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LỜI NÓI ĐẦU 

Chính quyền Bắc Úc cung cấp nhiều cơ hội cho đầu tư của khu vực tư chiến lược và sẽ hỗ trợ tăng 

trưởng và khả năng đáp ứng của ngành trong mối liên kết mang tính chiến lược với các ngành 

tăng trưởng của chúng ta và với nhu cầu của thế giới. 

Rà soát thường niên Kế hoạch hạ tầng 10 năm cung cấp tính minh bạch trong công tác lập kế hoạch 

và xác định các dự án ưu tiên để hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế Bắc Úc. 

Kế hoạch này là tài liệu làm cơ sở cho định hướng ưu tiên của chính quyền rõ ràng hơn trong đầu 

tư hạ tầng tương lai. Là cam kết để làm việc với các ngành nhằm mở ra cơ hội đáp ứng mục tiêu 

của chính quyền, mang lại giá trị và lợi ích cho người dân Bắc Úc. 

Chính quyền Bắc Úc nhận ra rằng đầu tư hạ tầng được cân nhắc kỹ lưỡng và đúng thời điểm chiến 

lược là mấu chốt để cải thiện cung cấp dịch vụ và đầu ra cho người dân. Tính minh bạch trong 

định hướng tương lai về đầu tư hạ tầng của chính quyền là rất quan trọng để mở ra các cơ hội cho 

khu vực tư tham gia phát triển. 

Khu vực tư cung cấp tiềm năng không giới hạn cho ý nguyện đầu tư hạ tầng của chính quyền trong 

tương lai thông qua các dự án xuất phát từ nhu cầu của thị trường, sáng kiến của các doanh nghiệp 

Thổ dân và hợp tác công - tư. Chúng ta phải tiếp tục xây dựng năng lực cho các ngành ở địa phương 

để cung cấp các hạ tầng công cộng then chốt nhằm hỗ trợ đầu ra cho các dịch vụ quan trọng.  

Với việc chính quyền hỗ trợ ngành ở địa phương để gắn kết với những ngành tăng trưởng của Bắc 

Úc, với nhu cầu thế giới và tiềm năng xuất khẩu, các doanh nghiệp địa phương sẽ được trang bị 

tốt hơn để thích ứng với các điều kiện kinh tế đang thay đổi. 

Điều này sẽ giúp san bằng khoảng cách cho ngành ở địa phương khai thác cơ hội đầu tư đa dạng 

để tiếp tục duy trì và tăng trưởng trong thời đại kinh tế chuyển đổi. 

Chính quyền Bắc Úc đang làm việc tích cực để làm cho nền kinh tế vững mạnh và đa dạng hơn 

thông qua hàng loạt những sáng kiến, bao gồm Chiến lược tăng trưởng dân số 2018-2028, Khung 

phát triển kinh tế, Chiến lược và kế hoạch hạ tầng, và các chương trình kích thích mục tiêu. 

Chương trình hạ tầng thường niên của chính quyền tiếp tục tập trung vào hỗ trợ việc làm và các 

hoạt động kinh tế ngành thông qua hàng loạt công trình xây dựng về đường xá, bệnh viện và các 

cơ sở chăm sóc sức khỏe, trường học và các cơ sở đào tạo, nhà ở vùng và nhà ở công cộng, các cơ 

sở an toàn cộng đồng, hạ tầng cộng đồng và du lịch. 

Kế hoạch không chỉ là một danh sách mong muốn về tất cả các cơ hội và dự án hạ tầng, mà còn đi 

sâu vào định hướng các khu vực ưu tiên của Bắc Úc. Chính phủ Úc, Chính quyền Bắc Úc và chính 

quyền địa phương cũng như khu vực tư sẽ cùng nhau thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng tương lai. 

Tài liệu này sẽ được rà soát lại hàng năm và Chính quyền Bắc Úc sẽ mời sự đóng góp từ Chính 

phủ Úc và các chính quyền địa phương, khu vực tư và các bên có liên quan của cộng đồng để chia 

sẻ thông tin nhằm hỗ trợ chủ động hoạch định tương lai hạ tầng. 

Kế hoạch này kết nối với Khung phát triển kinh tế Bắc Úc và Chiến lược hạ tầng. 

EVA LAWLER – Bộ trưởng Hạ tầng, Kế hoạch và Logistics 
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MÔI TRƯỜNG KINH TẾ CỦA BẮC ÚC 

Cấu trúc của nền kinh tế Bắc Úc rất khác với nền kinh tế của quốc gia, phản ánh tác động 

tương đối mà các dự án chính có thể ảnh hưởng đến những cộng đồng nhỏ.   

Nền kinh tế Bắc Úc 

Nền kinh tế Bắc Úc đang trải qua quá trình chuyển đổi từ các cấp độ hoạt động đầu tư của khu vực 

tư đã dẫn dắt Bắc Úc trong hai thập niên qua, đến tăng trưởng kinh tế rộng lớn được thúc đẩy bởi 

xuất khẩu. Trong khoảng thời gian đó: 

 Tổng sản phẩm Bắc Úc (GSP) đã tăng trưởng lên đến $26.2 tỷ 

 Dân số gia tăng lên đến hơn 247 000 người 

 Lực lượng lao động gia tăng lên đến 143 000 người từ xuất phát điểm 94 000 người vào 

năm 1997–98. 

Điều này dẫn đến sự mở rộng của nhiều ngành kinh tế , đặc biệt là thông qua Dự án INPEX LNG 

trị giá US$37 tỷ gần đây, ước tính đóng góp thêm $5 tỷ vào số tiền đầu tư hàng năm của Bắc Úc. 

Tình trạng đầu tư lớn hiện nay đang được cân bằng lại bởi các dự án đầu tư cơ sở nhỏ hơn. Điều 

này tạo ra một thách thức lớn cho các hoạt động cơ sở, việc làm và tăng trưởng dân số mà chúng 

không thể giải quyết được thông qua đầu tư của chính quyền.  

Bắc Úc có một danh mục đầu tư mạnh với nhiều dự án của khu vực tư nhân, có thể giúp thúc đẩy 

nền kinh tế. Đòn bẩy những thế mạnh của Bắc Úc như là năng lượng và khoáng sản, du lịch, nông 

nghiệp, quốc phòng, và các ngành mới nổi lên như nghiên cứu sức khỏe nhiệt đới, giáo dục quốc 

tế, dịch vụ môi trường và công nghệ sáng tạo, sẽ cung cấp nhiều cơ hội để tăng trưởng nền kinh tế 

trong dài hạn.  

 

  

Giai đoạn dự báo 

tỉ đô 

Dự án LNG Ichthys, 
mở rộng mỏ dầu 

Montara 

Mỏ dầu 
Montara, Kitan, 

Backtip, mở rộng 
GEMCO 

Nhà máy LNG 
Darwin, đường 

sắt Alice Springs 
nối Darwin,  Đường ống 

gas miền bắc, 
Dự án LNG 

Ichthys 

Kỹ thuật 
Đầu tư công 

Tòa nhà phi-dân cư 
GDP 

Tòa nhà dân cư 
Đầu tư của khu vực tư 

Mở rộng dự án 
tinh luyện Alcan G3  
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Quỹ Hạ Tầng Miền Bắc Nước Úc (NAIF) 

NAIF là quỹ cho vay trị giá $5 tỷ do Chính phủ Úc thiết lập để hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế, 

mở rộng ngành và tăng trưởng dân số trong dài hạn dành cho Miền bắc Nước Úc. 

Các dự án sẽ cần phải chứng minh được lợi ích công cộng và sự cần thiết phải có nguồn đầu tư 

của Quỹ NAIF, liên quan đến xây dựng hoặc tăng cường hạ tầng kinh tế, có sự tham gia chiến lược 

của Thổ dân và chứng minh được khả năng hoàn vốn. 

Quỹ NAIF sẽ xem xét nhiều dự án hạ tầng khác nhau bao gồm như sân bay, truyền thông, năng 

lượng, cảng, đường sắt, thủy lợi. Mặc dù Quỹ NAIF ưu tiên các món vay lớn hơn $50 triệu, nhưng 

các dự án nhỏ hơn vẫn sẽ được cân nhắc.  

 

 

 

 Dân số: 247 000 người 

 Ngân sách cho hạ tầng 2019-2020: $1.448 tỷ 

 Năng lượng và khoáng sản đóng góp 13% GSP 

 36 000 km đường, trong đó trải nhựa được 25% 

 Tổng tài sản đường giao thông và cầu cống trị giá $7 tỷ 

 Tổng số phòng lưu trú dành cho du khách: 9272 phòng 

 Hạ tầng chăm sóc sức khỏe trị giá: $1.635 tỷ 

 670 tình nguyện viên dịch vụ khẩn cấp  

 Mục tiêu nguồn năng lượng tái tạo đến 2030 là : 50% 

 5027 người làm trong ngành khai thác mỏ 

 Kế hoạch đầu tư quốc phòng lồng ghép trong 20 năm tiếp theo: $18.5 tỷ; trong đó đầu tư 

theo kế hoạch trong 06 năm (đến 2024) là: $3.15 tỷ 

 Giáo dục và đào tạo quốc tế đóng góp $91 triệu vào nền kinh tế Bắc Úc 

 Lượng du khách đến tham quan các công viên và khu bảo tồn là: 3.4 triệu lượt mỗi năm. 
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TÓM TẮT HẠ TẦNG BẮC ÚC 

Dân số Bắc Úc 

Giá trị nông lâm ngư nghiệp 

1,4 tỉ đô là ngân sách hạ 
tầng niên khóa 2019-2020 

Mục tiêu: 

điện của chúng ta là từ nguồn 

tái tạo vào năm 2030. 

Năng lượng và khoáng sản đóng góp: 

Tổng sản phẩm 
quốc nội. 

Toàn bộ 36.000km chỉ có 
25% là được rải nhựa. 

người 
làm việc trong ngành mỏ là trị giá tài sản cầu đường của Bắc Úc  

phòng lưu trú sẵn có 

dành cho du khách 

tình nguyện viên 
dịch vụ khẩn cấp 

Kế hoạch đầu tư quốc phòng lồng ghép 
trong 20 năm tiếp theo: 

vào các cơ sở quốc phòng Bắc Úc. 

đầu tư theo kế hoạch 
trong 06 năm (đến 2024) 
là 

nhân viên cảnh sát, cứu 
hỏa, khẩn cấp. 

Trị giá hạ tầng y tế: 

khấu hao $42 triệu mỗi năm. 

Giáo dục và đào 

tạo quốc tế 

đóng góp: 

cho nền kinh tế Bắc Úc. 

du khách đến tham quan các công viên và 

khu bảo tồn mỗi năm. 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

7 
 

 

QUY HOẠCH LOGISTICS BẮC ÚC 

Lưu thông hàng hóa hiệu quả là cấu phần quan trọng của nền kinh tế Bắc Úc, phục vụ tốt 

hơn cho các cộng đồng ở vùng sâu, nâng cao tính hấp dẫn của điểm đến đầu tư. Để vận 

hành hiệu quả, mạng lưới logistics của chúng ta cần được quy hoạch chặt chẽ, có hạ tầng 

thích ứng và các quy định phù hợp. 

 

Mục đích 

Mục đích của Quy hoạch logistics là để tạo điều kiện thuận lợi nâng cao năng lực kết nối logistics 

và vận tải, đáp ứng như cầu về giao thương nội địa và quốc tế của Bắc Úc. 

Để có thể đạt được tầm nhìn về một mạng lưới logistics và vận tải an toàn, hiệu quả và đáng 

tin cậy để thúc đẩy phát triển tương lai kinh tế - xã hội Bắc Úc, Chính quyền và khu vực tư 

phải cùng làm việc với nhau để thực hiện các hành động torng các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên. 

 

Xác định những động lực về chính sách 

Khai mở toàn bộ tiềm năng của miền bắc sẽ thúc đẩy sự thịnh vượng của nước Úc – gia tăng các 

cơ hội thương mại và việc làm để đảm bảo duy trì vị trí của Australia thuộc hàng top các nền kinh 

tế thế giới. 

