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Khái quát Chương trình hỗ trợ của Úc: khung chiến lược

Thúc đẩy lợi ích quốc gia Úc bằng cách đóng góp

vào tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm nghèo

Để đạt

Phát triển khu vực tư nhân Phát triển con người

Hạ tầng, xúc

tiến thương

mại và cạnh

tranh quốc tế

Nông nghiệp, 

ngư nghiệp

và nước

Quản trị hiệu quả: 

chính sách, thể

chế và các ngành

kinh tế hoạt động

tốt

Giáo dục

và y tế

Xây dựng sức

chống chịu: hỗ

trợ nhân đạo, 

giảm nhẹ thiên

tai và bảo trợ

xã hội

Bình đẳng

giới và trao

quyền cho

phụ nữ và trẻ

em gái

Đối với từng nước, cân bằng đầu tư sẽ được điều chỉnh theo tình hình cụ thể của từng nước và thể hiện lợi ích quốc gia của Úc

Chúng tôi tối đa hóa tác

động bằng cách đổi mới, 

sáng tạo, thúc đẩy kiến

thức và tài chính

Chúng tôi đầu tư

vào



Hỗ trợ phát triển chính thức ODA ước tính năm 2016-17 là

$3,827 tỉ

Khái quát Chương trình hỗ trợ của Úc: Kinh phí

Reference: Australian Aid Budget Summary 2016-17 

Xây dựng sức chống chịu

Y tế

Hỗ trợ phát triển chung

6.8%

Hạ tầng và thương mại

Nông nghiêp, Ngư nghiệp

và nuớc 8.6%

Giáo dục Quản trị tốt



Nước và VSMT trong Mục tiêu phát triển bền vững SDG



Nước để phát triển: định hướng chiến lược

Photo: Marcus Howard, DFAT

• Nâng cao an ninh nước – Quản lý

tài nguyên nước

• Hỗ trợ đầu tư WASH nhạy cảm về

sức khỏe và dinh dưỡng để phát

triển con người

• Liên tục đạt tiến bộ về phổ cập cấp

nước và VSMT ở châu Á - TBD 

• Nâng cao năng suất và tăng trưởng

kinh tế

• Trao quyền cho phụ nữ - bình đẳng

giới



Quỹ Xã hội dân sự CS WASH

• Phương thức: bổ sung cho đầu tư song 

phương hoặc khu vực về WASH

• Chú trọng mạnh đến thực hành tốt, học

hỏi & chia sẻ kiến thức, giới và hòa

nhập xã hội, bền vững và đổi mới

• Nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của

CSOs như trong: 

o liên kết cộng đồng

o thúc đẩy thay đổi hành vi

o hỗ trợ người nghèo và dễ bị tổn

thương nhất

o đổi mới và trình diễn những

phương thức mới

o cung cấp thông tin cho chính sách

với kinh nghiệm thực tế địa

phương vững chắc

Kinh phí phân bổ theo quốc gia (Hệ thống thông tin MERP, 2015)

Đầu tư theo khu vực (Hệ thống thông tin MERP, 2015)

Trung Đông & 

châu Phi

Nam & Tây

châu Á
Đông Á

Thái Bình

Dương



working to multiply the 

impact of Australian aid 

catalysing and supporting innovation

new 

finance

creative 

solutions
strategic 

partnerships

+ + scale ideas to deliver 

on development 

priorities

we engage stakeholders in new 

ways through strategic 

partnerships, brokering both 

finance & expertise

we support a portfolio of 

innovative initiatives & 

projects that service 

identified priority areas

FACILITATING EXPERIMENTING

linking collaborators 

& investors with

knowledge 

&opportunity

NETWORKIN

G
with business models, 

technology, & ways of 

delivering service

sharing lessons from 

all activities, both 

successes & failures

we exchange knowledge

& ideas to solve 

identified problems & 

inform future direction

TRAO ĐỔI ĐỔI MỚI

Phấn đấu gia tăng tác động

của hỗ trợ của Úc

tài chính mới đối tác
chiến luợc

giải pháp
sáng tạo

nhân rộng ý 
tuởng để triển
khai phát triển
các ưu tiên

xúc tác và hỗ trợ đổi mới

THÚC ĐẨY
liên kết các nhà

cộng tác và nhà đầu
tư bằng kiến thức

và cơ hội

THỬ NGHIỆM
các mô hình kinh

doanh, công nghệ & 

cách thức cung cấp

KẾT NỐI MẠNG LƯỚI
chia sẻ bài học từ
mọi hoạt động, cả

thành công
lẫn thất bại

Chúng tôi liên kết các bên liên
quan theo nhiều cách mới thông
qua đối tác chiến lược, môi giới
cả về tài chính & chuyên môn

chúng tôi hỗ trợ tập
hợp các sáng kiến & dự
án đổi mới phục vụ cho
những khu vực ưu tiên

đã xác định

chúng tôi trao đổi kiến
thức & ý tưởng để giải

quyết các vấn đề và định
hướng tương lai



xúc tác và hỗ trợ đổi mới WASH ở Việt Nam để xử lý sự bất

bình đẳng hiện nay trong tiếp cận nước

Đầu tư $1 triệu

• Đổi mới công nghệ

• Đổi mới quy trình

• Lồng ghép chia sẻ kiến thức

Thách thức: 35 triệu ca tử

vong không được tính đếm

trên toàn thế giới, không ghi

chép nguyên nhân tử vong

Đổi mới trong phát triển khu vực tư nhân ngành cấp nước nông thôn

Điển hình, thí điểm, nhân rộng



Đối tác nước của Úc

• Phương thức dựa theo nhu cầu

• Đề xuất của quốc gia được nhân viên Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc

(DFAT) hỗ trợ

Ba đích

1. Tăng cường tiếp cận chuyên môn và kinh nghiệm của Úc về nước, cả khu vực

công và tư

2. Thúc đẩy đối tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, cung cấp đào tạo và xây dựng

năng lực

3. Hỗ trợ chia sẻ kiến thức và tăng cường thể chế



Bốn chuyên đề cốt lõi

• Hiểu cơ sở tài nguyên nước

• Quy hoạch lưu vực sông & khung phân bố nước

• Cải cách quản trị & tăng cường thể chế

• Quản lý nhu cầu & nâng cao hiệu suất

Theo bốn lĩnh vực quản lý nước

• Các đô thị nhạy cảm về nước/ nước đô thị

• Hệ thống thủy lợi hiện đại

• Quản lý lưu vực sông và khu trữ nước

• Chất lượng & khối lượng nước môi trường

Đối tác về nước của Úc (tiếp)

waterpartnership.org.au



Đào

tạo

trực

tuyến

WASH 

101

Giới thiệu gói e-learning WASH 101
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