các thách thức 

phát triển. Chúng tôi ngày càng tập trung vào các giải pháp bền vững của địa phương bằng 

cách tạo những cách thức mới để làm việc trực tiếp với doanh nghiệp địa phương, các tổ 
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chức xã hội dân sự và các cơ quan đối tác chính phủ. Để biết thêm về cách thức hợp tác 

với chúng tôi nhằm cải thiện cuộc sống của hàng triệu người tại Việt Nam và trên thế giới, 

hãy truy cập trang web http://www.usaid.gov/partnerships.   

Các đối tác muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 

vietnam.partnerships@usaid.gov. 

LIÊN MINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Y KHOA VÀ QUẢN 
LÝ CÁC BỆNH MỚI NỔI (IMPACT MED) 2016-2021 

Hợp tác cùng các đối tác doanh nghiệp bao gồm Johnson & Johnson, Samsung, Microsoft, 

Bravo, GE, Roche, 3M, BD và CLAS Healthcare, Liên minh IMPACT MED nỗ lực cải thiện 

giáo trình đào tạo y khoa và phương pháp giảng dạy để sinh viên ra trường có đủ kỹ năng 

và kiến thức giải quyết những thách thức y tế hiện tại và trong tương lai. Xây dựng phương 

pháp giảng dạy, học tập và sáng tạo trong đào tạo y khoa, cải thiện công tác ứng phó với 

các mối đe dọa y tế mới nổi và thu hẹp khoảng cách trong đào tạo y khoa sẽ nâng cao năng 

lực của lực lượng cán bộ y tế nhằm giải quyết những nhu cầu y tế công cộng trong tương 

lai. Hợp tác với ba trường đại học Việt Nam, liên minh cũng tập trung cải thiện khả năng tiếp 

cận và đầu ra cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội, đặc biệt là 

các bác sỹ và cán bộ y tế người dân tộc thiểu số 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC-DOANH NGHIỆP THÔNG 
QUA ĐỔI MỚI VÀ CÔNG NGHỆ (BUILD IT) 2015-2020 

Nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác đa dạng giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại 

học, dự án BUILD IT liên kết chương trình giảng dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 

học trong các trường đại học của Việt Nam phù hợp với nhu cầu và năng lực của các đối 

tác doanh nghiệp. Dự án dẫn dắt một liên minh tập trung vào đổi mới giáo trình mang tính 

ứng dụng, đánh giá chất lượng quốc gia, nền tảng học tập của sinh viên, chính sách của tổ 

chức và lực lượng lãnh đạo các trường đại học. Với chính sách mạnh mẽ hơn cho giáo dục 

đại học và hợp tác chặt chẽ hơn giữa khu vực tư nhân và các trường đại học, dự án hướng 

tới xây dựng các chương trình học thuật và đem lại kết quả mang tính bền vững và có ảnh 

hưởng tại 16 trường đại học Việt Nam.  

Dự án Sức sống Mekong Mở rộng, 2014-2017 

Vào tháng 7/2014, USAID đã trao tài trợ Dự án Sức sống Mekong Mở rộng, một Liên minh 

phát triển toàn cầu với Experian và tổ chức PACT được xây dựng trên một chương trình 

sẵn có do Quỹ Coca-Cola hỗ trợ trước đó. Dự án tài chính vi mô dựa vào tiết kiệm này kéo 

dài 3 năm, hướng tới hỗ trợ phụ nữ gặp khó khăn về kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long 

của Việt Nam, một trong những khu vực nghèo nhất cả nước. Quan hệ đối tác mở rộng này 

sẽ bổ sung thêm các giải pháp công nghệ di động hỗ trợ tiếp cận thông tin kinh doanh cơ 

bản và các khóa học củng cố, đồng thời hỗ trợ các mạng lưới xã hội với các công cụ liên lạc 

bổ sung. Mục đích của hoạt động này là nâng cao vị thế của phụ nữ và các cộng đồng, đồng 

thời góp phần vào mục tiêu chiến lược của USAID Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

toàn diện thông qua mở rộng cơ hội cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm phụ 

nữ gặp khó khăn về kinh tế. 