Miền bắc Australia là một ưu tiên phát triển của Nước Úc, và Bắc Úc nằm ở trung tâm của chương 

trình nghị sự quốc gia này – với một sáng kiến then chốt để thúc đầy tăng trưởng, bao gồm kết nối 

vận tải hàng không, mặt đất và trên biển đi, đến, và nội địa miền bắc. 

Quy hoạch này làm nền tảng hướng dẫn những ưu tiên của chính quyền trong tương lai (đầu tư, 

chính sách và pháp quy). Chính quyền và ngành phải làm việc với nhau để đảm bảo rằng các mạng 

lưới vận tải và logistics hoạt động an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy. 

Quy hoạch được liên kết với Khung phát triển kinh tế tổng thể, Chiến lược và kế hoạch hạ tầng 10 

năm của Chính quyền Bắc Úc, và được xây dựng dựa trên tham vấn thông qua tài liệu thảo luận 

quy hoạch đã được công bố gần đây. 

 

Động lực ngành (xuất khẩu và nhập khẩu) 

Khung phát triển kinh tế tổng thể xác định các ngành tăng trưởng then chốt trong Lãnh thổ Bắc 

Úc. Các ngành tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào mạng lưới vận tải và logistics bao gồm: 

• Nông doanh, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản 

• Năng lượng và khoáng sản 

• Quốc phòng và các ngành phụ trợ 

• Du lịch và cộng đồng 
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Các ngành năng lượng, nông doanh và quốc phòng được kỳ vọng là tăng trưởng tương lai, còn 

ngành du lịch chủ yếu tập trung vào sự di chuyển của hành khách và hỗ trợ vận tải hàng hóa nhạy 

cảm về thời gian. 

Doanh nghiệp và người tiêu dùng Bắc Úc phụ thuộc rất nhiều vào tính hiệu quả trong vận tải hàng 

hóa tổng hợp, bao gồm vật liệu xây dựng, phân phối bán buôn và bán lẻ. chuỗi cung ứng càng hoạt 

động hiệu quả thông qua dịch vụ và hạ tầng được hoạch định tốt, thì chi phí sinh hoạt của cư dân 

Bắc Úc sẽ càng được hạ thấp  và sẽ có càng nhiều cơ hội hơn để phát triển thành công. 

 

Chiến lược chuỗi cung ứng và vận tải quốc gia  

Chính phủ Úc đã hợp tác với chính quyền các tiểu bang và lãnh thổ để xây dựng  Chiến lược chuỗi 

cung ứng và vận tải quốc gia, đề ra chương trình nghị sự cho hành động hợp tác và lồng ghép về 

vận tải hàng hóa trong 20 năm tiếp theo. 

Chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động phối hợp được chính quyền các tiểu bang đồng thuận 

tại cuộc họp vào tháng 08-2019. Quy hoạch logistics sẽ dựa vào đó và sẽ là kế hoạch thực hiện 

cho chiến lược quốc gia. 
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TRỌNG TÂM HẠ TẦNG CỦA CHÍNH QUYỀN 

Chính quyền Bắc Úc cam kết tiếp tục cung cấp dịch vụ ở cấp độ cao cho người dân một 

cách bền vững trong dài hạn. 

Kế hoạch của chúng ta cho chuyển đổi thế hệ bao gồm đầu tư vào trẻ em, nhà ở vùng sâu, giáo dục 

và sức khỏe, nguồn lực cảnh sát, sửa chữa hệ thống pháp lý cho giới trẻ. 

Với hoạt động xây dựng đang đi xuống của khu vực tư, Chính quyền Bắc Úc đã chủ động hỗ trợ 

thông qua các chương trình hạ tầng, cải cách chính sách đấu thầu và các chương trình kích thích 

mục tiêu.   

Chương trình nhà ở vùng sâu 

Là một phần của kế hoạch trọng tâm 

để tạo việc làm và tăng cường an toàn 

cộng đồng, nhà ở vùng sâu là một nền 

móng cho chuyển đổi thế hệ.  

Chính quyền Bắc Úc đã cam kết ngân 

sách đầu tư $1.1 tỷ trong 10 năm vào 

nhà ở vùng sâu, với đóng góp của 

Chính phủ liên bang là $550 triệu cho 

chương trình. Đây là sự mở rộng hoạt động xây dựng và đầu tư trải rộng trên khắp các địa bàn 

vùng và vùng sâu của lãnh thổ, cung cấp cơ hội để cải thiện đầu ra và tăng trưởng kinh tế cho vùng 

rừng bụi rậm. 

Đầu tư vào nhà ở vùng sâu sẽ thu hút những cam kết thông qua Khung ra quyết định của địa 

phương. Đầu tư này sẽ tạo cơ hội hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, xây dựng năng lực cho các 

doanh nghiệp thổ dân, đào tạo và tạo việc làm cho thổ dân. 

Du lịch 

Du lịch là một phần quan trọng của nền 

kinh tế Bắc Úc, hỗ trợ hàng ngàn doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Như là một phần của 

chương trình kích thích du lịch trị giá 

$103 triệu, Chính quyền Bắc Úc đang 

xây dựng những chiến lược ngành mang 

tính dài hạn để tăng cường và củng cố 

các hành động đã và đang thực hiện.  

Chính quyền Bắc Úc tiếp tục hỗ trợ 

những sáng kiến du lịch để tăng cường 

đầu tư của khu vực tư, thu hút du khách 

và tạo việc làm cho địa phương. Vào 

tháng 05-2019 một chương trình hỗ trợ sáng kiến du lịch (Turbo2) trị giá $62.8 triệu đã được công 

bố. 
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Vận tải và logistics 

Chính quyền Bắc Úc tiếp tục tập trung vào việc lồng ghép nhu cầu phát triển cộng đồng và đất đai 

với thực hành tốt nhất của ngành để đảm bảo mạng lưới logistics và vận chuyển hành khách được 

kết nối xuyên suốt lãnh thổ từ đô thị đến các trung tâm vùng, khu vực mỏ và các cộng đồng thổ 

dân vùng sâu. 

Hoạch định vận tải chiến lược sẽ đảm bảo mạng lưới logistics hoạt động an toàn, tin cậy, và hiệu 

quả để giải quyết nhu cầu hiện tại và tương lai của người dân và nguồn lực cho các ngành chủ 

chốt, du lịch, đồng cỏ chăn nuôi, năng lượng và nông nghiệp.  

Công trình Ụ tàu tại East Arm sẽ là cơ sở nâng tàu thuyền lớn nhất miền bắc nước Úc. Một khi 

đưa vào hoạt động sẽ là chất xúc tác để phát triển ngành dịch vụ và bảo trì hàng hải Bắc Úc. 

Nhà ở công đô thị 

Chính quyền Bắc Úc cung cấp nhiều lựa 

chọn nhà ở công đô thị tại các trung tâm 

chính trải khắp Bắc Úc. Có nhiều khích 

thước và chủng loại, bao gồm nhà ở tùy 

theo mục đích và điều chỉnh cho người 

khuyết tật.   

Chính quyền Bắc Úc cũng đang xây một 

khu tái phát triển trị giá $45 triệu tại 

Quảng trường John Stokes ở Nightcliff, 

bao gồm 76 đơn vị mới và nhà ở công loại 

2 phòng ngủ cho người già và người sống 

cùng với người khuyết tật, một đồn cảnh sát trực 24/24 và một khuôn viên với không gian mở kết 

nối trực tiếp giữa Làng Nightcliff và Trung tâm mua sắm Nightcliff.  

 

An toàn công cộng và pháp lý 

Chính quyền Bắc Úc tiếp tục cung cấp 

hạ tầng tập trung vào hỗ trợ dịch vụ 

khẩn cấp và cảnh sát, giải quyết hành 

vi chống đối xã hội và vi phạm về cung 

cấp rượu, và giúp giới trẻ hồi hướng 

bằng cách hỗ trợ trẻ em và người trẻ 

tuổi đang chịu rủi ro có những lựa chọn 

để thoát ra nhờ vào hệ thống pháp lý 

cho giới trẻ.  
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Giáo dục 

Đầu tư hạ tầng giáo dục không chỉ là đầu tư vào nền kinh tế và con người – mà còn là đầu tư vào 

tương lai của Bắc Úc. Hạ tầng có chất lượng góp phần vào chất lượng học tập và chính quyền sẽ 

tiếp tục đầu tư vào các dự án hỗ trợ nhu cầu và đầu ra của giáo dục và đào tạo.  

Giáo dục quốc tế đứng hàng thứ 8 về xuất 

khẩu của Bắc Úc trong năm 2017–18, và 

Nước Úc được xem là điểm đến giáo dục 

đứng hàng thứ 03 trên thế giới.  

Đại học Charles Darwin đang hợp tác với 

Chính phủ liên bang Úc và Chính quyền Bắc 

Úc, cũng như với thành phố Darwin để ra 

mắt một cơ sở đào tạo mới tại Trung tâm 

Darwin cho sinh viên địa phương, quốc gia 

và quốc tế. Đây sẽ là tâm điểm của một 

Trung tâm giáo dục và dân dụng mới.  

 

Quốc phòng và các ngành phụ trợ 

Chính quyền Bắc Úc thừa nhận ngành quốc phòng sẽ có vai trò đáng kể trong Kế hoạch đầu tư 

lồng ghép được dự kiến sẽ cung cấp $18.5 tỷ cho quốc phòng tại Bắc Úc trong 20 năm kế tiếp. 

 

Thông báo của Chính quyền về các hoạt động hạ tầng tại các website như sau: 

Tóm tắt công trình xây dựng - https://dipl.nt.gov.au/publications/construction-snapshot  

Danh mục dự án đầu tư được hỗ trợ – https://business.nt.gov.au/business/investment-and-

majorprojects/major-projects-in-the-northern-territory/facilitated-investment-project-pipeline  

Dự án của chính quyền đã đề xuất - https://dipl.nt.gov.au/infrastructure/projects/planned-projects  

Dự án nhà ở - https://ourfuture.nt.gov.au/  

 

  

https://dipl.nt.gov.au/publications/construction-snapshot
https://business.nt.gov.au/business/investment-and-majorprojects/major-projects-in-the-northern-territory/facilitated-investment-project-pipeline
https://business.nt.gov.au/business/investment-and-majorprojects/major-projects-in-the-northern-territory/facilitated-investment-project-pipeline
https://dipl.nt.gov.au/infrastructure/projects/planned-projects
https://ourfuture.nt.gov.au/
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KHUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Khung phát triển kinh tế Bắc Úc được xây dựng thông qua tiến trình thượng đỉnh kinh tế 

và hợp tác với Tâp đoàn Deloitte, với sự tham gia của các khu vực tư và phi lợi lợi nhuận, 

các hội đồng đất đai và các nhóm đại diện thổ dân, công đoàn và cộng đồng. 

Một số dự án then chốt khác trong các ngành tăng trưởng và phát triển đang thực hiện hoặc đã 

hoàn thành bao gồm: 

• Thực hiện một chương trình truyền thông Masterbrand cho Bắc Úc 

• Công bố Chiến lược số Bắc Úc 

• Đầu tư vào Trung tâm sáng tạo Darwin 

• Ban hành chính sách khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong Chiến lược Bắc Úc 

2018–2022 

• Chính quyền Bắc Úc đã thương lượng thành công một thỏa thuận thứ hai về nhập cư 

(DAMA) 

• Thực hiện một trung tâm logistics và trung chuyển nông sản đa ngành ở Katherine 

• Nâng cấp và mở rộng các công viên quốc gia tại Litchfield, Nitmiluk và Tjoritja/West 

MacDonnell. 

• Ban hành Kế hoạch chiến lược quốc phòng Bắc Úc. 

 

 

HỢP TÁC VỚI KHU VỰC TƯ   

Phát triển của Bắc Úc là sự hợp tác giữa các khu vực công, khu vực tư và khu vực phi lợi 

nhuận, bao gồm cả chủ đất thổ dân.  

