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Khu vực tư nhân là động lực  
tăng trưởng

Mục tiêu chính của SECO là hỗ trợ Việt Nam đảm 
bảo tăng trưởng bền vững và theo định hướng 
thị trường. Với mục tiêu đó, SECO tập trung vào 
hỗ trợ phát triển khuôn khổ kinh tế vững chắc và 
môi trường kinh doanh thuận lợi cho đối mới 
sáng tạo (ĐMST), qua đó thúc đẩy sự phát triển 
của khu vực tư nhân tại Việt Nam. Cụ thể, 
chương trình này tăng cường hỗ trợ phát triển 
chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng và 
hoàn thiện tổ chức hành chính đáng tin cậy, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp 
cận thị trường của khu vực tư nhân, tạo cơ hội 
mang lại thu nhập xứng đáng và hỗ trợ phát 
triển đô thị có khả năng chống chịu với biến đổi 
khí hậu.
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Thư ngỏ

Thông qua Chương trình Hợp tác 
2021-2024, Tổng cục Kinh tế Liên 
bang Thụy Sỹ SECO hỗ trợ Việt Nam 
phát triển kinh tế bền vững theo định 
hướng thị trường.

Việt Nam vươn lên là một nền kinh tế 
thu nhập trung bình phát triển mạnh 
mẽ. Tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp. Mặc 
dù vậy, Việt Nam cần tiếp tục cải 
cách để phát huy tối đa tiềm năng 
kinh tế của mình. SECO khuyến khích 
tăng trưởng kinh tế bền vững. Vì vậy, 
chương trình hợp tác phát triển của 
SECO đặt mục tiêu hỗ trợ Việt Nam 
tăng cường nền tảng kinh tế vững 
chắc.

Căn cứ vào Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững 
năm 2030 của Liên hiệp quốc (UN) và Chiến lược mới 
của Thụy Sĩ về Hợp tác Quốc tế giai đoạn 2021-2024, 
SECO đã tiếp cận theo ba tiêu chí: ưu tiên phát triển của 
Việt Nam, quan điểm của Thụy Sỹ và giá trị gia tăng mà 
Thụy Sỹ đem lại qua hợp tác. Qua đó, Chương trình Hợp 
tác giai đoạn 2021-2024 của Thụy Sỹ tại Việt Nam gồm 
hai chủ đề ưu tiên được trình bày trong tài liệu này.

Dựa trên bài học kinh nghiệm và phát huy kết quả đạt 
được trong giai đoạn 2017-2020, Chương trình Hợp tác 
2021-2024 cụ thể hóa chiến lược hỗ trợ của SECO trong 
thời gian bốn năm tiếp theo. SECO đặt mục tiêu tiếp tục 
là đối tác phát triển có trách nhiệm và đáng tin cậy. Điều 
đó đòi hỏi sự kiên trì trong thời điểm khó khăn và hỗ trợ 
giảm nhẹ rủi ro cũng như kịp thời nắm bắt cơ hội. Chúng 
tôi tin vào sự chỉ đạo và tinh thần làm chủ của các đối tác 
Việt Nam trong việc thực hiện cải cách và đem lại kết 
quả lâu dài. Chúng tôi tin tưởng rằng qua chương trình 
này, chúng tôi có thể giúp Việt Nam đạt được khát vọng 
phát triển của mình. SECO mong muốn tiếp tục mối 
quan hệ đối tác tuyệt vời này với Việt Nam trong những 
năm tiếp theo.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và 
khả năng tiếp cận thị trường của 
khu vực tư nhân

Đẩy mạnh các khuôn khổ kinh 
tế vững chắc và theo định 
hướng thị trường

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Quốc vụ khanh, Giám đốc SECO

Raymund Furrer
Đại sứ, Lãnh đạo Bộ phận Phát triển  
và Hợp tác Kinh tế SECO
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Bối cảnh  
quốc gia 

Kể từ khi Đổi mới (cải cách kinh tế) vào năm 1986, đến 
nay Việt Nam vươn lên là một nền kinh tế thu nhập 
trung bình phát triển mạnh mẽ. Cùng mức tăng trưởng 
cao trong ba thập kỷ vừa qua, Việt Nam đạt được những 
bước tiến đáng chú ý trong tiến trình hoàn thành các 
Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hiệp quốc. 
Việt Nam đạt kết quả tốt về phát triển con người, hòa 
nhập xã hội và giảm nghèo, nhưng vẫn đi sau trong việc 
thực hiện nhiều mục tiêu phát triển quan trọng, cụ thể 
liên quan đến công nghiệp, ĐMST và hạ tầng (SGD 9), 
bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu (SGD 13, 14 và 
15), chất lượng quản trị nhà nước và thể chế độc lập 
(SDG 16). Mặc dù quá trình chuyển đổi từ quốc gia thu 
nhập thấp sang quốc gia thu nhập trung bình diễn ra 
suôn sẻ, Việt Nam đã phải trả giá về suy thoái môi 
trường. Nếu không tiếp tục thực hiện cải cách kinh tế và 
thể chế, Việt Nam có thể phải đối mặt với nhiều thách 
thức để đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao 
vào năm 2045. 

1

1   Hỗ trợ Việt Nam có nguồn năng lượng bền vững hơn: 
SECO thúc đẩy cung ứng năng lượng tái tạo.

2   Xử lý vấn đề tắc nghẽn giao thông tại các đô thị:  
SECO hỗ trợ phát triển đô thị theo hướng tích hợp.
3   Tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị: 
SECO hỗ trợ cải thiện tình trạng ngập lụt đô thị hiện nay ở 
Việt Nam.
4   Cung cấp dịch vụ công cơ bản đáng tin cậy: SECO hỗ trợ 
cải thiện cung ứng hàng hóa và dịch vụ công.

