VIỆT NAM
HỒ SƠ QUỐC GIA
Việt Nam đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh và vươn lên trở
thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, nhiều thách thức
đang đe dọa quá trình hội nhập toàn cầu và tăng trưởng toàn diện của Việt
Nam. Hỗ trợ phát triển của USAID đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi của
Việt Nam trở thành một đối tác có trách nhiệm hơn và có sự tham gia
nhiều hơn của mọi thành phần với một nền kinh tế theo định hướng thị
trường.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
Nỗ lực của Việt Nam trong việc mở cửa nền kinh tế với thương mại và đầu tư đã góp phần giúp Việt Nam
đạt tỷ lệ tăng trưởng cao trong hơn hai thập kỷ qua và giảm mạnh tỷ lệ nghèo – từ gần 70% những năm
90 xuống còn dưới 10% năm 2015. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều thách thức lớn đối với tăng trưởng
bền vững. USAID hợp tác với Việt Nam cải thiện quản trị nhà nước; mở rộng tiếp cận tới giáo dục đại
học có chất lượng; giải quyết những tác động tiêu cực của HIV/AIDS và các mối đe dọa với an ninh y tế
toàn cầu; tăng cường cơ hội cho người khuyết tật; thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ
và vai trò của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong xã hội và trong chính quyền; và giải quyết các
thách thức về môi trường, bao gồm biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và ô nhiễm dioxin.
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Các chương trình của USAID hỗ trợ sự phát triển liên tục của Việt Nam bằng cách tập trung
các nguồn lực vào những nơi cần nhất trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế và quản trị nhà
nước, xã hội dân sự, giáo dục đại học, an ninh y tế, dịch vụ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn
thương và môi trường.

QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC NHẰM TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ SÂU RỘNG HƠN

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và giải quyết những hạn chế về quản trị nhà nước đối với phát triển,
USAID thúc đẩy cải cách pháp luật và tăng cường tính minh bạch trong xây dựng luật, nâng cao trách
nhiệm giải trình, cải thiện tiếp cận thông tin và tăng cường khả năng cạnh tranh. Cải thiện năng lực trong
các lĩnh vực này sẽ góp phần tăng cường sự tham gia của người dân đồng thời hỗ trợ Việt Nam nâng
cao khả năng tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Trong 10 năm
qua, hỗ trợ của USAID nhằm cải thiện tăng trưởng kinh tế và thương mại đã giúp Việt Nam sửa đổi 150
luật và quy định có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và các thủ tục pháp lý liên quan.
Y TẾ VÀ PHÚC LỢI

Trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng, chống HIV/AIDS
(PEPFAR), các hoạt động của USAID về dự phòng HIV, điều trị và chăm sóc cho người nhiễm HIV đã
tiếp cận được hơn 90.000 người tại Việt Nam, trong đó bao gồm tiếp cận thông qua sự hợp tác tích cực
của các tổ chức xã hội dân sự. Hỗ trợ tương tự từ Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu của USAID giải
quyết các mối đe dọa từ dịch cúm gia cầm độc lực cao và các đại dịch khác. Từ năm 2010, USAID đã
mở rộng cơ hội cho hơn 23.000 người khuyết tật bất kể nguyên nhân thông qua cung cấp dịch vụ chất
lượng cao hơn, hỗ trợ vận động và tăng cường chính sách công bảo vệ quyền của người khuyết tật và
cung cấp các dịch vụ có hệ thống.
MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước biến đổi khí hậu. USAID
giúp các cơ quan chính phủ và tổ chức xã hội xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển phát thải
thấp, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và giúp bảo tồn đa dạng sinh học. Theo đề
nghị của Chính phủ Việt Nam, USAID đang thực hiện một dự án quy mô lớn nhằm làm sạch bùn đất
nhiễm dioxin còn tồn dư tại Sân bay Đà Nẵng nhiều thập kỷ sau chiến tranh; giai đoạn đầu tiên trong hai
giai đoạn xử lý đã được hoàn thành.

LIÊN HỆ

Cán bộ kiểm lâm được tập huấn sử dụng bản đồ GPS
cho công tác giám sát và bảo tồn rừng.
ẢNH: WINROCK INTERNATIONAL

Cha mẹ được hướng dẫn cách thực hiện phục hồi chức
năng tại nhà cho trẻ khuyết tật thông qua các khóa tập
huấn do USAID hỗ trợ.
ẢNH: VIETHEALTH

USAID/VIỆT NAM

TRỤ SỞ TẠI WASHINGTON

Michael Greene, Giám đốc
Tầng 15, tòa nhà Tung Shing, 2 Ngo Quyen
Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +844-3935-1260
E-mail: USAIDVietnam@usaid.gov

Shauna Malliski, Cán bộ Phụ trách Việt Nam
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC, USA 20523
ĐT: 202-712-1874 • E-mail: smalliski@usaid.gov

USAID.GOV

USAID/VIỆT NAM HỒ SƠ QUỐC GIA

|

2