Phát triển kinh tế Bắc Úc phụ thuộc vào đầu tư của khu vực tư – và chúng ta có tiềm năng đầu tư 

đặc biệt. Những lợi thế độc đáo chỉ chúng ta mới có cung cấp một nền tảng năng động cho phát 

triển bền vững.  

Chính quyền Bắc Úc đã tạo ra những cơ hội mới và cải thiện cho khu vực tư và phi lợi nhuận để 

hợp tác với chính quyền cung cấp các hạ tầng chuyển đổi và những dự án cần thiết để xây dựng 

nền kinh tế thịnh vượng và cải thiện cuộc sống của người dân. 

Chính quyền đã cam kết thiết lập một Văn phòng thu hút đầu tư mới, một phương cách tiếp cận 

phối hợp để thu hút đầu tư và tạo điều kiện và cung cấp dịch vụ cho Bắc Úc. 

Các dự án chính được hỗ trợ bởi chính quyền và do khu vực tư thực hiện đóng góp ý nghĩa quan 

trọng với nền kinh tế Bắc Úc nhờ vào khả năng tạo ra việc làm và cơ hội kinh doanh. 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

13 
 

Các dự án có tính tiêu biểu 

Chính quyền Bắc Úc giao cho khu vực tư thực hiện các dự án có tính tiêu biểu do chính sáng kiến 

của họ đề xuất mà chúng có ý nghĩa và tác động chiến lược phức hợp. 

Những dự án này có thể thu hút và khuyến khích đảm bảo đầu tư của khu vực tư để mở rộng và 

tăng chiều sâu nền kinh tế Bắc Úc và tạo ra tác động chuyển đổi cho cộng đồng địa phương. 

Chính quyền Bắc Úc cam kết hỗ trợ cung cấp các dự án này hiệu quả và kịp thời thông qua việc 

tạo điều kiện cho một quy trình nhất quán và chắc chắn đối với các dự án và nhà tài trợ. 

Các dự án do chính quyền hỗ trợ 

Đó là các dự án có khả năng tạo ra những lợi ích có ý nghĩa cho Bắc Úc, nhưng chưa đủ tính hấp 

dẫn đối với khu vực tư để đảm bảo phát triển kịp thời.  

Chính quyền Bắc Úc sẽ hợp tác với khu vực tư để cung cấp những dự án chuyển tiếp này và hiện 

thực hóa lợi ích kinh tế và xã hội của chúng. 

Dự án đang được chính quyền hỗ trợ hiện nay như là Khách sạn Westin Luxury Hotel, đang tìm 

kiếm nhà đầu tư của khu vực tư cho dự án khách sạn mang phong cách người lớn tuổi ở vùng 

Darwin.  

Các dự án mới đang được xem xét để phát triển tiếp theo bao gồm bến thuyền buồm ở Darwin và 

các cơ hội đầu tư cơ sở lưu trú sang trọng trên lãnh thổ Bắc Úc. 

Chính sách cho các dự án theo nhu cầu thị trường 

Đầu tư của khu vực tư là rất quan trọng để kích thích hoạt động kinh tế, tạo việc làm, nâng cao 

chuyên môn và kỹ năng cho lực lượng lao động, và làm cho Bắc Úc trở nên hiếu khách và sống 

động.  

Chính sách cho các dự án theo nhu cầu thị trường được ban hành vào tháng 02-2018 dựa theo cam 

kết của Chính quyền trong Chiến lược hạ tầng Bắc Úc. 

Chính sách cung cấp một quy trình linh hoạt, hấp dẫn và rõ ràng cho chính quyền và khu vực tư 

cùng làm việc với nhau để tạo ra đầu tư của khu vực tư, khuyến khích đề xuất sáng kiến và chiến 

lược để thúc đẩy phát triển nền kinh tế. 

Chính sách cung cấp những lựa chọn cho Chính quyền Bắc Úc làm thế nào để xúc tiến các dự án 

đầy hứa hẹn và được công chúng quan tâm, tùy thuộc vào mức độ và loại hình mang yếu tố sáng 

tạo và độc đáo 

https://business.nt.gov.au/business/publications/policies/market-led-proposals-policy 

Quỹ việc làm địa phương 

Chính quyền Bắc Úc đã thiết lập một quỹ đồng đầu tư $89 triệu để đẩy mạnh những dự án có ý 

nghĩa lớn trong lãnh thổ. Quỹ này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng lớn nhằm 

mục đích tạo ra việc làm, gia tăng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ liên bang và quốc tế và thay thế 

nhập khẩu bằng hàng hóa và dịch vụ sản xuất tại địa phương. 

https://business.nt.gov.au/business/publications/policies/market-led-proposals-policy
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Quỹ sẽ đầu tư và hỗ trợ trực tiếp thông qua những khoản vay ưu đãi, bảo lãnh vay, và đầu tư vốn.  

Quỹ cũng sẽ tài trợ cho việc hoạch định và phát triển hạ tầng chuyển đổi thúc đẩy mở rộng ngành 

và phát triển kinh tế.  

Để biết thêm chi tiết: https://jobsfund.nt.gov.au 

 

 

 

====== 

 

  

BẢO LÃNH  

VAY 

VAY ĐẦU TƯ 

KINH DOANH 

ĐỒNG ĐẦU TƯ 

TÀI SẢN 

CHƯƠNG TRÌNH 

TÀI TRỢ 

https://jobsfund.nt.gov.au/
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PHÁT TRIỂN NGÀNH KHÍ ĐỐT TRÊN BỜ   

Bắc Úc là nơi mà nguồn khí đốt trên bờ chưa được khai thác ở quy mô toàn cầu và còn ở 

dạng tiềm năng. Sau khi báo cáo khoa học về thủy lực cắt phá được hoàn thành vào 2018, 

chính quyền Bắc Úc đã dỡ bỏ lệnh tạm dửng hoạt động đối với thủy lực cắt phá, chp phép 

nguồn khí đốt trên bờ được phát triển. Mục tiêu trước mắt là chứng minh tính thương mại 

của nguồn lực này và tối đa hóa lợi ích cho người dân ở những nơi có thể. 

Chiến lược khí đốt Bắc Úc  

Tầm nhìn của Chiến lược khí đốt Bắc Úc là trở thành trung tâm dịch vụ và sản xuất khí đốt tầm cỡ 

thế giới vào năm 2030. Điều này bao gồm một kế hoạch 5 điểm để tăng trưởng và đa dạng hóa 

ngành khí đốt Bắc Úc: 

1. Mở rộng trung tâm xuất khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) Darwin lên tầm cỡ thế giới 

2. Tăng trưởng ngành dịch vụ và cung ứng của Bắc Úc 

3. Thành lập các cơ sở sản xuất và chế biến sử dụng nguồn khí đốt 

4. Nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và phát minh 

5. Đóng góp vào an  ninh năng lượng quốc gia. 

Trữ lượng khí đốt ngoài khơi đảm bảo cho việc xây dựng và vận hành 3 dây chuyền LNG ở Darwin, 

có thể sản xuất một khối lượng tầm cỡ toàn cầu lên đến 12,6 triệu tấn mỗi năm (Mtpa). 

Hiện nay Darwin đang cung cấp hơn 10% lượng khí hóa lỏng (LNG) nhập khẩu toàn cầu của Nhật 

Bản. Darwin có sẵn đất trống để lắp thêm 5 dây chuyền LNG, và điều này cung cấp một lộ trình 

hấp dẫn để tiếp thị cho nguồn khí đốt tiềm năng trên bờ và ngoài khơi. 

Mở rộng sản xuất LNG sẽ bổ sung cho việc thiết lập một ngành công nghiệp ở quy mô kinh tế mà 

nó có thể làm động lực cho việc hạ giá thành sản phẩm.  

Các giếng đang khoan hiện nay bởi Origin, Santos và Pangaea, và các báo cáo thăm 

dò cho thấy nguồn khí đốt P50 sẵn có ít nhất là 500 tỉ bộ khối (Tcf) chỉ riêng tiểu 

vùng Beetaloo tại Velkerri B. Còn có nhiều tầng hứa hẹn hơn nữa ở tiểu vùng 

Beetaloo và tại các lòng chảo khác còn chưa được đánh giá. Mười phần trăm của 

nguồn này là gấp bốn lần kích thước của vùng mỏ khí đốt tại Ichthys. 

 

Các báo cáo tiến độ có sẵn tại: 

https://hydraulicfracturing.nt.gov.au/   

https://hydraulicfracturing.nt.gov.au/
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Tiềm năng phát triển ngành khí đốt trên bờ 

 

 

Hạ tầng khí đốt 

Với nguồn khí đốt trên bờ chủ yếu tọa lạc ở vùng sâu của tiểu lòng chảo Beetaloo — khoảng 600 

km về phía nam của Darwin — yêu cầu hạ tầng là rất mênh mông. 

Mở rộng và kéo dài hạ tầng vận tải hiện tại như đường ống, đường bộ, đường sắt và đường không 

sẽ là thiết yếu. 

Thông qua Bản ghi nhớ giữa Chính quyền Bắc Úc với Chính phủ Úc một nghiên cứu chung sẽ 

giúp định hướng và quyết định những yêu cầu về lập kế hoạch, hạ tầng, logistics, lực lượng lao 

động và dịch vụ để phát triển ngành dầu khí trên bờ, từ giai đoạn thăm dò cho đến giai đoạn sản 

xuất. 

Chính phủ Úc đã đóng góp $8,4 triệu đô để phát triển khu vực trên bờ Bắc Úc. 

Mở rộng ngành cung ứng và dịch vụ 

Ngành LNG ở hải cảng Darwin cung cấp một cơ hội theo nhu cầu cho doanh nghiệp Bắc Úc trong 

vấn đề dịch vụ và cung ứng các hoạt động bảo dưỡng và vận hành trong suốt vòng đời của các dự 

án này. 

Thông qua hàng loạt các nghiên cứu do Chính quyền Bắc Úc đặt hàng, ngành cung ứng và dịch vụ 

địa phương sẽ có cơ hội để xác định các thị trường ngách có giá trị gia tăng cao. 

Chính quyền Bắc Úc đã đầu tư vào hạ tầng thiết yếu để phục vụ ngành dầu khí, bao gồm Căn cứ 

cung ứng hàng hải và Khu logistics East Arm trong cảng Darwin, và đang làm việc để tăng cường 

THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN 

NGÀNH 

CÁC NGÀNH 

TRÊN CÙNG 

DÒNG CHẢY 

Năm  Năm  Năm  Năm  Năm  

Thăm dò 
Khoan  

Logisitics 
Mở đường 

Dựng trại 
Dịch vụ môi trường  

Đánh giá 
Khoan  

Logisitics 
Mở đường 

Dựng trại 
Dịch vụ môi trường  

Khai thác giếng 
Nghiên cứu khả thi  

Xây dựng đường ống 
Mở đường 

Dựng trại 
Dịch vụ môi trường  

Khoan & hoàn thành 
Đường ống 
Mở đường 

Phát triển cảng, đường 
sắt, đường bộ 

Dịch vụ môi trường  

Phát triển phụ phẩm  
Tinh luyện cô đặc 

SP Ethan methane 
Phân bón 

Các ngành năng lượng 
chuyên sâu 

Dịch vụ môi trường  
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năng lực logistics với một cơ sở nâng tàu, Khu công nghiệp hàng hải và đề xuất Khu công nghiệp 

Middle Arm. 

Ngành khí đốt trên bờ mới nổi lên sẽ cung cấp những cơ hội mới về quy mô và thời gian để xác 

định ngành cung ứng và dịch vụ cho các thế hệ tương lai. 

Tiềm năng phát triển ngành công nghiệp hạ nguồn 

Tiềm năng phát triển ngành công nghiệp hạ nguồn có thể bao gồm: 

• tinh luyện cô đặc 

• sản xuất hóa chất dầu khí trên nền tảng methane 

• sản xuất các sản phẩm chiết xuất từ ethane bao gồm methanol 

• ammonia và ammonium nitrate, urea và phân bón khác sử dụng mỏ phosphate địa phương 

• các ngành năng lượng chuyên sâu. 

Công nghệ thay đổi sẽ mang đến những cơ hội mới, bao gồm giá trị tăng thêm cho địa phương. 