 

http://www.usaid.gov/partnerships
vietnam.partnerships@usaid.gov
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Liên minh vịnh Hạ Long, 2014-2017 

Liên minh vịnh Hạ Long, được tài trợ thông qua Chương trình Tài trợ Phát triển toàn cầu 

của USAID, tập hợp nhiều nhà hoạt động chính trị, các doanh nghiệp và các tổ chức cấp cơ 

sở mong muốn giải quyết những thách thức phức tạp về kinh tế, môi trường và chính trị tại 

vịnh Hạ Long, di sản nổi tiếng thế giới của Vietnam được UNESCO công nhận. Phối hợp 

cùng nhau, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng thực hiện các hoạt 

động hợp tác ở cấp thực hiện với các tổ chức địa phương và cấp cơ sở trong khuôn khổ 

liên minh (623.000 đô la), trong khi đó Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế -Hoa Kỳ 

(349.457 đô la) hợp tác cùng các doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường tại vịnh Hạ Long. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) Gina 

McCarthy đã khởi động dự án này vào tháng 4/2014.  

PATH 

Hoạt động Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường, 2014-2019 

Vào tháng 4/2014, USAID đã ký thỏa thuận cho dự án Hoạt động Thúc đẩy Tăng trưởng Thị 

trường, hướng tới tạo dựng một thị trường hiện đại cho các sản phẩm liên quan đến HIV. 

Hoạt động này sẽ được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ của khu vực tư nhân nhằm tăng 

đầu tư của địa phương và khu vực tư nhân, đồng thời tăng nhu cầu về sản phẩm trong các 

nhóm nguy cơ cao trước những rủi ro lây nhiễm HIV. Dự án sẽ thực hiện nghiên cứu thị 

trường, hỗ trợ xây dựng chính sách và quy định, hỗ trợ kỹ thuật và đem lại cơ hội tham gia 

cho khu vực tư nhân nhằm khuyến khích đổi mới và đầu tư. Dự án với ngân sách 15 triệu 

đô la sẽ thành lập Nhóm Cố vấn Phát triển Thị trường bao gồm các nhà sản xuất, phân 

phối, tiếp thị, điều hành mạng lưới lưu động, quản lý quỹ doanh nghiệp xã hội, các nhà bán 

lẻ, phát triển ứng dụng di động, đối tác chính phủ và các tổ chức tại cộng đồng để phối hợp 

các giải pháp.  
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Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh, 2013-2019 

USAID đã hợp tác chặt chẽ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong 

hơn 9 năm qua thông qua báo cáo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cung cấp 

những thông tin giá trị cho lãnh đạo cấp tỉnh về hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh và cách 

thức cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo 

việc làm và phát triển kinh tế. Hàng năm, PCI tiếp cận trên 30.000 doanh nghiệp tư nhân 

trong nước trên toàn quốc. Với tỷ lệ phản hồi 28%, PCI là khảo sát doanh nghiệp lớn nhất 

đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh tại địa phương và chất 

lượng điều hành kinh tế tại Việt Nam. PCI đã trở thành một công cụ chuẩn đoán được coi 

trọng và được lãnh đạo chính quyền sử dụng rộng rãi nhằm xác định vấn đề và thực hiện 

các chiến lược cải thiện công tác điều hành kinh tế để thúc đẩy một môi trường kinh doanh 

thân thiện hơn. Từ thời điểm bắt đầu dự án, hơn 40 tỉnh đã ban hành Kế hoạch Chiến 

lược/Hành động để cải thiện môi trường kinh doanh dựa trên các kết quả khảo sát PCI và 

Thủ tướng Việt Nam đã đưa chỉ số PCI là một mục tiêu cải thiện khả năng cạnh tranh quốc 

gia trong Nghị quyết 19 (18/3/2014).  