2 3 4
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Tây Bắc Bộ

Đông Bắc Bộ

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Tây Nguyên

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ đô Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu với mục 
tiêu kép. Mục tiêu thứ nhất là chuyển từ nền kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường1. Thứ 
hai là tiếp tục chuyển trọng tâm tăng trưởng từ lấy 
nông nghiệp làm trung tâm sang lĩnh vực chế tạo, chế 
biến và dịch vụ tăng trưởng cao hơn, mặc dù nông 
nghiệp hiện vẫn đang đóng vai trò quan trọng và sử 
dụng hơn 40% tổng lực lượng lao động. Tốc độ tăng 
năng suất lao động bắt đầu chững lại trong khi dân số 
đang già hóa nhanh chóng. Nếu không có những cải 
cách cơ cấu mạnh mẽ hơn nữa để đẩy mạnh đầu tư tư 
nhân, cải thiện năng suất, nâng cao hiệu quả của khu 
vực công và củng cố khu vực tài chính, Việt Nam có 
nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Bên cạnh đó, 
các xu thế mới như số hóa và tự động hóa đang đem lại 
cả cơ hội cũng như thách thức cho Việt Nam.
Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn phụ 
thuộc đầu vào, chủ yếu là lao động giá rẻ, năng lượng 
rẻ, nới lỏng thực thi các chuẩn mực về môi trường và cơ 
chế ưu đãi thuế để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI). Ngoài một vài ngành xuất khẩu năng suất cao có 
khả năng cạnh tranh quốc tế, nền kinh tế - kể cả nhiều 
doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - nhìn chung vẫn ở 
mức chậm phát triển. Là một trong những nền kinh tế 
có độ mở lớn nhất thế giới, nỗ lực cải cách của Việt 
Nam chủ yếu tập trung vào hạn chế rào cản thương 
mại và tham gia nhiều hơn vào các chuỗi giá trị toàn 
cầu. Những mốc chính trong quá trình mở cửa thương 
mại của Việt Nam là gia nhập Hiệp hội các Quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995 và Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) năm 2007. Gần đây, Việt Nam đẩy 
mạnh hội nhập kinh tế thông qua ký kết một số hiệp 
định thương mại tự do (TMTD) thế hệ mới, như Hiệp 
định TMTD Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp 
định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RECP) giữa 15 
quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt 
Nam. Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm giữ vai 
trò mang tính quyết định hơn trong khu vực và thế giới.
Bên cạnh những thành tựu to lớn, Việt Nam vẫn đối 
mặt với những thách thức phát triển đáng kể. Vốn tài 
nguyên phong phú và đa dạng sinh học của Việt Nam 

1  Hệ thống hiện nay được gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa 

đang bị đe dọa bởi suy thoái môi trường, chủ yếu do 
hoạt động kinh tế bùng nổ, quá trình đô thị hóa nhanh 
chóng và tác động biến đổi khí hậu ngày càng lớn. Ô 
nhiễm do sử dụng tài nguyên chưa hiệu quả đang gây 
phí tổn nghiêm trọng cho xã hội, ảnh hưởng tiêu cực 
đến chất lượng sống và hạn chế quá trình phát triển 
bền vững.
Mặc dù Việt Nam đã xây dựng một hệ thống pháp luật 
tiến bộ và phát động chương trình quốc gia rộng khắp 
về bình đẳng giới, số lượng nữ giới tham gia với vai trò 
lãnh đạo, nhất là ở các vị trí có thẩm quyền quyết định, 
còn hạn chế so với nam giới. Hơn nữa, lao động nữ 
hưởng thù lao thấp hơn và thường tham gia vào các 
công việc phi chính thức có nguy cơ rơi vào các tình 
huống việc làm dễ bị tổn thương hơn.

Kết quả chính 

 ■ Kết hợp với cơ quan thực hiện, SECO đã hỗ trợ Việt Nam chuyển 
đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế theo định 
hướng thị trường thông qua cải cách thể chế và khung pháp lý thiết 
yếu. Trong số các thành tựu đạt được, SECO đã giúp xây dựng và ban 
hành một số văn bản luật quan trọng về quản lý tài chính công 
(QLTCC), cụ thể là Luật Quản lý Nợ Công. Luật mới đem lại nhiều đột 
phá quan trọng, bao gồm xử lý vấn đề quản lý manh mún, qua đó 
tăng cường minh bạch công tác quản lý nợ công. SECO còn góp phần 
đẩy nhanh cải cách DNNN, giúp giảm bội chi ngân sách và tạo điều 
kiện cho khu vực tư nhân tham gia sâu rộng vào hoạt động kinh tế.

 ■ SECO đóng góp cho sự phát triển của khu vực tư nhân tại Việt 
Nam. Đáng chú ý nhất là hỗ trợ của SECO nhằm hiện đại hóa thị 
trường tài chính, tăng cường quản trị doanh nghiệp tại các công ty 
niêm yết, đẩy mạnh trách nhiệm môi trường và xã hội của doanh 
nghiệp, hỗ trợ cải cách về đăng ký kinh doanh và quản lý thuế. Ví dụ 
điển hình là thiết lập hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia trực 
tuyến. So với trước đây, doanh nghiệp chỉ mất một nửa thời gian để 
thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp được đối xử 
bình đẳng về công khai thông tin khi đăng ký thành lập mới. 

 ■ SECO đã tham gia phát triển một trong những dự án điện mặt trời 
lớn ở Việt Nam, qua đó đóng góp 4% vào tổng khối lượng giảm phát 
thải CO2 của lĩnh vực năng lượng tái tạo. Nhà máy điện mặt trời Ninh 
Thuận hỗ trợ chuyển dịch các nguồn năng lượng của Việt Nam từ các 
nguồn có hàm lượng các-bon cao sang các nguồn tái tạo. Bên cạnh 
những đóng góp về giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu, dự án cũng 
đem lại tác động đáng kể về phát triển hạ tầng tương lai ở Việt Nam. 
Nhà máy điện mặt trời này đã đặt ra chuẩn mực mới cho các nhà đầu 
tư ở Việt Nam trong thời gian tới. Dự án là minh chứng về hạng mục 
đầu tư vừa mang tính thương mại vừa đáp ứng mục tiêu phát triển và 
tác động môi trường. 

 ■ Chương trình hợp tác phát triển của SECO đã tích cực đóng góp 
vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường sự hiện diện của 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) tại chuỗi giá trị toàn cầu. 
Nhiều doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, qua đó đem lại điều 
kiện làm việc lành mạnh hơn, tiêu dùng năng lượng ít hơn và chi phí 
sản xuất thấp hơn. Hỗ trợ theo ngành đã giúp nâng cao năng lực cho 
các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSO), đồng thời tạo điều kiện cho 
DNV&N hội nhập tốt hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Cách tiếp cận 
theo ngành được vận dụng thông qua hỗ trợ tái hoạch định chiến 
lược về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam. 

Bài học kinh nghiệm

 ■ Ở Việt Nam, SECO tài trợ danh mục dự án khá đa dạng. Vì vậy, 
SECO cần xây dựng chương trình hỗ trợ theo hướng tinh gọn nhưng 
toàn diện hơn nhằm phát huy kết quả và thương hiệu tổ chức.

 ■ Kinh nghiệm cho thấy tham vọng và tính phức tạp của từng dự án 
cần phải phù hợp với năng lực của đối tác Việt Nam. Dự án có phạm 
vi quá rộng và nhiều tham vọng có thể khó thực hiện trong bối cảnh 
Việt Nam. Do đó, khi thiết kế dự án mới cần phải phân tích thấu đáo 
năng lực của đối tác.