Chính quyền Bắc Úc sẽ thiết lập một chính sách và những hướng dẫn cho việc đánh giá tác động 

văn hóa, xã hội và các kế hoạch quản lý. 

Những hướng dẫn này sẽ bao gồm việc phân tích yêu cầu hạ tầng và sử dụng đường bộ, và sẽ phản 

ánh đánh giá tác động giao thông.  

Chính quyền đã bắt đầu một nghiên cứu phạm vi để hiểu biết về hạ tầng hiện tại, đất đai sẵn có và   

sự chiếm hữu đất ở lòng chảo Beetaloo và đang xác định những địa phương tiềm năng để làm cơ 

sở cho việc hỗ trợ hoạt động ngành dầu khí. Đánh giá tác động xã hội của dự án và các kế hoạch 

quản lý tác động xã hội sẽ đòi hỏi xem xét các kế hoạch về nhà ở và khu dân cư như là một phần 

của công tác đánh giá. 

Quy định về khí đốt trên bờ 

Tháng 04-2018, chính quyền đã công bố chấp nhận tất cả 135 đề xuất từ báo cáo khoa học về Thủy 

lực Cắt phá ở Bắc Úc. Kế hoạch thực hiện các đề xuất đã được công bố vào tháng 07-2018. 

Từ khi ban hành kế hoạch, việc ưu tiên thực hiện các đề xuất đã cho phép nhiều dự án nộp đơn xin 

phê duyệt thăm dò và sẽ được đánh giá trong năm nay. Các đề xuất này được tóm tắt trong bảng 

16.1 của Báo cáo cuối cùng. Trọng tâm chính là tăng cường quy định để đảm bảo thực hành công 

nghiệp có trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị thăm dò. 

Hy vọng là các hoạt động thăm dò ở tiểu vùng Beetaloo sẽ được tiếp tục lại trong năm 2019. 

Tất cả lĩnh vực cải cách pháp lý sẽ được thực hiện để xây dựng niềm tin thông qua tính minh bạch. 

Các lĩnh vực cải cách bao gồm: 

• tăng cường quy định 

• đảm bảo thực hành có trách nhiệm 

• bảo vệ nước và môi trường 

• tôn trọng cộng đồng và văn hóa 

• tối đa hóa lợi ích vùng và cơ hội cho địa phương 

• lập kế hoạch cho ngành … 
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BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU   

Bắc Úc là nơi mà những tác động vật lý như nhiệt độ tăng lên, mực nước biển dâng cao, 

và những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường xuyên sẽ gây nên những thách thức cho 

việc vận hành và bảo dưỡng hạ tầng hiện tại. Việc chuyển đổi sang một nền kinh tế ít 

carbon và các chiến lược thích ứng để giải quyết tác động của biến đổi khí hậu cũng có 

thể sẽ gây thêm rủi ro, bao gồm khấu hao tài sản và chi phí cao hơn. 

Hạ tầng được xây dựng để sử dụng lâu dài và những gì được thiết kế và xây dựng hôm nay phải 

đứng vững được trong dài hạn trước những thay đổi của khí hậu. Biến đổi khí hậu có thể làm cho 

những chức năng của hạ tầng trong hiện tại bị tổn thương, dẫn đến gia tăng rủi ro, bao gồm việc 

chậm thu hồi vốn đối với những đầu tư trong hiện tại. Tích hợp những cân nhắc về rủi ro khí hậu 

trong giai đoạn thiết kế và xây dựng có thể giúp làm giảm rủi ro, nhưng cũng làm tăng thêm chi 

phí và giảm hiệu quả. 

Quyết định đầu tư hạ tầng sẽ khóa chân chúng ta trong nhiều thập niên. Bằng cách cân nhắc những 

tác động khí hậu trong tương lai trong khâu hoạch định và thiết kế, Bắc Úc có thể gia tăng sức 

chống chịu đối với hạ tầng và giảm bới rủi ro về khí hậu trong tương lai. 

Chính quyền Bắc Úc sẽ tiếp tục xây dựng các chiến lược thích ứng để giải quyết rủi ro đối với các 

ngành nhạy cảm về khí hậu cũng như đối với tài sản và dịch vụ của chính quyền. 

 

MƯA BIẾN ĐỔI 
Lượng mưa ở Bắc Úc không ổn 
định và khó dự báo, nhưng tính 
khắc nghiệt sẽ ngày càng gia tăng 

HẠN HÁN 
Dự báo là hạn hán sẽ tiếp tục, 
đặc biệt là ở vùng phía nam 

THỜI TIẾT CỰC ĐOAN 
Tần suất lốc xoáy nhiệt đới có thể 
tăng hoặc giảm nhưng cường độ 
sẽ cao hơn. Bão và sóng dâng cao 
sẽ tác động lên bờ biển phía bắc. 

CHÁY RỪNG BỤI 
Cường độ cháy rừng bụi sẽ gia 
tăng ở nửa bắc của Lãnh thổ, 
nhưng tần suất thì không thay đổi 

BỐC HƠI 
Hiện tượng bốc hơi (từ mặt đất và 
mặt biển lên khí quyển) được dự 
báo là gia tăng trong tất cả các 
mùa. Và đặc biệt trầm trọng khi 
nhiệt độ tăng cao hơn. 

NHIỆT ĐỘ CAO HƠN 35⁰C 
Số ngày nóng và có nhiệt độ cao 
hơn 35⁰C được dự báo là 
khoảng 33% vào năm 2100. 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG LÊN  
Mực nước biển có thể dâng lên 
65cm – 87cm (so với 2005) vào 
năm 2100. Dẫn đến triều cường 
và sóng bão cao hơn. 

NHIỆT ĐỘ  
Trong 100 năm qua, nhiệt độ 
bình quân đã cao hơn 1⁰C, và dự 
báo là sẽ tiếp tục cao lên 2,7⁰C – 
4,9⁰C vào năm 2100. 

CHI PHÍ KINH TẾ 
Tổng chi phí kinh tế cho hiện 
tượng thời tiết cực đoan ở Bắc Úc 
được ước tính là 1,3 tỉ đô mỗi 
năm (2017). Dự báo chi phí này sẽ 
tăng lên 3,3 tỉ đô vào năm 2050. 
Chưa tính đến tác động của 
những đợt nắng nóng và hiện 
tượng biến đổi khí hậu khác. 

DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI BẮC ÚC 
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CAM KẾT CỦA CHÍNH QUYỀN BẮC ÚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG 

• Biến đổi khí hậu 

• Thiết kế bền vững môi trường 

• Tuân thủ Mục J, khi thích hợp 

Bộ luật xây dựng quốc gia (NCC) loại trừ Bắc Úc ra khỏi việc phải tuân thủ các yêu cầu trong 

Mục J, liên quan đến việc đo lường hiệu suất năng lượng của tòa nhà, tuy nhiên Chính quyền 

Bắc Úc đề xuất mạnh mẽ các nguyên tắc thiết kế bền vững môi trường, tuân thủ Mục J hoặc các 

yếu tố của Mục J đối với các dự án xây nhà của chính quyền trong biểu mẫu thiết kế tiêu chuẩn. 

Không có chính sách về bền vững đối với thiết kế tòa nhà vì thế mỗi dự án được đánh giá riêng 

trên cơ sở tùy thuộc vào lợi ích, và vẫn đảm bảo hiệu suất năng lượng cao hơn yêu cầu của luật.  

 

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN CỦA CHÍNH QUYỀN 

Thực hành của Chính quyền Bắc Úc đối với hiệu suất năng lượng và các mục tiêu bền vững khác 

trong thiết kế xây dựng bao gồm: 

• Cam kết tiêu chuẩn thiết kế tối thiểu của chính quyền 

• Dự án có vốn từ 5 triệu đo trở lên sẽ được đánh giá tuân thủ Mục J và có sự tham gia của 

tư vấn thiết kế bền vững môi trường 

• Các toàn nhà của chính quyền sẽ được thiết kế theo kiểu giảm nhẹ nhiệt độ trung bình 

• Thiết kế bền vững môi trường bao gồm: phương hướng, kết cấu xây dựng, cách âm, cách 

nhiệt, vật liệu ngoại thất chống nắng, chống nóng 

• Vật liệu ngoại thất hiệu suất năng lượng phải phù hợp với vùng khí hậu 

• Tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng tối thiểu của chính quyền cho hệ thống sưởi, làm mát, thông 

gió và công nghệ hệ thống điều hòa và thông gió hiệu năng phù hợp với độ ẩm. 

• Nâng cao khả năng làm mát thụ động, sử dụng hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện (công 

nghệ LED) và các thiết bị được xếp hạng 5 sao trở lên về tiết kiệm điện để giảm thiểu 

nhu cầu về điện 

• Hệ thống thiết bị dùng nước tiết kiệm (WEL) trong nhà vệ sinh 

• Sử dụng sơn có độ độc hại thấp (VOC)  

• Chấp nhận bản tính khô hạn trong các dự án phong cảnh 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

20 
 

ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN   

Sáu đòn bẩy phát triển quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, đầu tư và tăng trưởng 

việc làm ở Bắc Úc đã được xác định thông qua tiến trình Thượng đỉnh kinh tế 2016-17. 

 

Tài nguyên thiên nhiên bao gồm đất đai, hệ sinh thái thực vật, nước, 

khoáng sản, dầu khí, sông ngòi, nghề cá, bờ biển, toàn bộ sinh khối trong 

vùng ãnh thổ Bắc Úc, và kiến thức của chúng ta về những điều này. 

Những nguồn lực tài nguyên này là một bộ phận không thể tách rời đối 

với tăng trưởng kinh tế và những ngành ưu tiên phát triển, đặc biệt là nông 

nghiệp, năng lượng, khai thác mỏ và du lịch 

Con người có tác động hai chiều – họ là người tiêu dùng hàng hóa dịch 

vụ và cũng là lực lượng lao động đóng góp kỹ năng và kiến thức. Để nền 

kinh tế tăng trưởng, chúng ta cần gia tăng dân số và tìm cách bồi dưỡng 

cho lực lượng lao động tương lai. Giúp đỡ họ nâng cao tay nghề, đào tạo 

nghề mới và tạo việc làm mới cho họ 

Vốn liên quan đến các loại nguồn tiền khác nhau cho doanh nghiệp để 

đầu tư vào công nghệ, giáo dục, cây trồng và thiết bị mà chúng hỗ trợ tăng 

trưởng trong tương lai. Vốn cũng bao gồm đầu tư vào hạ tầng mà nó giúp 

nền kinh tế hoạt động như đường bộ, đường sắt, đường biển, đường 

không, đường ống, đường điện, năng lượng, nước, nhà cửa và mạng lưới 

viễn thông 

Kết nối tốt hơn là vấn đề then chốt cho tăng trưởng kinh tế để tăng cường 

các chuỗi cung ứng để cải thiện lưu thông của con người, hàng hóa à 

thông tin, cũng như kết nối với những người muốn trao đổi thông tin, 

muốn mua sản phẩn và dịch vụ của chúng ta, hoặc giúp đỡ chúng ta xây 

dựng mối quan hệ và hợp tác để phát triển và tiếp cận thị trường. 

Doanh nghiệp và phát minh xuất hiện khi các doanh nhân, trường đại 

học và chính quyền cùng nỗ lực cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình. 

Cơ cấu phát minh sáng tạo và các chiến lược quản trị có thể giúp khai mở 

những tiềm năng còn ẩn dấu của nền kinh tế chúng ta. 

Cải thiện cuộc sống thường xuyên và tập trung là điều quan trọng để làm 

cho Bắc Úc trở thành nơi hấn dẫn người ta đến sinh sống, làm việc, học 

tập, tham quan, nghiên cứu và nuôi dưỡng gia đình. Nếu chúng ta không 

thể thuyết phục người khác về vấn đề này thì sẽ rất để duy trì lực lượng 

lao động cần thiết cho tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số. Dân số ít ỏi 

sẽ hạn chế các lựa chọn sẵn có cho người dân và ảnh hưởng đến giá cả 

sinh hoạt và chi phí kinh doanh. 
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LIÊN NGÀNH   

 

CÁC NGÀNH   

Các ngành tăng trưởng và thiết yếu trong tài liệu này cung cấp tóm tắt những thách về 

hạ tầng, các cơ hội và nhu cầu đầu tư.  