HEEAP 1: Chương trình Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ 
thuật (HEEAP), 2010-2014  

HEEAP II: Dự án Hỗ trợ Giáo dục cho các trường Kỹ thuật (VULII), 
2012-2015  

Từ năm 2010, USAID, Đại học bang Arizona (ASU) và tập đoàn Intel đã hợp tác cùng các 

trường đại học và cao đẳng ngành kỹ thuật có tư duy đổi mới nhằm thay đổi phương pháp 

giảng dạy ngành kỹ thuật từ hình thức học tập lý thuyết, thụ động sang hình thức học chủ 

động, kết hợp thực hành theo dự án và giải quyết vấn đề mất cân bằng giới trong lực lượng 

sinh viên ngành kỹ thuật. Trong Chương trình Liên mình Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật 

(HEEAP), giảng viên từ 8 trường đại học và cao đẳng đã tham dự chương trình giảng dạy 

trong sáu tuần tại ASU, trong đó ưu tiên cải cách và cùng tập trung vào thiết kế chương 

trình học. Các giảng viên khi trở về Việt Nam đang áp dụng những thay đổi về giáo trình, 

thiết kế các khóa học mới và nâng cấp các phòng thí nghiệm dựa trên phương pháp giảng 

dạy được đổi mới và kết quả học tập mới.  

Năm 2012, USAID và các đối tác đã khởi động chương trình HEEAP II, còn gọi là VULII, 

hướng tới hoạt động quản lý giáo dục đại học, giúp xây dựng năng lực lập kế hoạch chiến 

lược hiện đại cho tổ chức. Dự án mở rộng trong 3 năm này tập trung nâng cao hiểu biết về 

các nguyên tắc nghiên cứu, đánh giá và quản lý tổ chức, lập kế hoạch tài chính, đánh giá và 

đảm bảo chất lượng. USAID đóng góp 2 triệu đô la cho chương trình HEEAP và 2,5 triệu đô 

la cho sáng kiến “HEEAP II” mở rộng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao Giải thưởng Doanh 

nghiệp xuất sắc 2012 cho tập đoàn Intel, một phần để ghi nhận sự tham gia của tập đoàn 

trong chương trình HEEAP. Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

trong tuyên bố chung đưa ra tại Washington ngày 25/7/2013 đã đánh giá HEEAP là một 

sáng kiến giáo dục song phương thành công giữa hai nước. 
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Chương trình Thúc đẩy Đào tạo Công tác Xã hội (SWEEP), 2012- 
2015  

Thông qua dự án 2,5 triệu đô la này, USAID, Đại học bang San Jose, và công ty Cisco 

Systems đang hợp tác với các trường đại học hàng đầu Việt Nam nhằm tăng cường các 

chương trình đào tạo công tác xã hội bậc đại học để thực hiện đào tạo có chất lượng và 

chuẩn bị lực lượng cán bộ công tác xã hội đủ kiến thức và kỹ năng làm việc. Sau khi Bộ 

Giáo dục và Đào tạo công nhận công tác xã hội là một nghề vào năm 2004, hiện tại trong 

nước có hơn 40 trường đại học và cao đẳng đào tạo cử nhân ngành công tác xã hội, với 

hơn 2.500 sinh viên tốt nghiệp. Chương trình hướng tới phát triển các hệ thống để tăng 

cường quản lý và quản trị bậc đại học, đưa ra các quy trình nhằm nâng cao cơ hội và đẩy 

mạnh các chương trình phát triển giảng viên, xây dựng và sử dụng giáo trình liên quan phù 

hợp với nhu cầu và kiến thức thay đổi của lĩnh vực này. Cùng với đối tác thuộc khu vực tư 

nhân, công ty Cisco, chương trình sẽ xây dựng mô hình của thế kỷ 21 dành cho giáo dục 

đại học và sử dụng mạng lưới công nghệ nhằm cải thiện kỹ năng giảng dạy và lãnh đạo, 

đồng thời tăng cường hợp tác. 

Hội đồng Doanh nghiệp Dải băng xanh, 2007-2014  

Hội đồng Doanh nghiệp Dải băng xanh (BREC) được thành lập năm 2007, là kết quả của 

mối quan hệ đối tác giữa Hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam, đối tác nhận tài trợ của 

USAID, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. BREC thúc đẩy cơ hội việc làm 

cho người khuyết tật ở Việt Nam. Khởi đầu với 25 thành viên, hiện tại BREC có trên 250 

thành viên đại diện cho các công ty và tổ chức quốc tế (IBM, Intel, Nike, Adidas, Ford) và 

trong nước. BREC là diễn đàn để các nhà tuyển dụng chia sẻ các thực hành hiệu quả về 

tuyển dụng và đào tạo người khuyết tật. Nhờ những nỗ lực của BREC, hơn 1.600 người 

khuyết tật trên khắp Việt Nam hiện có việc làm. 

 