 ■ Trong hệ thống chính trị của Việt Nam, chính quyền địa phương, 
đặc biệt các trung tâm đô thị lớn, đóng vai trò thiết yếu về cung cấp 
hạ tầng và dịch vụ công trong bối cảnh dân số tăng kết hợp hoạt 
động kinh tế mở rộng nhanh chóng. Đó là kết quả của quá trình phân 
cấp quản lý trong hai thập kỷ. Do đó, SECO sẽ tăng cường hỗ trợ trực 
tiếp ở địa phương. 

 ■ Phương pháp tích hợp vừa quan trọng vừa đem lại lợi ích cho cả 
Việt Nam và SECO. Các dự án tích hợp có thể bao quát nhiều chủ đề 
hơn, từ đó tạo tác động cộng hưởng, giúp cho hình ảnh và tác động 
của Thụy Sỹ trở nên rõ nét hơn tại Việt Nam.

Thông tin về Việt Nam

Thủ đô: Hà Nội 

Dân số: 97 triệu

Thứ hạng môi trường kinh doanh thuận lợi: 70 / 190

Hệ thống chính trị: Đảng Cộng sản Việt Nam

Thương mại: thị trường xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ;  
thị trường nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc
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Chương trình  
hợp tác  
phát triển 

Ưu tiên phát triển của Việt Nam  
Định hướng phát triển của Việt Nam được xác định trong 
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội (KTXH) giai đoạn 
2021-2030. Các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện, bao gồm 
những cải cách kinh tế và thể chế quan trọng, được nêu 
rõ trong Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025, 
là nền tảng để Chính phủ xây dựng các kế hoạch phát 
triển các ngành chiến lược.

Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030 khẳng 
định Chính phủ Việt Nam mong muốn duy trì tăng 
trưởng kinh tế cao ở mức 7% và đẩy mạnh hội nhập 
quốc tế. Trong khuôn khổ Chiến lược phát triển KTXH 
2021-2030, khu vực tư nhân được coi là động lực tăng 
trưởng kinh tế. Vì vậy, tăng cường năng lực cạnh tranh 
của khu vực tư nhân là lĩnh vực quan trọng. Với mục tiêu 
phát triển kinh tế bền vững, kế hoạch phát triển KTXH 
2021-2025 xác định các ưu tiên sau:

4

1 2 3

1   SECO hỗ trợ bình đẳng giới, coi đó là chủ đề xuyên suốt 
trong tất cả các dự án của mình.

2   Doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung dồi dào với giá vốn 
hợp lý: SECO hỗ trợ Việt Nam tăng cường hạ tầng tài chính 
và đẩy mạnh các dịch vụ tài chính công nghệ số.

3   Cải thiện kết quả kinh tế, môi trường và xã hội của các 
ngành công nghiệp tại Việt Nam: SECO hỗ trợ Sáng kiến khu 
công nghiệp sinh thái, nhằm đẩy mạnh các giải pháp sử dụng 
tài nguyên tiết kiệm và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam.

4   Cải thiện năng suất và điều kiện làm việc tại các ngành 
sản xuất hàng loạt: SECO hỗ trợ các tổ chức đối tác quốc tế 
thúc đẩy tạo việc làm thỏa đáng và đẩy mạnh năng lực cạnh 
tranh của khu vực tư nhân tại Việt Nam.
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1. Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế từ nền kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường 
đầy đủ: Chính phủ chủ trương tập trung vào cải cách 
thể chế và các quy định nhằm tạo môi trường thuận lợi 
cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo ổn định kinh tế 
vĩ mô. Những cải cách nhằm cải thiện công tác quản lý 
nhà nước bao gồm chính sách tạo thuận lợi cho phát 
triển vùng, đồng thời xúc tiến hình thành các khu kinh 
tế thân thiện với môi trường, nhằm đẩy mạnh phân cấp 
và hướng tới nền kinh tế xanh bền vững.
2. Nâng cao năng suất và khả năng chống chịu 
của nền kinh tế: Chính phủ chủ trương đẩy nhanh tái 
cấu trúc nền kinh tế theo hướng lấy khu vực tư nhân 
làm động lực tăng trưởng. Việt Nam sẽ tập trung cải 
thiện giá trị gia tăng nội địa ở các chuỗi sản xuất trên 
cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng 
lực cạnh tranh tổng thể cũng như là khả năng chống 
chịu của nền kinh tế. Nhờ vậy các thành viên của thị 
trường có thể tham gia thị trường khu vực và quốc tế 
một cách hiệu quả. Ngoài ra, Chính phủ cũng ưu tiên 
tạo điều kiện chuyển đổi số toàn diện đồng thời đẩy 
mạnh ĐMST và khởi nghiệp.
3.  Nâng cao hiệu quả đầu tư xã hội, kể cả đầu tư 
công: Thông qua củng cố và phát triển khu vực tài 
chính, Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả huy 
động và phân bổ nguồn lực và tạo điều kiện cho khu 
vực tư nhân tham gia nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực 

Quan điểm của Thụy Sỹ 
Kể từ khi Thụy Sĩ và Việt Nam thiết lập quan hệ chính 
thức cách đây năm thập kỷ, hợp tác song phương ngày 
càng phát triển. Trong 30 năm qua, là đầu mối thực hiện 
chương trình hợp tác phát triển kinh tế Thụy Sỹ, Cơ quan 
Hợp tác và Phát triển (SDC) và SECO, với trên 500 triệu 
USD vốn viện trợ không hoàn lại, đã hỗ trợ Việt Nam 
phát triển KTXH. Hợp tác song phương ngày càng được 
củng cố thông qua hội đàm cấp cao, tham vấn chính trị 
thường xuyên, đối thoại về quyền lao động, và nhân 
quyền. Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh ra 
đời là cơ sở hình thành Đầu mối Doanh nghiệp Thụy Sỹ 
tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Quan hệ thương 
mại và đầu tư được tăng cường, hợp tác về văn hóa và 
giáo dục được mở ra cho thấy dấu ấn ngày càng rõ nét 
của Thụy Sỹ tại Việt Nam.
Khoảng 140 doanh nghiệp Thụy Sỹ đang hoạt động tại 
Việt Nam. Các doanh nghiệp Thụy Sỹ, chủ yếu trong các 
lĩnh vực như xây dựng, chế biến thực phẩm, công nghệ 
thông tin, dược phẩm, đã tạo ra hàng ngàn việc làm tại 
Việt Nam. Thụy Sỹ trở thành nhà đầu tư lớn thứ sáu của 
châu Âu tại Việt Nam.
Thụy Sỹ đã ký kết hàng loạt điều ước kinh tế song phương 
với Việt Nam, bao gồm về bảo hộ đầu tư và tránh đánh 
thuế hai lần. Để tiếp tục đẩy mạnh quan hệ thương mại 