 

Mỗi ngành trong tài liệu này cung cấp tóm lược về vai trò của hạ tầng trong việc đáp ứng mục 

tiêu của Chính quyền và nhu cầu của ngành và cộng đồng. Các ngành cũng cung cấp tóm tắt 

những thách thức sẽ tác động lên hạ tầng tương lai và xác định cách chúng ta có thể ứng phó với 

những thách thức này. 

Mỗi ngành bao gồm một bảng danh mục dự án hạ tầng được xác định theo vùng và khung thời 

gian hoàn thành. 

Các dự án hạ tầng ở các cấp độ khác nhau về giai đoạn và còn nhiều dự án chưa được tài trợ. 

Chính quyền Bắc Úc tiếp tục làm việc với Chính phủ Úc và các chính quyền địa phương, cũng 

như khu vực tư, để thúc đẩy tương lai Bắc Úc. 

Các dự án hạ tầng theo kế hoạch được xác định trong hai năm đầu của kế hoạch hạ tầng 10 

năm (2019–20 và 2020–21) 

Các dự án hạ tầng được đề xuất được xác định theo: 

- trung hạn (2021–22 đến 2023–24) và  

- dài hạn (2024–25 đến 2028–29). 

Quy hoạch hạ tầng và sử dụng 
đất lồng ghép 

Phát triển kinh tế vùng 

Vận tải và logistics 

An toàn công cộng và tư pháp 

Sức khỏe 

 
Nhà ở 

Văn hóa, nghệ thuật và giải trí tích cực 

Công nghệ số 

 

Nông doanh 

Du lịch 

Năng lượng và khoáng sản 

 
Quốc phòng và các ngành phụ trợ 

Giáo dục và đào tạo 

Điện 

Nước 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

22 
 

 

Để hoạch định tăng trưởng tương lai cho Bắc Úc, việc hoạch định hạ tầng và sử dụng đất chiến 

lược cần được sử dụng để thông tin cung cấp hạ tầng hiệu quả hỗ trợ tăng trưởng bền vững.  

Vị trí và quy mô của hạ tầng để người dân sống, làm việc và vui chơi ở Bắc Úc được hướng dẫn 

bởi kế hoạch sử dụng đất chiến lược. Ủy ban kế hoạch Bắc Úc là cơ quan cố vấn cho Giám đốc 

Sở Hạ tầng, Kế hoạch và Logistics, và theo Luật Kế hoạch, chịu trách nhiệm soạn thảo Kế hoạch 

sử dụng đất chiến lược Bắc Úc. Những kế hoạch này vạch ra cách thức sử dụng và phát triển đất 

hiện tại và trong tương lai như thế nào. 

Kế hoạch hạ tầng và sử dụng đất lồng ghép tạo điều kiện phát triển bằng cách xác định đất phù 

hợp và hạ tầng cần thiết để hỗ trợ phát triển đất thương mại, công nghiệp hay dân cư để cung 

cấp nhà ở và dịch vụ như trường học, bệnh viện, cảnh sát, cứu hỏa và các trung tâm thương mại. 

Kế hoạch hạ tầng và sử dụng đất là cần thiết để hỗ trợ và lập kế hoạch cho tăng trưởng dân số 

tương lai và để đa dạng hóa và phát triển nền kinh tế của chúng ta. Cung cấp một sự phát triển 

ổn định đối với đất đai để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và ngành nghề, hỗ trợ các cơ hội phát 

triển kinh tế. 

Đầu tư vào kế hoạch hạ tầng và sử dụng đất ở vùng, tiểu vùng và cấp huyện là đảm bảo phát 

triển tương lai và tính chắc chắn trong đầu tư.  

CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN 

• Xây dựng kế hoạch hạ tầng và sử dụng đất lồng ghép cho toàn bộ lãnh thổ Bắc Úc.  

• Thực hiện các dự án phát triển trên phạm vi lãnh thổ, bao gồm: 

- Trung tâm đầu mối nông sản và logistics Katherine 

- East Neighbourhood Centre 

- Holtze Industrial Estate 

• Dịch vụ nhà đất để hỗ trợ các gói đầu tư nhà ở vùng sâu. 

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH 

 Điều phối đất đai và kế hoạch hạ tầng để hỗ trợ phát triển bền vững và trật tự. 

 Cung cấp các lựa chọn hạ tầng sáng tạo mà chúng chứng minh được giá trị đồng tiền và 

khuyến khích đầu tư của khu vực tư. 

  Phân bổ đất đáp ứng nhu cầu công nghiệp, thương mại và khu dân cư để hỗ trợ phát triển 

kinh tế bền vững. 

 Thiết lập danh mục các chương trình đầu tư vào hạ tầng để đảm bảo có sẵn đất cho nhu cầu 

cấp bách 

 Đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên cho phát triển bền vững và bảo vệ 

tài sản văn hóa và di sản thiên nhiên độc đáo của Bắc Úc.  

Liên ngành: 

Hoạch định hạ tầng và 
sử dụng đất lồng ghép 
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Giảm nhẹ 
lũ lụt 
 
Phát triển 
KDC 
 

Phát triển thương 
mại / công nghiệp 
 

Khu công 
nghiệp /hub 
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Dự án 

Nguồn vốn 

CP 
Úc 

CQ  
BU 

CQ  
ĐP 

KV  
Tư 

Toàn Bắc Úc 

Động lực chính 
Tổng NS 
ước tính 
(triệu đô) 

Trung hạn 
(3-5 năm) 

Dài hạn 
(6-10 năm 

Phân kỳ NS (triệu đô) 

Nhà ở vùng sâu 
Gói đầu tư – đất phục 
vụ cho: 
- các chia tách mới 
- các lô còn trống 
- kiến trúc mái vòm 

Phát triển và giải phóng đất 
để hỗ trợ nhà ở cho tăng 
trưởng dân số, giảm việc 
tập trung quá đông và cải 
thiện sức khỏe. 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế và tăng trưởng dân 
số. 
 

Hỗ trợ doanh nghiệp địa 
phương thông qua khuyến 
khích khu vực tư nâng cấp 
tòa nhà. 
 

Hỗ trợ phát triển đất: 
- hoạch định 
- phát triển ý tưởng 
- thiết kế chi tiết 

Dự án kích thích tài sản 
cho thuê của Chính 
quyền Bắc Úc – nâng 
cấp các tòa nhà thương 
mại. 
 
Các cơ sở tái chế và 
quản lý chất thải vùng 
 

Hỗ trợ cải thiện quy trình 
tái chế và quản lý chất thải 
 

Hoạch định và xây dựng 
khu Kilgariff 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế và tăng trưởng dân 
số. 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế và tăng trưởng dân 
số. 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế. 
 

Tiểu khu tổng hợp 
Arumbera 
 

Hạ tầng tiểu khu 
Arlparra và cộng đồng 
 

Hoạch định và xây dựng 
khu thung lũng Mt 
Johns 
 

Phát triển khu công 
nghiệp tổng hợp 
Brewer Estate 

Hoạch định và xây dựng 
hạ tầng khu Larapinta 

Alice Springs – hạ tầng 
mới hạn chế lũ lụt 

Phát triển đất Ti Tree 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế. 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế và tăng trưởng dân 
số. 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế và tăng trưởng dân 
số. 
 

Hỗ trợ giải phóng và phát 
triển đất để cung cấp nhà ở 
cho tăng trưởng dân số và 
cải thiện sức khỏe 

Cải thiện an toàn cộng đồng 
và giảm thiệt hại, hư hỏng 
và chi phí do các đợt lũ lụt 
lớn gây ra 
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Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế và tăng trưởng dân 
số. 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế và tăng trưởng dân 
số. 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế và tăng trưởng dân 
số. 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế và tăng trưởng dân 
số. 
 

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế  

Tạo điều kiện phát triển 
kinh tế  

Phát triển đất Elliott 
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Giảm nhẹ 
lũ lụt 
 
Phát triển 
KDC 
 

Khu công 
nghiệp / hub 
 

Phát triển công 
nghiệp/thương mại 

Đại vùng Darwin 
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Bắc Úc sở hữu nhiều ngành nông nghiệp đa dạng – từ chăn chuôi bò truyền thống, trồng 

trọt và hải sản đánh bắt hoang dã, đến những sản phẩm ngách như là da cá sấu và sản 

phẩm từ rừng.   

Các ngành cơ bản tạo ra việc làm, kết nối du lịch với các cộng đồng thổ dân, đặc biệt là ở các 

vùng của Bắc Úc. 

Ngành nông doanh số một của chúng ta là sản xuất bò, tiếp theo là cây ăn quả, nghề cá, chăn 

nuôi khác và canh tác hỗn hợp. 

Hiện nay Bắc Úc có nông trại nuôi cá chẽm lớn nhất Australia, trong khi đó dự án tôm sú sau 

khi được phát triển cũng sẽ là hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng ghép lớn nhất Australia. 

Đồng cỏ rộng lớn của chúng ta và đất đai của thổ dân cung cấp những cơ hội để đa dạng hóa các 

doanh nghiệp nông nghiệp, một khi được các chủ đất chào mời. Đa dạng hóa đòi hỏi tiếp cận 

đất, nước và hạ tầng vận tải phù hợp, thì mới tạo ra được các chuỗi cung ứng đáng tin cậy. 

Viễn thông được cải thiện sẽ hỗ trợ công nghệ trên nông trại, gia tăng năng suất và lơi nhuận. 

Cảng Darwin tiếp tục được phát triển để tạo điều kiện cho vận tải nông sản bằng đường biển, và 

một trung tâm xuất khẩu đã được lên kế hoạch để Sân bay Darwin có thể vận chuyển hàng không 

quốc tế đối với sản phẩm cao cấp. 

Cần đầu tư thêm để: 

 Phát triển trung tâm nông sản và logistics Katherine và phát triển sản xuất nông nghiệp 

chuyên sâu và mới trong vùng phụ cận Big River. 

 Duy trì và cải thiện mạng lưới đường bộ vùng để có thể tiếp cận với mọi điều kiện thời tiết, 

giảm thời gian đi lại và bảo vệ nguyên vẹn sản phẩm. 

 Phát triển hạ tầng chế biến chuỗi cung ứng lạnh và logistics hỗ trợ các ngành nông nghiệp  

 

Hội đồng hải sản Bắc Úc 

Báo cáo tóm tắt Hạ tầng ngư nghiệp Bắc Úc 

www.ntsc.com.au/documents/item/335  

  

Nông doanh, Ngư 
nghiệp và nuôi 
trồng thủy sản 

http://www.ntsc.com.au/documents/item/335
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Các dự án ưu tiên: 

• Trung tâm trung chuyển hàng hóa xuất khẩu – đặt tại Sân bay quốc tế Darwin. 

• Trung tâm đầu mối nông sản và logistics Katherine – phát triển để hỗ trợ nông nghiệp, 

nguồn lực, quốc phòng và tăng trưởng du lịch. 

• Khu nông nghiệp Wildman River – phát triển để tận dụng lợi thế đất nông nghiệp chất 

lượng cao và nguồn nước sẵn có. 

• Khu Gunn Point – được quy hoạch để hỗ trợ nuôi trồng thủy sản và phát triển nông nghiệp. 

 

 

  

Các ngành cơ bản của Bắc Úc được định giá 730 triệu đô 

Nghề cá 

Chăn nuôi khác 

Canh tác hỗn hợp 

Nuôi bò 

Trồng cây ăn quả 

Mục tiêu chính 

Làm việc để thiết 
lập một nền kinh tế 
thịnh vượng dựa 
vào các ngành có 
nguồn lực bền vững 
và có lợi nhuận 

Sử dụng tối ưu 
nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của Bắc 
Úc một cách bền 
vững  

Thực hiện Chiến lược an ninh sinh 
học, trong đó toàn thể người dân Bắc 
Úc chia sẻ trách nhiệm tối thiểu hóa 
tác động và đe dọa của dịch bệnh và 
côn trùng đối với cộng đồng, môi 
trường tự nhiên và nền kinh tế. 

