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QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC  
NHẰM TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN 
THÁNG 12/2013 – THÁNG 12/2018 | ĐỐI TÁC THỰC HIỆN: CHEMONICS INTERNATIONAL, INC. 
 

Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện hợp tác với khối nhà nước và tư nhân tại Việt 
Nam nhằm cải thiện quản trị nhà nước để tạo điều kiện cho thương mại và tăng trưởng sâu rộng hơn, 
trong đó tập trung cải thiện môi trường pháp lý, các hệ thống giúp tăng cường trách nhiệm giải trình và 
hòa nhập. Dự án này là chương trình trợ giúp kỹ thuật chính của USAID nhằm hỗ trợ Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định thương mại tự do quan trọng. 
 

TĂNG CƯỜNG THƯƠNG MẠI, CẢI CÁCH VÀ MINH BẠCH 
Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, dự án tiếp tục phát huy những nền tảng đã tạo dựng được để 
mở rộng các hoạt động cải cách thị trường, hiện đại hóa tổ chức và hội nhập toàn cầu. Dự án có mục 
tiêu đảm bảo tăng trưởng đem lại lợi ích cho mọi người dân Việt Nam, thực hiện những nỗ lực trọng 
tâm để giải quyết những thách thức riêng biệt mà các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương phải đối mặt 
và tăng cường vai trò của phụ nữ. Dự án hướng tới thúc đẩy thương mại và đầu tư, nâng cao khả 
năng cạnh tranh của lĩnh vực tư nhân, củng cố Nhà nước pháp quyền, quản lý tài chính và hành chính 
công hiệu quả hơn và mở rộng sự tham gia toàn diện về kinh tế và xã hội cho toàn thể người dân. Dự 
án cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, các khóa đào tạo và hỗ trợ trực tiếp khác cho Chính phủ, thông qua cơ 
quan chủ quản dự án là Bộ Tư pháp, nhằm cải thiện chất lượng hoạch định chính sách, xây dựng và 
thực thi pháp luật, giám sát và những cơ chế quản trị nhà nước khác. Dự án khuyến khích trao đổi và 
chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm 
các tổ chức xã hội, các trung tâm nghiên cứu và các trường đại học. Dự án cũng cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật cho 13 trên tổng số 30 chương của Hiệp định TPP. 
 
Các hoạt động dự án bao gồm song không giới hạn: tổ chức hội thảo và phân tích hỗ trợ kỹ thuật liên 
quan đến những cam kết trong Hiệp định TPP và đẩy mạnh hợp tác sáng tạo với cộng đồng doanh 
nghiệp.  
 

CÁC KẾT QUẢ CHO ĐẾN NAY  
Kể từ khi dự án triển khai năm 2013, 38 luật và quy định đã được soạn thảo, sửa đổi và/hoặc thông 
qua theo các mục tiêu dự án; 26 hoạt động tăng cường xây dựng chính sách đã được thực hiện; và 24 
tổ chức xã hội tham gia đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng và hoàn thiện luật pháp và/hoặc vận 
động chính sách cùng Quốc hội Việt Nam. 
 

Trong ảnh: Các hiệp hội nữ doanh nhân và Dự án GIG tập hợp các doanh nhân để tìm hiểu những cơ hội  
và thách thức của các Hiệp định Thương mại Tự do ở Việt Nam.  (Chemonics). 
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