hạ tầng. Cơ chế chính sách hiện đại sẽ khuyến khích 
khu vực tư nhân đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng. Các hệ 
thống giao thông (đường, cảng, v.v) và các đô thị thông 
minh có khả năng chống chịu khí hậu được xây dựng sẽ 
hỗ trợ tăng trưởng trong các ngành công nghiệp và 
chế tạo chế biến, góp phần đem lại môi trường kinh 
doanh ổn định. 
4.  Hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững: Mặc 
dù ưu tiên chính vẫn là tăng trưởng kinh tế cao, nhưng 
Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu và 
bảo vệ môi trường. Chính phủ cũng mong muốn tập 
trung tăng cường thể chế và năng lực thực thi pháp 
luật trong các ngành, lĩnh vực.
Dịch cúm vi-rút cô-rô-na 2019 (COVID-19) khiến cho dự 
báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 
giảm một nửa, nhưng nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ 
phục hồi nhanh chóng hơn các nước Đông Nam Á khác 
nhờ thu hút được dòng vốn FDI liên tục và mạnh mẽ 
cùng với yếu tố thuận lợi khác. Tuy nhiên, COVID-19 
cho thấy để duy trì phát triển bền vững trong dài hạn, 
trong thời gian tới Việt Nam cần phải xây dựng năng 
lực chống chịu các cú sốc bên ngoài mạnh mẽ hơn.

và đầu tư song phương, hai nước đàm phán về Hiệp định 
thương mại tự do trong khuôn khổ Hiệp hội Thương mại 
Tự do châu Âu (EFTA).
Hợp tác kinh tế và Hiệp định thương mại tự do sẽ tăng 
cường quan hệ đối tác giữa Thụy Sỹ và Việt Nam. Cả hai 
nước đều mong muốn một Việt Nam hội nhập thế giới 
sâu rộng thông qua áp dụng và công nhận các tiêu 
chuẩn quốc tế, là đối tác chính trị và kinh tế mạnh mẽ.
Thụy Sỹ và Việt Nam cũng là những đối tác trên diễn đàn 
đa phương. Năm 2016, Thụy Sỹ trở thành Đối tác Đối 
thoại chuyên Ngành tại ASEAN, qua đó củng cố quan hệ 
kinh tế và chính trị giữa Thụy Sỹ với Việt Nam và khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. Sự phát triển của Việt Nam 
đem lại tác động lan tỏa tích cực trong khu vực, và đó 
cũng là lợi ích của Thụy Sỹ. Thụy Sỹ đặt mục tiêu tăng 
cường hợp tác với ASEAN theo Chiến lược Chính sách 
Đối ngoại của chính phủ Liên bang 2020-2023. Chương 
trình này sẽ tiếp tục góp phần làm phong phú đối thoại 
chuyên ngành thông qua xây dựng và hỗ trợ các sáng 
kiến phù hợp với các nước thành viên ASEAN.

     

Các hoạt động hỗ trợ của SECO giúp đẩy 
mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh 
vượng tại Việt Nam, phù hợp với Chiến lược 
phát triển KTXH của Việt Nam. Các đối tác 
triển khai chính của SECO là Nhóm Ngân 
hàng Thế giới (bao gồm cả IFC) và các cơ 
quan Liên hiệp quốc. Các quan hệ đối tác 
trên tạo điều kiện để SECO tiếp cận chuyên 
gia quốc tế, sử dụng nguồn lực hiệu quả và 

SECO thường xuyên giám sát, đánh giá kết 
quả đạt được và áp dụng bài học kinh ng-
hiệm vào hoạt động của mình.

Công tác đánh giá được thực hiện trong 
và sau quá trình triển khai dự án. Ngoài ra, 
SECO còn tiến hành đánh giá độc lập theo 
chuyên đề hoặc toàn bộ chương trình hợp 
tác.

SECO giám sát chương trình hợp tác trên 
khung cơ sở lý luận về kết quả và tác động 
(tham khảo trang 16/17) dự kiến cho từng 
lĩnh vực liên quan. Báo cáo phục vụ công tác 
giải trình được thực hiện hàng năm.

SECO đảm bảo thực hiện công tác quản lý rủi 
ro một cách toàn diện và chặt chẽ. Áp dụng 
cơ sở lý luận về rủi ro viện trợ của Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), SECO 
phân loại rủi ro thành ba cấp độ:

 ■ Cấp quốc gia: SECO xác định và đánh giá 
rủi ro liên quan tại các quốc gia đối tác cũng 
như khả năng tác động đến kết quả chương 
trình hợp tác.

 ■ Cấp dự án: trong quá trình thẩm định, 
mọi dự án đều được rà soát rủi ro liên quan 
đến: phát triển (khả năng hoàn thành mục 
tiêu), an ninh, trách nhiệm sử dụng vốn, tài 
chính, môi trường và xã hội. Trong quá trình 
triển khai dự án, những rủi ro được xác định 
và các biện pháp giảm nhẹ liên quan đều 
được theo dõi định kỳ.

 ■ Cấp tổ chức định chế: SECO theo dõi rủi 
ro mà định chế gặp phải có thể ảnh hưởng 
đến việc thực hiện thành công nhiệm vụ của 
SECO.

Trách nhiệm giải trình, giám sát và quản lý rủi ro Phối hợp với đối tác Nguồn lực tài chính 

Chương trình hợp tác này sử dụng nguồn 
ngân sách viện trợ của Thụy Sỹ giai đoạn 
2021-2024 trong khuôn khổ hợp tác phát 
triển về thương mại và kinh tế.

Việc xác định chương trình và dự án phù 
hợp, năng lực tiếp nhận, cũng như hiệu quả 
và hiệu suất hợp tác với đối tác liên quan 
tại Việt Nam sẽ quyết định quy mô phân bổ 
ngân sách. Do đó, thông tin về cam kết dưới 
đây chỉ mang tính chỉ báo. Thông tin này 
phục vụ công tác lập kế hoạch ngân sách 
hàng năm để Quốc hội Thụy Sỹ thẩm định 
và phê duyệt.