Làm việc với đối tác 
để khuyến khích và 
giữ vững nền nông 
nghiệp trên toàn 
Lãnh thổ Bắc Úc.  

Gia tăng sự tham gia 
của lực lượng lao 
động vùng trong các 
ngành công nghiệp 
chủ đạo của Bắc Úc.  
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Sự quyến rũ của phong cảnh thiên nhiên, sự giàu có về văn hóa, và những trải nghiệm 

độc đáo làm nên nét đặc trưng của ngành du lịch Bắc Úc, thu hút lượng du khách ngày 

càng tăng và tăng trưởng nền kinh tế. 

Các yếu tố then chốt hỗ trợ ngành du lịch bao gồm: tăng cường tiếp cận hàng không và vận tải 

đường bộ, cải thiện lựa chọn lưu trú, sản phẩm du lịch và hạ tầng. Cải thiện hạ tầng du lịch cũng 

mang đến nhiều việc làm hơn cho Bắc Úc. 

Do dự báo về sự gia tăng của khách du lịch hiện đại, Bắc Úc cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng du 

lịch đặc biệt là để thu hút những thị trường như là Trung Quốc. 

Tuyến hàng không quốc tế bay thẳng từ Shenzhen (Thâm Quyến) đến Darwin đã bắt đầu vào 

tháng 05 - 2018 là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong việc thu hút du khách quốc tế. 

Một trung tâm triển lãm nghệ thuật thổ dân cấp quốc gia được lên kế hoạch sẽ đặt tại Alice 

Springs và một cung đường nghệ thuật sẽ kết nối các trung tâm nghệ thuật các nơi trong Lãnh 

thổ Bắc Úc. Những dự án hạ tầng này sẽ làm cho Bắc Úc trở thành nơi dẫn đầu Australia về văn 

hóa và nghệ thuật thổ dân. 

Một khách sạn sang trọng mới ở Darwin sẽ thu hút thị trường du khách cao cấp và những công 

trình lưu trú thương mại ngắn hạn sẽ gia tăng số lượng phòng trên khắp lãnh thổ. 

Chính quyền Bắc Úc đã công bố một gói kích thích du lịch $103 triệu đô vào tháng 02 - 2018 để 

thu hút thêm du khách và tạo thêm việc làm, bao gồm thêm $56 triệu đô cho hạ tầng du lịch mới. 

Một khoản $62.8 triệu đô cũng đã được công bố vào tháng 05-2019 để tiếp tục sáng kiến du lịch. 

Đầu tư vào hạ tầng là điều cốt yếu để hỗ trợ du lịch: 

• Cân nhắc tiếp cận của du khách khi quy hoạch vận chuyển 

• Hỗ trợ tăng trưởng các dịch vụ hàng không và tàu du lịch bền vững 

• Đảm bảo hỗ trợ chỗ lưu trú và thu hút tăng trưởng nhu cầu của du khách 

• Hỗ trợ các sự kiện và lễ hội chính và ở vùng để gia tăng số lượng du khách và tạo việc 

làm ở các cộng đồng địa phương và vùng. 

• Cho phép nâng cấp hạ tầng về đường bộ đi đến các công viên và khu bảo tồn để gia tăng 

tiếp cận của du khách. 

Các dự án ưu tiên: 

• Westin Luxury Hotel – trị giá $200 triệu tại Darwin Waterfront. 

DU LỊCH 
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• Trung tâm triển lãm nghệ thuật thổ dân quốc gia – ở Alice Springs làm nơi sưu tập 

nghệ thuật Thổ dân quốc gia.  

• Turbocharging Tourism – trị giá $56.24 triệu cho hạ tầng du lịch mới. 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu chính 

Tăng trưởng giá trị của 
du lịch bằng cách nâng 
cao ước muốn Bắc Úc 
như là một điểm đến 
du lịch để tăng số 
lượng du khách và số 
ngày lưu trú. 

Giải quyết những hạn 
chế về cung ứng lưu 
trú, phương tiện và lực 
lượng lao động để đáp 
ứng nhu cầu của du 
khách. 

Cân nhắc tiếp cận của 
du khách khi quy 
hoạch hạ tầng và dịch 
vụ đường bộ, cảng và 
sân bay. 

Cải thiện trải nghiệm 
của du khách bằng 
cách phát triển những 
trải nghiệm mới phản 
ánh nhu cầu cu3aa du 
khách, bao gồm giải trí 
tích cực. 

Gia tăng chi tiêu của 
du khách bằng cách cải 
thiện những trải 
nghiệm văn hóa thổ 
dân đích thực. 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

35 
 

  



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

36 
 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

37 
 

  



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

38 
 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

39 
 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

40 
 

 

 

Các gói sáng kiến kích thích du lịch  

Công viên quốc gia Litchfield – các điểm bơi lội mới, 4WD track, khu cắm trại & picnic  

Red Centre – đường xe đạp địa hình mới  

Vườn thực vật George Brown Darwin – một trung tâm mới về sự kiện và du khách đa năng 

Tennant Creek – làm mới và cải thiện trải nghiệm cho du khách 

Công viên quốc gia Nitmiluk – phát triển đường bộ hành  

Central Australia – phát triển trải nghiệm bộ hành và các lựa chọn lưu trú  

Parrtjima – lễ hội ánh sáng ở Alice Springs mở rộng 

Khu lịch sử Hermannsburg – thiết lập thêm những thu 
hút nền tảng cho Rặng West MacDonnel 
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Sự tiếp cận của Bắc Úc đối với dầu khí và các vùng mỏ khoáng sản tầm cỡ thế giới đảm 

bảo cho ngành năng lượng và khoáng sản đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế chúng ta.  

Bắc Úc có nhiều vùng mỏ các loại như bauxite, uranium, kẽm, chì, đồng, phosphate, manganese, 

vàng, bạc, kim cương và đất hiếm. Hiện nay đang khai thác 6 mỏ lớn và 6 mỏ nhỏ hơn, Có 16 dự 

án đang trong quá trình phê duyệt (với nguồn vốn ước tính khoảng $7 tỷ) và nhiều dự án khác đang 

được thăm dò và đánh giá.  

Như đã vạch ra trong bản Kế hoạch khoáng sản trọng yếu của Chính quyền Bắc Úc, với sự gia 

tăng sản xuất của các công nghệ năng lượng tái tạo, dự báo sẽ gia tăng nhu cầu về khoáng sản liên 

quan đến năng lượng tái tạo. 

Trong năm tài chính 2017–2018, chỉ riêng gia trị của ngành khoáng sản đã là $4.49 tỉ đô. Đây là 

một giá trị sản xuất kỷ lục của Bắc Úc và tăng 24% so với năm trước – chiếm 16,4% tổng sản 

lượng tiểu bang (GSP). 

Bắc Úc đang phát triển từ cung ứng khoáng sản thô đến chế biến sản phẩm khoáng sản hạ nguồn. 

Cả hai dự án mới như Nolans Rare Earths & Phosphate và Mount Peake Vanadium & Titanium 

đều tích hợp các nhà máy chế biến hạ nguồn tại Bắc Úc. 

Bắc Úc có trữ lượng khí đốt ngoài khơi hơn 30 ngàn tỉ bộ khối và nguồn trữ lượng khí đốt trên bờ 

còn có nhiều tiềm năng lớn hơn nữa. Với việc dỡ bỏ lệnh tạm dừng cắt phá bằng thủy lực (đối với 

khí đốt khác thường trên bờ) vào năm 2018 và giới thiệu một luật mới vào tháng 03-2019, việc 

thăm dò và phát triển lòng chảo Beetaloo Basin trong những năm sắp tới sẽ là đóng góp chủ đạo 

cho nền kinh tế của lãnh thổ. 

450km đường ống dẫn khí đốt Tanami ($346 triệu đô) và 622km đường ống dẫn khí đốt Jemena 

($800 triệu đô) từ Tennant Creek đến Mt Isa đang xây dựng trong năm 2018 và sẽ hoàn thành vào 

đầu năm 2019. 

Tuyến đường sắt tương lai dự kiến nối Tennant Creek với Queensland, các tuyến tránh gần khu 

vực khai thác mỏ và các nhánh chạy đến các trung tâm vùng sẽ cung cấp tiếp cận tốt hơn và thu 

hút nhiều hơn doanh nghiệp và phát triển ngành. 

 

 

 

NĂNG LƯỢNG 
VÀ KHOÁNG SẢN 
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Ngành sản xuất và khai thác mỏ  

Người lao động 

Giá trị ngành khoáng sản Bắc Úc 

CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN 

• Các dự án sản phẩm mới – lithium (Grants), đồng 
(Jervois), đất hiếm (Nolans), vanadium và titanium 
(Mount Peake), muối và các sản phẩm muối 
(Chandler), và phosphate (Ammaroo).  

• Cơ sở chế biến dùng chung cho Mỏ vàng Tennant 
Creek để kích thích hoạt động ngành mỏ trong vùng 

• Sáng kiến về nguồn tài nguyên Bắc Úc – các chiến 
lược tâp trung vào tính bền vững của ngành tài 
nguyên Bắc Úc 
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Làm cho Bắc Úc trở 
thành điểm đến được 
ưa thích đối với nhà 
đầu tư phát triển tài 
nguyên 

Mục tiêu chính 

Quy định và điều tiết 
tiếp cận đất đai cho 
việc thăm dò, khai 
thác và sản xuất tài 
nguyên khoáng sản và 
năng lượng. 

Nâng cao giá trị tài sản 
của Bắc Úc thông qua 
quản lý có trách 
nhiệm nguồn tài 
nguyên năng lượng và 
khoáng sản. 

Thu hút hợp tác đầu 
tư quốc tế và địa 
phương vào ngành tài 
nguyên khoáng sản và 
năng lượng. 

Hỗ trợ phát triển kinh 
tế và sự tham gia của 
thổ dân. 
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Các ngành liên quan đến quốc phòng là những nhân tố đóng góp nhiều ý nghĩa nhất cho 

nền kinh tế Bắc Úc. 

Vị trí của chúng ta trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương làm cho Darwin được xem 

là cửa ngõ vùng để Úc tham gia với quốc tế. Nền quốc phòng tạo ra việc làm trực tiếp và gián 

tiếp, đầu tư vào hạ tầng và tạo nên nhu cầu cho hàng hóa và dịch vụ địa phương.  

Quốc phòng đóng góp 8,2% tổng sản phẩm tiểu bang (GSP) trong năm 2017-18, chi tiêu đạt $2.1 

tỉ đô. 

Bắc Úc sở hữu nhiều căn cứ quân sự lớn, bao gồm Căn cứ không quân Hoàng gia Úc (RAAF) 

tại Darwin, Doanh trại Larrakeyah và Hải quân Hoàng gia Úc (HMAS) Coonawarra tại Darwin, 

Doanh trại Robertson ở Palmerston, RAAF ở Tindal gần Katherine và Căn cứ quân sự đồng minh 

ở Pine Gap gần Alice Springs, và còn có 04 khu vực huấn luyện. 

Quân sự đóng góp khá nhiều về dân số và hạ tầng chất lượng như bệnh viện, trung tâm sức khỏe, 

trường học và các trung tâm thể thao và giải trí là những yếu tố quan trọng để tuyển dụng và duy 

trì nhân sự quốc phòng. 

Hạ tầng đầy đủ cho các cơ sở quân sự và dân dụng cùng với kết nối giao thông giữa các căn cứ 

là rất cần thiết cho sự thành công của hoạt động quân sự và nhân đạo trong vùng của chúng ta. 

Tiếp cận hạ tầng đường bộ, đường không và đường biển đối với quốc phòng là rất quan trọng để 

nâng cao hiệu quả và năng lực tương tác của bắc Úc với các đồng minh quốc tế của chúng ta. 

Bắc Úc cần duy trì và mở rộng hạ tầng và năng lực ngành để hỗ trợ các hoạt động của Lực lượng 

quốc phòng Liên bang Úc và các đồng minh của chúng ta tại Bắc Úc và Khu vực Châu Á – Thái 

Bình Dương. Bao gồm hạ tầng mới và nâng cấp để hỗ trợ Hiệp ước sáng kiến hiện diện của Quân 

lực Hoa Kỳ.   

CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN 

• Nâng cấp Larrakeyah Barracks / HMAS Coonawarra – nâng cấp cầu cảng cho tàu hải 

quân to hơn cập bến. 

• Cơ sở nâng tàu dùng chung – xây dựng cơ sở phương tiện để hỗ trợ quốc phòng và các 

ngành khác. 

• Dự án căn cứ không quân hoàng gia RAAF Base Tindal Air Combat – hạ tầng dùng 

chung cho máy bay chiến đấu F-35A. 

• Sáng kiến tăng cường hiện diện quân lực Hoa Kỳ (USFPI) – Úc và Mỹ cùng đầu tư vào 

phương tiện và hạ tầng cơ sở. 

QUỐC PHÒNG 
VÀ CÁC NGÀNH 

PHỤ TRỢ 
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Để hỗ trợ Sáng kiến tăng cường hiện diện quân lực Hoa Kỳ (USFPI) – Úc và Mỹ sẽ cùng đầu 

tư khoảng 2 tỉ đô vào các phương tiện và hạ tầng cơ sở quốc phòng tại các căn cứ quân sự hiện 

tại ở Bắc Úc, bao gồm: RAAF Base Darwin, Robertson Barracks & RAAF Base Tindal, và các 

cơ sở huấn luyện tại Kangaroo Flats, Bradshaw Field & Mt Bundey. 

 

Tối đa hóa lợi ích 
kinh tế từ các cơ hội 
quốc phòng trong 
Lãnh thổ Bắc Úc. 

Mục tiêu chính 

Sử dụng ngành của 
địa phương trong 
chuỗi cung ứng cho 
các dự án hạ tầng 
quốc phòng. 

Thu hút các công ty 
công nghiệp quốc 
phòng thiết lập trụ 
sở vùng và quốc gia 
tại Darwin. 

Hỗ trợ ngành và 
việc làm địa phương 
trong khi vẫn đạt 
được giá trị cho các 
dự án quốc phòng. 

Tăng cường năng lực 
quốc phòng và khả 
năng của miền bắc 
trong hợp tác an ninh 
khu vực Ấn Độ Dương 
– Thái Bình Dương. 
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Giáo dục phổ thông và học tập sớm là điều thiết yếu để cung cấp sự khởi đầu tốt nhất 

trong cuộc sống cho mọi trẻ em của bắc Úc. 

Trẻ em Bắc Úc có thể tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao thông qua các trung tâm học 

tập của chính quyền, phi chính phủ, địa phương và từ xa, trường đại học, các trung tâm gia đình 

và trẻ thơ, và các trường đặc biệt. 

Mỗi đứa trẻ cần có cơ hội tham gia, trưởng thành và thành đạt thông quan một hệ thống giáo dục 

vững mạnh. 

Giáo dục đòi hỏi một phương pháp tiếp cận có hệ thống và rộng mở, được liên kết chặt chẽ với 

hạ tầng nhà ở, chăm sóc sức hỏe và xã hội. Với một nền giáo dục vững mạnh, trẻ em của chúng 

ta có thể học hỏi những kỹ năng cần thiết để làm việc và đóng góp vào công cuộc xây dựng nền 

kinh tế. 

Cung cấp một nền giáo dục đa dạng đòi hỏi hạ tầng mới, bao gồm các trung tâm gia đình và trẻ 

em, các cơ sở nội trú quốc tế và các trường trung học. 

Hạ tầng trường học mới và nâng cấp sẽ tạo ra và tăng cường môi trường học tập mới cho con em 

của chúng ta. 

Giáo dục quốc tế là một ưu tiên mới của Bắc Úc và hiện nay đang có nhu cầu nâng cấp hạ tầng 

trường đại học để đạt các tiêu chuẩn quốc tế nhằm duy trì cạnh tranh và thu hút giới học thuật, 

sinh viên nội địa và quốc tế, và các đối tác trong ngành. Việc phát triển một khuôn viên đại học 

ở Trung tâm dân cư thương mại Darwin sẽ gia tăng năng lực cung cấp giáo dục và đào tạo chất 

lượng cao. 

Tăng cường các cơ sở lưu trú cho sinh viên và thị trường cho thuê sẽ khuyến khích sinh viên và 

các cơ hội đầu tư và tăng trưởng ngành giáo dục quốc tế của chúng ta. 

Đầu tư cũng cần thay thế và nâng cấp các hạ tầng đã xuống cấp và lỗi thời tại các cơ sở của chính 

quyền và phi chính phủ. 

GIÁO DỤC VÀ 
ĐÀO TẠO 
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Sinh viên quốc tế đang học tại Bắc Úc. 

Chi tiêu b/q hằng năm 
của mỗi sinh viên 

CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN 

 Thỏa thuận vùng Barkly – nơi ở nội trú cho 
sinh viên 

 Khu giáo dục và dân cư – bao gồm một 
khuôn viên mới của Đại học Darwin trong 
thành phố 

 Trường tiểu học Zuccoli – trường công tiểu 
học mới cho 520 học sinh với hội trường đa 
năng 

 Xây dựng trường học tốt hơn – cung cấp 
ngân sách để nâng cấp cho các trường học 
trong Lãnh thổ 

 Cơ sở nội trú quốc tế tại Trường Haileybury 
Rendall. 

 Trường địa phương – nâng cấp các khu vực 
học tập hiện tại. 

Mục tiêu chính 

Mỗi trẻ em đều 
có cơ hội tham 
gia, trưởng 
thành và thành 
đạt. 

Trao quyền cho 
cộng đồng để 
tham gia vào 
giáo dục trẻ em. 

Chất lượng giảng 
dạy thông qua 
huấn luyện và 
xây dựng năng 
lực cho giáo viên 
và lãnh đạo 
trường. 

Hướng đầu tư và 
phát triển và thực 
hiện cải thiện 
phương pháp dạy 
học và các mô hình 
cung cấp dịch vụ. 

Thiết lập tiêu chuẩn 
chất lượng cho 
hoạt động của 
trường để nuôi 
dưỡng trẻ em học 
tập và trưởng 
thành. 

Cung cấp dịch vụ 
cho trẻ em để tối 
đa hóa đầu ra giáo 
dục và hạnh phúc 
từ những năm học 
đầu tiên cho đến về 
sau. 
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Đảm bảo nguồn điện được tiếp cận đầy đủ và tin cậy là rất quan trọng với cộng đồng và nền 

kinh tế Bắc Úc. 

Trong khi nguồn khí đốt tự nhiên tạo ra điện cung cấp cho các trung tâm lớn như Darwin, 

Katherine, Tennant Creek và Alice Springs, thì điện cho các cộng đồng vùng sâu được tạo ra bởi 

nhiểu nguồn khác nhau. Điện được cung cấp từ các trạm ở vùng bị cô lập thường sử dụng nguồn 

diesel, năng lượng mặt trời, khí đốt, hoặc từ mạng lưới điện chính. 

Mỏ khí đốt Blacktip ở vùng vịnh Joseph Bonaparte là nguồn khí đốt tự nhiên chủ yếu cho ngành 

phát điện của Lãnh thổ. 

Hạ tầng điện tốt nhưng thường bị tác động của thời tiết là rất quan trọng cho các môi trường địa 

lý bị cô lập ở Bắc Úc. Các cộng đồng ở vùng sâu không được kết nối với mạng lưới điện khí đốt 

chính phải lệ thuộc năng nề vào nguồn điện được phát ra từ nhiên liệu diesel đắt đỏ. 

Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trog tương lai là một thách thức. Chính quyền Bắc Úc 

đề ra mục tiêu đến 2030 có 50% điện là từ nguồn năng lượng tái tạo. Mục tiêu này được hỗ trợ 

bởi chương trình chuyển đổi năng lượng mặt trời, một sáng kiến 59 triệu đô để lồng ghép Solar 

PV với các trạm điện diesel hiện tại, tạo nên những nhà máy phát điện hybrid ở 25 cộng đồng 

vùng sâu. Sáng kiến này kỳ vọng sẽ cắt giảm 15%, tương đương 94 triệu lít dầu trong suốt vòng 

đời của dự án. 

Chính quyền Bắc Úc đã ký kết với Hội đồng thỏa thuận thị trường năng lượng Australia chuyển 

đổi sang các quy tắc điện quốc gia theo Luật năng lượng Australia. Năng lượng và nước bắt đầu 

được vận hành theo chế độ mới và được cam kết đầu tư hiệu quả dài hạn trong các mạng lưới 

điện và cung cấp dịch vụ năng lượng có lợi cho người tiêu dùng. 

Chương trình đầu tư vốn cho mạng lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và duy trì các 

tiêu chuẩn dịch vụ hiện nay một cách an toàn, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí. 

 

 

 

ĐIỆN 

Tỉ lệ nhà có trang bị năng lượng 
mặt trời ở Lãnh thổ Bắc Úc: 
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Mục tiêu chính 

Lên kế hoạch và xây dựng 
hạ tầng điện, duy trì tính an 
toàn, tiết kiệm chi phí và 
độ tin cậy đối với dịch vụ 
được cung cấp 

Mục tiêu đến 2030 có 50% 
điện năng từ nguồn tái tạo 
và cắt giảm khí thải nhà 
kính. 

Quản lý việc thu mua, vận 
chuyển và bán khi đốt cho 
nhà máy điện và các cơ sở 
sử dụng khí đốt chính 

Bảo đảm cho tương lai Bắc Úc 
thông qua hoạch định và xây 
dựng hạ tầng điện đáp ứng nhu 
cầu cung ứng trong tương lai. 
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Đảm bảo nguồn cung cấp nước an toàn là cần thiết với mọi lĩnh vực của đời sống và nền kinh 

tế của Bắc Úc. 

Hơn phân nửa lượng nước uống của Bắc Úc được cung cấp từ những nguồn nước mặt ở Darwin 

và Katherine, trong khi mạch nước ngầm chủ yếu được dùng cho các trung tâm còn lại. Rất cần 

thiết phải sử dụng nước hiệu quả để bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này và đảm bảo cung cấp 

bền vững để phát triển cộng đồng và các ngành kinh tế. 

Địa điểm xây nhà và phát triển các ngành nghề kinh doanh lệ thuộc vào khả năng tiếp cận nguồn 

nước, bởi vì phát triển công nghiệp và đô thị đòi hỏi nước để xây dựng, vận hành và bảo dưỡng. 

Cách thức mà người dân sử dụng và giữ gìn nguồn nước sẽ quyết định số lượng còn lại cho ăn 

uống, tắm giặt và trồng lương thực. 

Nhu cầu nước ở một vài địa phương đang ở mức ngưỡng của năng lực nguồn nước hiện tại, hạ 

tầng lưu trữ, xử lý và cấp nước, gây áp lực lên dịch vụ cấp thoát nước một cách hiệu quả và kinh 

tế. Ngay cả nếu giàm lượng tiêu thụ nước, thì hạ tầng nguồn nước và xử lý của vùng Darwin 

cũng cần phải được nâng cấp trong vòng 10 năm để đáp ứng như cầu dự báo. 

Cung và cầu nước của Bắc Úc đang chịu ảnh hưởng của khí hậu và lượng mưa biến đổi hàng 

năm. 

Tuổi thọ, điều kiện và hiệu suất của hạ tầng nước, bao gồm đập, bể chứa, nhà máy xử lý, trạm 

bơm, đường ống, đồng hồ, … đều có tác động đến vấn đề cung cấp dịch vụ nước và độ tin cậy. 

Bắc Úc đang nâng cao năng lực cung ứng nước, cải thiện chất lượng và hạ tầng để tăng độ tin 

cậy trong cung ứng. Công tác đảm bảo chất lượng nước đang được tăng cường thông qua chương 

trình quản lý chất lượng nước uống nâng cao. 