Ngân sách dự kiến cho Việt Nam giai đoạn 
2021 - 2024:

 

tham gia vào đối thoại chính sách cấp cao 
với Chính phủ. Thụy Sỹ nằm trong số mười 
đối tác phát triển đứng đầu về cung cấp viện 
trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Các đối tác 
khác gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Ốt-xtrây-lia, 
Đức và Hàn Quốc. Song hành với sự tham 
gia nhóm điều phối nhà tài trợ chung, SECO 
tham gia vào nhiều nhóm công tác chuyên 
đề khác nhau.

SECO

70
Các sáng kiến khu vực và toàn cầu 
do Thụy Sỹ tài trợ mà từ đó Việt 
Nam được hưởng lợi có thể không 
nằm trong dự toán ngân sách này. 

     triệu CHF
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Lĩnh vực  
ưu tiên 

Đóng góp của SECO cho mục tiêu  
phát triển của Việt Nam 
Mục tiêu chính của SECO là hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng 
bền vững theo định hướng thị trường. Mô hình phát triển 
lấy khu vực tư nhân làm động lực tăng trưởng của Việt 
Nam đòi hỏi phải tiến hành cải cách đồng bộ cho một nền 
kinh tế thị trường hoàn chỉnh khuyến khích cạnh tranh 
công bằng. Với mục tiêu đó, SECO sẽ ưu tiên hỗ trợ hình 
thành khuôn khổ kinh tế lành mạnh và môi trường kinh 
doanh phục vụ ĐMST, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ngày càng phát triển. Cụ 
thể, chương trình sẽ hỗ trợ phát triển chính sách kinh tế và 
tổ chức hành chính, sự nghiệp công phục vụ tăng trưởng, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị 
trường của khu vực tư nhân, tạo cơ hội việc làm với thu 
nhập xứng đáng và hỗ trợ phát triển đô thị có khả năng 
chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2024 dựa trên quan 
hệ đối tác sẵn có, các bài học kinh nghiệm và phát huy kết 
quả đạt được. SECO tập trung vào lĩnh vực đã ghi nhận kết 
quả, là thế mạnh của Thụy Sĩ và áp dụng thông lệ quốc tế 
tốt. Chương trình hợp tác 2021-2024 phù hợp với định 
hướng chiến lược của Việt Nam được nêu trong Kế hoạch 
phát triển KTXH 2021-2025. Trên cơ sở hợp tác song 
phương dài hạn và năng lực chuyên môn kinh tế phù hợp, 
SECO có vị thế phù hợp để tiếp tục đáp ứng các ưu tiên 
phát triển của Việt Nam trong thời gian tới một cách có 
hiệu quả và đảm bảo hiệu suất. SECO sẽ linh hoạt trong 
cách tiếp cận để đảm bảo các hoạt động phù hợp và đáp 
ứng nhu cầu cũng như ưu tiên phát sinh. Để tối đa hóa tác 
động, chương trình sẽ tập trung vào hai lĩnh vực ưu tiên.

Đóng góp của SECO về bình 
đẳng giới tại Việt Nam 

Qua đánh giá sơ bộ, bức tranh về bình đẳng giới ở Việt Nam 
khá tiến bộ với hệ thống pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới. Tuy 
nhiên, vai trò truyền thống của phụ nữ tiếp tục là trở ngại, 
khiến cho nữ giới khó tham gia đầy đủ vào các hoạt động kinh 
tế, chính trị và xã hội. Cách ứng xử hiện nay thể hiện văn hóa 
bảo vệ chứ chưa trao quyền cho nữ giới. Mặc dù một vài chỉ số 
đạt kết quả tốt (v.d. tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động đạt 
73%), trong khi những mặt còn lại, như trao quyền chính trị 
cho nữ giới hoặc vai trò lãnh đạo của nữ giới trong chính phủ 
hoặc doanh nghiệp, chưa đạt nhiều tiến bộ. Lao động nữ dễ 
gặp rủi ro trong công việc hơn vì nhiều người vẫn làm việc 
trong khu vực phi chính thức.

Thụy Sỹ coi bình đẳng giới là nội dung quan trọng trong 
chương trình hợp tác giảm nghèo, hòa nhập xã hội và phát 
triển kinh tế. Vì vậy, thúc đẩy bình đẳng giới là chủ đề tiếp cận 
xuyên suốt trong khuôn khổ hợp tác phát triển của SECO. Ưu 
tiên hiện nay là cải thiện điều kiện làm việc và tham gia việc làm 
trong các ngành sản xuất hàng loạt không đòi hỏi kỹ năng cao, 
nơi nữ giới chiếm phần lớn lực lượng lao động.

Thông qua đẩy mạnh thực hành quản trị doanh nghiệp tốt ở 
khu vực tư nhân, bao gồm cả các tổ chức tài chính, SECO giúp 
các doanh nghiệp Việt Nam nhạy cảm hơn về tầm quan trọng 
của sự tham gia bình đẳng của nam và nữ ở các cấp quản trị và 
quản lý, cũng như bình đẳng về lương cho nam và nữ ở cùng vị 
trí trong doanh nghiệp.

SECO cam kết đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực xã hội và 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Đóng góp của SECO trong 
việc thích ứng, giảm nhẹ 
biến đổi khí hậu và sử dụng 
tài nguyên hiệu quả tại  
Việt Nam

Việt Nam đã thể hiện quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu và 
cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên qua hàng loạt các chính 
sách và biện pháp. Tuy nhiên, công tác triển khai và thực thi 
nhiều văn bản pháp luật và chiến lược về biến đổi khí hậu và sử 
dụng tài nguyên hiệu quả còn gặp nhiều thách thức. Việt Nam 
vẫn thiếu cơ chế khuyến khích sử dụng tài nguyên hiệu quả và 
thương mại tuân thủ tiêu chuẩn thân thiện môi trường. Tinh 
thần làm chủ và công tác phối hợp giữa các cấp các ngành còn 
yếu. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 9% khí hiệu ứng nhà kính vào 
năm 2030 (với phương án tăng lên 27% nếu có sự hỗ trợ của 
quốc tế). Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều việc phải làm để cải 
thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, tránh suy thoái 
môi trường, khắc phục khai thác cạn kiệt tài nguyên và đa dạng 
sinh học.

SECO hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, và tài chính nhằm tăng 
cường các quy trình sản xuất công nghiệp sử dụng tài nguyên 
hiệu quả và đầu tư thân thiện với môi trường. Cụ thể, SECO sẽ 
hỗ trợ các thành phố phát triển nhanh ở Việt Nam duy trì vị thế 
trung tâm kinh tế và xã hội bằng cách nâng cao khả năng chống 
chịu biến đổi khí hậu và các cú sốc khác từ bên ngoài. Ngoài ra, 
SECO sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan trung ương và địa phương 
nhằm tăng cường hệ thống và năng lực quy hoạch và quản lý đô 
thị tích hợp liên ngành, trong đó có xét đến nguồn tài chính 
xanh và tài chính khí hậu, khả năng chống chịu biến đổi khí hậu 
và tiềm năng tăng trưởng xanh. 
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Chương trình hướng tới nâng cao năng lực sản xuất kinh 
doanh của khu vực tư nhân Việt Nam, tập trung vào 
DNV&N. Các doanh nghiệp này đóng vai trò trung tâm 
phục vụ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và giảm nghèo 
ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều DNV&N hiện đang gặp 
những hạn chế lớn về cạnh tranh quốc tế và tham gia 
các chuỗi giá trị toàn cầu. Các trở ngại chính gồm năng 
suất thấp, không đủ lao động lành nghề và ít cơ hội tiếp 
cận giá vốn hợp lý. Khu vực tư nhân sẽ phát huy tối đa 
tiềm năng của mình nếu họ không phải đương đầu với 
những khó khăn trên.
SECO sẽ tiếp tục hỗ trợ DNV&N tiếp cận các dịch vụ tài 
chính đa dạng. Trong đó, chương trình tiếp tục hỗ trợ 
Việt Nam phát triển hạ tầng tài chính và đặc biệt đẩy 
mạnh dịch vụ tài chính số và sáng tạo. Đại dịch COVID-
19 tạo cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực tài chính với 
Việt Nam và các thành viên thị trường vì nó đẩy nhanh 
xu thế dịch vụ tài chính số.
SECO cũng hỗ trợ cơ sở sản xuất trong nước và đơn vị 
xuất khẩu nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và 
đạt tiêu chuẩn sản xuất bền vững trong toàn chuỗi giá 
trị. Cụ thể, chương trình sẽ giúp các DNV&N nâng cao 
tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường , 
cũng như điều kiện lao động theo tiêu chuẩn quốc tế, 
đa dạng hóa các kênh xuất khẩu và bán hàng, tạo động 
lực ĐMST và phát triển kỹ năng đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Nhờ vậy, DNV&N có thể phát triển năng lực sản 
xuất kinh doanh để mở rộng quy mô và cạnh tranh trên 
thị trường quốc tế.
Nhiều đơn vị xuất khẩu của Việt Nam vẫn gặp nhiều khó 
khăn để đạt đủ điều kiện hoặc chứng minh đủ khả năng 
gia nhập thị trườngquốc tế. Để hỗ trợ DNV&N Việt Nam 
gia nhập thị trường tốt hơn, SECO sẽ đẩy mạnh cung 
cấp dịch vụ xúc tiến thương mại cho các DNV&N trong 
lĩnh vực xuất khẩu thông qua nâng cao năng lực cho các 

tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSO). Ngoài ra, SECO sẽ 
hỗ trợ tăng cường kết nối nhà cung cấp trong nước với 
các doanh nghiệp lớn hoặc các công ty đa quốc gia 
thông qua các mạng lưới doanh nghiệp, các nền tảng 
công nghệ số và cơ sở dữ liệu mới được thiết lập phục 
vụ sáng kiến kết nối trực tiếp ‘từ doanh nghiệp đến 
doanh nghiệp’.

Ưu tiên thứ nhất tập trung hỗ trợ Việt Nam phát triển 
khuôn khổ kinh tế vĩ mô vững chắc, khu vực tài chính lành 
mạnh và nền tài chính công hiệu quả và minh bạch nhằm 
tạo nền tảng đầu tư và phát triển hạ tầng thúc đẩy tăng 
trưởng. Qua đó khu vực công sẽ cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ công đầy đủ và đảm bảo chất lượng cho toàn dân 
một cách hiệu quả, đồng thời tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển và ĐMST. SECO 
cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam cải thiện các yếu tố nền tảng để 
cung cấp dịch vụ hạ tầng và phát triển đô thị theo hướng 
tích hợp.
SECO giúp Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô thông qua hỗ 
trợ hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính công (QLTCC), 
đa dạng và lành mạnh hóa thị trường vốn và ngành tài 
chính. SECO giúp Chính phủ xây dựng chính sách tài khóa 
vững chắc thông qua chỗ trợ nâng cao năng lực chuyên 
môn về theo dõi và dự báo biến động kinh tế.
SECO hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống QLTCC minh 
bạch và hiệu quả bằng việc khuyến khích áp dụng các 
thông lệ tốt về quản lý thuế thân thiện với doanh nghiệp, 
chi tiêu công minh bạch và các biện pháp tài chính nhằm 
củng cố bảo vệ môi trường. Mặc dù hệ thống QLTCC của 
Việt Nam đang phân cấp mạnh mẽ, nhưng chính quyền 
địa phương vẫn gặp nhiều thách thức để hoàn thành trách 
nhiệm gia tăng do phân cấp mang lại. Trong thời gian tới, 
SECO sẽ tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương 
thực hiện những cải cách căn bản, hướng tới minh bạch và 
trách nhiệm giải trình trong quản lý nguồn lực công.
Giá vốn hợp lý giữ vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp 
mở rộng quy mô. Vì vậy, hiện đại hóa các thị trường vốn 
và ngành tài chính ở Việt Nam kể cả tăng cường khả năng 
chống chịu là yêu cầu cấp thiết. SECO sẽ hỗ trợ nâng cao 
năng lực lãnh đạo ngân hàng giúp họ điều hành và áp 
dụng các nguyên tắc quốc tế về quản trị doanh nghiệp. 

SECO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ 
thương mại dựa trên quy tắc. Thông qua hỗ trợ Việt Nam 
nâng cao năng lực xây dựng chính sách thương mại và đẩy 
mạnh quy trình tham vấn với khu vực tư nhân, SECO đóng 
góp vào quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do 
với EFTA. SECO sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai các tiêu chuẩn 
kỹ thuật được quốc tế công nhận và các hệ thống kiểm soát 
chất lượng phù hợp với cam kết của quốc gia với WTO và 
các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.
Mạng lưới hạ tầng bền vững và có khả năng chống chịu khí 
hậu toàn diện sẽ tạo điều kiện căn bản để các doanh nghiệp 
tăng cường năng lực cạnh tranh. Về mặt này, cách tiếp cận 
tích hợp liên ngành và liên cấp thúc đẩy các bên có trách 
nhiệm liên quan tham gia điều phối hợp tác là điều kiện cần 
để quy hoạch và triển khai hạ tầng. SECO sẽ tập trung hỗ 
trợ Chính phủ cải thiện chất lượng quy hoạch và quản lý đô 
thị cũng như áp dụng các giải pháp công nghệ số.

Ưu tiên phát triển của Việt Nam 
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, 
2021-2030
Tăng trưởng kinh tế hàng năm 7% thông qua:
a) hoàn thành chuyển đổi sang nền kinh tế 

lấy khu vực tư nhân làm động lực tăng 
trưởng

b) củng cố kinh tế vĩ mô và 
c) hội nhập kinh tế quốc tế 
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 
2021-2025

 ■ Nâng cao hiệu suất đầu tư công 

 ■ Hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền 
vững (SGD), đặc biệt liên quan đến biến đổi khí 
hậu và môi trường 

Ưu tiên phát triển của Việt Nam 
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 
2021-2025
Mục tiêu: chuyển đổi từ nền kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị 
trường

 ■ Nâng cao năng suất và khả năng chống 
chịu của nền kinh tế 

 ■ Nâng cao vai trò của khu vực tư nhân 
trong nền kinh tế 

 ■ Nâng cao hiệu quả đầu tư xã hội, bao 
gồm cả đầu tư công 

 ■ Hoàn thành các mục tiêu phát triển bền 
vững đồng thời duy trì mức tăng trưởng kinh 
tế cao

Ưu tiên 1 

Đẩy mạnh khuôn khổ kinh tế vững chắc và 
theo định hướng thị trường

Ưu tiên 2 

Nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng 
tham gia thị trường của khu vực tư nhân
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Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận

Nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng 
tiếp cận thị trường của khu vực tư nhân

Đẩy mạnh khuôn khổ kinh tế vững 
chắc và theo định hướng thị trường 

Dịch vụ tài chính Liên kết chuỗi giá trị Kỹ năng phù hợp thị trường

Chủ đề đa ngành Chủ đề đa ngành
Bình đẳng giới
SECO ủng hộ bình đẳng giới, bằng cách thúc 
đẩy sự cân bằng giới đối với thành viên ban 
giám đốc và ban quản lý và hợp tác đối thoại 
giữa chủ doanh nghiệp và đại diện lao động tại 
các ngành công nghiệp có lao động phần lớn 
là nữ giới.

Bình đẳng giới
SECO hỗ trợ bình đẳng giới, coi đó là chủ đề xuyên 
suốt, thông qua cải thiện điều kiện làm việc và 
tham gia lao động đặc biệt ở các ngành mà phần 
lớn là lao động nữ (v.d. dệt).

Khí hậu và tiết kiệm tài nguyên 
SECO góp phần giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí 
hậu, cụ thể qua hỗ trợ các thành phố phát triển 
nhanh nâng cao khả năng chống chịu những rủi 
ro liên quan đến biến đổi khí hậu.

Khí hậu và tiết kiệm tài nguyên
SECO giúp giải quyết những vấn đề chính liên 
quan đến biến đổi khí hậu, cụ thể gồm đẩy mạnh 
sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ tiết kiệm 
tài nguyên và đầu tư than thiện môi trường

Nếu SECO  hỗ trợ Việt Nam xây 
dựng khu vực tài chính lành 
mạnh, tăng cường phân bổ và sử 
dụng nguồn lực công minh bạch 
và hiệu quả, 

Nếu SECO   hỗ trợ phát triển môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho đầu 
tư và ĐMST và giúp DNV&N trong 
nước tham gia thị trường và sử dụng 
các dịch vụ tài chính,

thì  Chính phủ có khả năng xây dựng khung 
kinh tế vĩ mô vững chắc, môi trường kinh 
doanh thân thiện, khuyến khích ĐMST, hệ 
thống thương mại dựa trên quy tắc và cung 
cấp các dịch vụ công thỏa đáng

Thì  khu vực tư nhân của Việt 
Nam sẽ phát triển bền vững, 
đem lại cơ hội việc làm nhiều 
hơn và tốt hơn,

vì  quản lý tài chính công hiệu quả, 
khu vực tài chính và thương mại lành 
mạnh, hạ tầng đầy đủ là điều kiện tiên 
quyết để doanh nghiệp phát triển và 
thịnh vượng.

Vì  năng lực cạnh tranh của DNV&N 
được cải thiện sẽ đẩy mạnh sự tham gia 
vào các chuỗi giá trị toàn cầu và nâng 
cao thu nhập cho người dân Việt Nam.

Giám sát kết quả hoạt động tại Việt Nam

Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 

Nếu SECO  thúc đẩy thị trường vốn và tài 
chính phát triển hiệu quả và toàn diện nhằm 
cung cấp dịch vụ tài chính với giá cả hợp lý,

Nếu SECO   hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức hỗ 
trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, và

Nếu SECO   nâng cao kỹ năng và tay nghề cho 
người lao động phù hợp với nhu cầu của thị 
trường lao động và đáp ứng yêu cầu chuyển 
đổi số (SDG 4.4),

Thì  các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và đô 
thị sẽ được tiếp cận các dịch vụ tài chính thỏa 
đáng (SDG 9.3)

Nếu SECO   hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
nước vào các thị trường quốc tế,

Thì  năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp và cơ sở sản xuất được tăng cường 
(SDG 9.3), và

Thì  họ sẽ liên kết tốt hơn vào các chuỗi giá trị 
bền vững trong nước, khu vực và quốc tế 
(SDG 8.9, 9.3, 12b)

Thì   thị trường có thể cung cấp lao động có 
kỹ năng cho doanh nghiệp và do đó nâng cao 
năng lực đổi mới sáng tạo (SDG 8.5), đồng 
thời lao động nữ và nam, kể cả lao động trẻ, 
có thêm cơ hội việc làm và tăng thu nhậpBởi vì  khuôn khổ pháp lý được cải thiện mang 

lại lợi ích cho khu vực tư nhân, và

Bởi vì  các thị trường vốn và tài chính có khả 
năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bên vay 
(SDG 8.10).

Bởi vì  các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất đáp 
ứng các yêu cầu về chất lượng để gia nhập thị 
trường quốc tế, và

Bởi vì  năng suất của họ sẽ được nâng cao.

Bởi vì  trong thời đại công nghệ số, phát triển 
lao động có kỹ năng là cần thiết.

 Lĩnh vực hỗ trợ Lĩnh vực hỗ trợ 

Chính sách kinh tế thúc 
đẩy tăng trưởng

Nếu SECO  hỗ trợ thị trường tài 
chính lành mạnh và đa dạng và  

Thì  Việt Nam có thể hoàn thành 
mục tiêu xây dựng khuôn khổ kinh 
tế vĩ mô đáng tin cậy và trong phạm 
vi dự báo (SDG 8.3) và sẽ cải thiện 
chất lượng dịch vụ công cho mọi 
thành viên thị trường, qua đó giúp 
nâng cao năng lực cho khu vực tư 
nhân và khuyến khích tăng trưởng 
dựa vào khu vực tư nhân

Bởi vì  Việt Nam đang xây dựng 
thể chế vững mạnh và có trách 
nhiệm giải trình ở tất cả các cấp 
nhằm thu hút nguồn lực trong 
ngoài nước (SDG 16.6, 17.1).

Môi trường kinh doanh 
khuyến khích ĐMST

Nếu SECO  hỗ trợ việc đơn giản hóa 
bộ máy hành chính và áp dụng 
nhất quán các nguyên tắc pháp 
luật (SDG 8.3) và  

Nếu SECO   hỗ trợ xây dựng cơ chế 
thuận lợi cho DNV&N đẩy mạnh 
ĐMST và thực hiện trách nhiệm xã 
hội và môi trường, 

Nếu SECO  Thì năng lực cạnh tranh 
và năng suất của DNV&N sẽ được 
cải thiện 

Bởi vì  cơ quan hành chính, sự 
nghiệp công không cản trở họ, và

Bởi vì  họ có thể đầu tư và phát 
triển trong một khuôn khổ pháp lý 
rõ ràng.

 

 

Hệ thống thương mại 
dựa trên quy tắc

Nếu SECO  giúp Việt Nam triển khai 
các tiêu chuẩn kỹ thuật được quốc 
tế công nhận và hệ thống kiểm 
soát chất lượng phù hợp với cam 
kết tại WTO và các hiệp định 
thương mại tự do, và

Nếu SECO  hỗ trợ áp dụng các tiêu 
chuẩn quốc tế về điều kiện lao động

Thì  giao dịch thương mại sẽ tăng 
lên và các chính sách liên quan sẽ 
được cải thiện

Bởi vì   Việt Nam sẽ có đủ năng lực 
để tận dụng cơ hội thương mại nội 
địa, khu vực và quốc tế (SDG 
17.10).

Cơ sở hạ tầng và  
phát triển đô thị

Nếu SECO  thúc đẩy phát triển đô thị 
bền vững và có khả năng chống 
chịu, sử dụng năng lượng tái tạo 
(SDG 7.2), phát triển giao thông đô 
thị bền vững (SDG 11.2) và nâng 
cao sức chống chịu thiên tai (SDG 
11.b) của đô thị,

Thì   điều đó góp phần tăng 
trưởng bền vững và thịnh vượng 
chung trong xã hội

Bởi vì  đô thị và hạ tầng được quy 
hoạch và quản lý bền vững (SDG 
11.3), và

Bởi vì  người dân được sử dụng dịch 
vụ công chất lượng tốt hơn một 
cách công bằng và giá cả hợp lý 
(SDGs 6.1, 6.2).

 

 

 

 

Nếu SECO  đóng góp vào phân bổ 
và sử dụng nguồn lực công một 
cách minh bạch và hiệu quả



Từ viết tắt

ASEAN  Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
BSO  Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp
CHF  Đồng phờ-răng Thụy Sỹ
COVID-19 Dịch vi-rút cô-rô-na năm 2019
ĐMST  Đổi mới sáng tạo
DNV&N  Doanh nghiệp vừa và nhỏ
DNNN  Doanh nghiệp nhà nước
EFTA  Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu
EiP   Khu công nghiệp sinh thái
EU   Liên minh Châu Âu
FDI  Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FTA  Hiệp định thương mại tự do
GDP  Tổng sản phẩm quốc nội
IFC   Công ty Tài chính Quốc tế
KTXH  Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
OECD  Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
PIDG  Tổ chức Phát triển Hạ tầng Tư nhân
QLTCC  Quản lý tài chính công
RECP  Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
SDC  Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ 
SDGs  Mục tiêu phát triển bền vững
SECO  Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ
UN   Liên hiệp quốc
USD  Đồng đô-la Mỹ
WTO  Tổ chức Thương mại Thế giới

Tổng cục Kinh tế Liên Bang Thụy Sỹ SECO -  
Ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

Ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế của SECO phụ trách lập kế hoạch và 
triển khai các hoạt động hợp tác và phát triển kinh tế tại các quốc gia 
có mức thu nhập trung bình, các quốc gia Đông Âu và các nước thành 
viên mới của Liên minh Châu Âu. Bộ phận này điều phối quan hệ của 
Thụy Sỹ với Nhóm Ngân hàng Thế giới, các ngân hàng phát triển khu 
vực và các tổ chức kinh tế thuộc Liên hiệp quốc. SECO là cơ quan trực 
thuộc Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang.

Chiến lược hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2024 khẳng định nỗ lực hợp 
tác quốc tế của Thụy Sỹ. Chiến lược đề ra mục tiêu xóa nghèo trên toàn 
thế giới, cải thiện về tôn trọng nhân quyền, thúc đẩy dân chủ và bảo vệ 
môi trường. Theo đó, các biện pháp chính sách thương mại và kinh tế 
của SECO hướng tới hỗ trợ tăng trưởng bao trùm và bền vững. Ban Hợp 
tác và Phát triển Kinh tế ưu tiên hoạt động trong các lĩnh vực có kinh 
nghiệm và chuyên môn cụ thể với hai mục tiêu phù hợp với Nghị trình 
phát triển bền vững; 1) Gia nhập thị trường và cơ hội và 2) Cơ hội về thu 
nhập. Đặc biệt chú trọng các vấn đề về khí hậu và tiết kiệm tài nguyên 
cũng như bình đẳng giới.

 
Để tìm hiểu thông tin chi tiết về định hướng hợp tác phát triển kinh tế 
của SECO, xin mời tham khảo tại: www.seco-cooperation.admin.ch/ 
secocoop/en/home.html
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Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang  EAER                      
Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ SECO
Bộ phận Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
Holzikofenweg 36, 3003 Bern
+41 (0)58 464 09 10
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www.seco-cooperation.admin.ch

Thiết kế và trình bày 
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Nguồn

Ấn phẩm này sử dụng dữ liệu dựa trên số liệu thống kê của Nhóm Ngân hàng Thế 
giới, IMF và các tổ chức quốc tế khác cũng như của các cơ quan thống kê trong 
nước tại Việt Nam.

Ấn phẩm này và tư liệu được trình bày trong đó không có hàm ý bày tỏ bất cứ ý 
kiến nào liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 
nào, về thẩm quyền của nó, hay về việc phân định đường biên giới.

Bản sao của ấn phẩm này có thể được tải về tại  www.seco-cooperation.admin.ch 
hoặc bằng cách gửi thư điện tử tới info.cooperation@seco.admin.ch. 
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