Hạ tầng thu gom và xử lý nước đang được nâng cấp để cải thiện dịch vụ thoát nước và đầu ra 

của môi trường. 

Hạ tầng cấp thoát nước sẽ được mở rộng để cung ứng cho phát triển nhà ở các cộng đồng vùng 

sâu. Đầu tư là cần thiết để mở rộng và tăng cường hạ tầng để đảm bảo an toàn và tin cậy cho 

dịch vụ cấp thoát nước của Bắc Úc. 

CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN 

• Cải thiện xử lý chất lượng nước. 

• Nhà máy xử lý nước Katherine  

• Chiến lược cung ứng nước vùng Darwin 

• các cộng đồng vùng sâu 

• Nâng cấp giếng khoan Tennant Creek. 

• Nâng cấp nhà máy nước thải Ludmilla. 

  

NƯỚC 
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Mục tiêu chính 

Cung cấp nước uống chất 
lượng tốt bằng cách nâng 
cao năng lực theo tiêu 
chuẩn Hướng dẫn nước 
uống quốc gia 

Quản lý cung ứng nước bền 
vững đáp ứng theo nhu cầu 

Kế hoạch cho hạ tầng thoát 
nước để tiếp tục xử lý nước 
thải 

Lên kế hoạch, xây dựng và 
duy trì hạ tầng cấp thoát 
nước an toàn, hiệu quả chi 
phí và tin cậy trong cung 
cấp dịch vụ 
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Hạ tầng vận tải là thiết yếu để phát triển một nền kinh tế sản xuất và để doanh nghiệp tiếp cận 

với các thị trường quốc gia và quốc tế. Nó cũng giúp cho cộng đồng tiếp cận với nhiều loại dịch 

vụ đa dạng hơn. Việc khơi dậy tiềm năng của Bắc Úc phụ thuộc vào việc đầu tư hạ tầng giao 

thông đã hoạch định kỹ lưỡng.  

Mạng lưới vận tải được cấu thành bởi đường bộ, cảng, bến xà lan, sân bay, bãi đáp trực thăng và 

đường sắt, và là rất cần thiết để hỗ trợ: 

 Vận chuyển hàng hóa cho các hoạt động kinh tế hiện tại và mới nổi lên như: khai thác 

mỏ, nông nghiệp, du lịch và quốc phòng 

 Cải thiện hàng loạt các chỉ số xã hội như việc làm, sức khỏe và giáo dục là những đầu ra 

phụ thuộc vào việc tiếp cận vận tải hiệu quả và đáng tin cậy. 

Sáng kiến tầm quan trọng chiến lược của đường bộ cho phép đầu tư tập trung vào các hành lang 

đường bộ ưu tiên sử dụng cho nông nghiêp, khai thác khoáng sản và các ngành khác. Các công 

trình như là trải nhựa, gia cố vỉa hè, mở rộng và khôi phục, nâng cấp cầu cống, tái liên kết đường 

bộ, giúp kết nối doanh nghiệp vùng với các thị trường địa phương và quốc tế, và kết nối tốt hơn 

với các cộng đồng vùng. Sáng kiến sẽ đảm bảo các tuyến vận tải then chốt được kết nối hiệu quả 

các ngành của vùng với cảng, sân bay và các trung tâm trung chuyển. 

Sân bay quốc tế Darwin sẽ xây dựng một trung tâm vận tải và huấn luyện trị giá nhiều triệu đô. 

Cung cấp một cơ sở kho lạnh tại chỗ, xử lý nhiệt hơi nước, và nâng cấp sân bãi và đường dẫn để 

có thể tiếp nhận máy bay to hơn. Việc này sẽ giúp các doanh nghiệp nông nghiệp địa phương tận 

dụng được lợi thế về nhu cầu tiêu thụ hải sản và sản phẩm của Úc đối với hải ngoại. Trung tâm 

cũng sẽ bao gồm một cơ sở đào tạo để tạo cơ hội cho sinh viên học tập về xuất khẩu, vận tải và 

logistics trong ngành sản xuất chủ đạo. 

 

VẬN TẢI VÀ 
LOGISTICS 

Mục tiêu chính 

Thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế thông qua 
cung cấp mạng lưới 
vận tải hiệu quả đáp 
ứng nhu cầu của 
ngành và hỗ trợ gia 
tăng năng suất và 
giảm chi phí. 

Cải thiện an toàn vận 
tải thông qua bảo 
dưỡng và nâng cấp hạ 
tầng hiện tại và xem 
xét tính an toàn cho 
người sử dụng khi 
phát triển hạ tầng vận 
tải và logistics mới.  

Cải thiện kết nối để 
hỗ trợ tiếp cận công 
bằng cho người dân 
vùng và ở vùng sâu, 
hỗ trợ hội nhập xã hội 
và phát triển cung cấp 
dịch vụ.  

Tăng cường quản lý 
tài sản thông qua bảo 
dưỡng và khôi phục 
hạ tầng để cải thiện 
khả năng chống chịu 
của mạng lưới và giảm 
chi phí trong toàn bộ 
vòng đời.  

Lồng ghép kế hoạch 
sử dụng đất và vận tải 
để bảo vệ các hành 
lang cho tương lai và 
đảm bảo kết nối hiệu 
quả cho các trung tâm 
trung chuyển và các 
thành phố lớn. 
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Bắc Úc có một mạng lưới hạ tầng rộng lớn để cung cấp dịch vụ an toàn công cộng, bảo 

vệ trẻ em, và dịch vụ pháp lý cho hơn 247 000 dân cư. 

Cảnh sát, nhân viên tư pháp và hệ thống tòa án Bắc Úc làm việc để bảo vệ quyền lợi của nạn 

nhân và người dễ bị tổn thương và bất lợi trong một phạm vi địa lý rộng lớn. 

Cảnh sát phản ứng nhanh, phương tiện cứu hộ khẩn cấp và chữa cháy phục vụ bao quát 1,3 triệu 

km2 bao gồm đô thị, vùng nông thôn và vùng sâu. Việc cung cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ công 

tác khẩn cấp và chữa cháy và rất quan trọng để đáp ứng kịp thời nhu cầu của cộng đồng.  

Với sự thay đổi của môi trường bên ngoài và hiện tượng thời tiết được dự báo là ngày càng khắc 

nghiệt trong tương lai, áp lực được đặt nặng lên các dịch vụ khẩn cấp, công nhân phúc lợi gia 

đình và hạ tầng của chúng ta để đảm bảo phục hồi và đáp ứng đầy đủ các tình huống khẩn cấp. 

Chính quyền Bắc Úc nhận biết các nhu cầu về cơ sở vật chất đòi hỏi sự cân bằng giữa an ninh, 

an toàn, cơ hội cho việc phịc hồi và tái hội nhập, đáp ứng cho nhu cầu về giới, văn hóa và cá 

nhân của người trẻ tuổi, cũng như các chương trình giáo dục, sức khỏe và sức khỏe tinh thần phù 

hợp. 

Bạo lực gia đình, lạm dụng chất gây nghiện và bệnh tâm thần đặt ra nhu cầu ngày càng tăng về 

bảo vệ trẻ em, phúc lợi gia đình, cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp. 

Các trung tâm gia đình và trẻ em tích hợp hỗ trợ trẻ em và gia đình của chúng ta để giữ cho 

chúng khỏe mạnh và an toàn khỏi bạo lực gia đình. 

Việc mở rộng mạng truyền hình mạch kín (CCTV) và các đơn vị CCTV di động trên khắp Lãnh 

thổ hỗ trợ và cho phép tuyến đầu cung cấp phản ứng kịp thời cho các sự cố quan trọng. 

Cần đầu tư rộng rãi để: 

• cung cấp cơ sở hạ tầng lấy giới trẻ làm trung tâm, tập trung vào các chương trình đa dạng, 

tạo ra các hoạt động cho giới trẻ sau giờ làm việc và tái hòa nhập trở lại cộng đồng. 

• khám phá các cơ hội đầu tư của khu vực tư nhân cho cơ sở hạ tầng để hỗ trợ trẻ em, gia 

đình, hệ thống tư pháp và cảnh sát, cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp của chúng ta. 

• nâng cấp cơ sở hạ tầng cảnh sát ở vùng sâu để đầu tư vào cộng đồng của chúng ta nhằm 

giúp giải quyết khoảng cách đáng kể giữa các dịch vụ thiết yếu và các địa phương xa xôi. 

• cung cấp ứng phó khẩn cấp hiệu lực và hiệu quả để giảm thiểu tác động của thảm họa đối 

với cộng đồng. … 

  

AN TOÀN CÔNG 
CỘNG VÀ TƯ PHÁP 
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Mục tiêu chính 

Đảm bảo một cộng 
đồng an toàn và 
chống chịu tốt thông 
qua hỗ trợ nhóm bất 
lợi và dễ tổn thương 
và bảo vệ trẻ em 
khỏi những điều xấu.  

Cung cấp một hệ 
thống tư pháp vững 
mạnh, hiện đại và 
đáp ứng kịp thời để 
đảm bảo cơ hội tiếp 
cận của mọi tầng lớp 
trong xã hội.  

Ngăn ngừa tội phạm 
bằng cách giảm bạo 
lực gia đình, tập trung 
vào tội phạm trẻ và 
những nguyên nhân, 
bao gồm việc sử dụng 
rượu và chất kích thích 
khác.  

Đạt được sự cân 
bằng giữa an ninh, 
an toàn, cơ hội cho 
phục hồi và tái hội 
nhập vào hạ tầng lấy 
giới trẻ làm trung 
tâm.  

Tăng cường năng lực 
chống chịu và đáp 
ứng nhanh của các 
dịch vụ khẩn cấp của 
chúng ta. 
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Tầm nhìn của chính quyền Bắc Úc là dẫn đầu thế giới về cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe vùng sâu thông qua hợp tác, sáng tạo và sự xuất sắc. 

Chính quyền tập trung vào việc đảm bảo các quyết định đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ cung cấp các cơ 

sở phù hợp về mặt lâm sàng đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai cho các dịch vụ y tế cho 

người dân Lãnh thổ. Cơ sở hạ tầng cũng phải thích nghi với các mô hình chăm sóc mới khi chúng 

được giới thiệu. 

Có hai dịch vụ y tế đang hoạt động trong hệ thống y tế của Bắc Úc - Dịch vụ Y tế Top End 

(TEHS) và Dịch vụ Y tế Central Australia (CAHS). TEHS cung cấp dịch vụ y tế cho dân số chủ 

yếu tập trung ở hai khu vực đô thị (Katherine và Darwin) trong khi phần lớn đối tượng phục vụ 

của CAHS cư trú tại Alice Springs và Tennant Creek. 

Phần lớn dân số của Lãnh thổ trải rộng trên một khu vực rất lớn và xa xôi với diện tích 1,3 triệu 

km2. Cung cấp cơ sở hạ tầng ở những khu vực xa xôi này phải chịu chi phí vận tải tăng lên do 

các tuyến đường tiếp cận giao thông đầy thách thức và gia tăng chi phí đáng kể cho các nhà thầu. 

Do tuổi đời và tình trạng xuống cấp của rất nhiều cơ sở hạ tầng y tế của chính quyền, có một nhu 

cầu thực sự để tân trang hoặc xây dựng thay thế mới. Công việc này sẽ tạo ra cơ hội lâu dài đáng 

kể cho các nhà cung cấp và nhà thầu ngành xây dựng địa phương và có khả năng tạo cơ hội cho 

khu vực tư nhân đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng y tế để cho chính quyền thuê lại. Các 

quyết định lập kế hoạch chiến lược sẽ được đưa ra để đáp ứng dự báo về nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe phù hợp với điều kiện và ưu tiên của tài sản. 

Đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng y tế là cần thiết để: 

• tân trang hoặc thay thế các trung tâm y tế vùng sâu, khu bệnh viện, phòng mổ và cơ sở 

chăm sóc cấp cứu để đáp ứng các tiêu chuẩn cần tuân thủ và nhu cầu chăn sóc sức khỏe. 

• cung cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. 

• cung cấp bệnh lý pháp y mới, nhà xác và nhà tang lễ để đáp ứng các yêu cầu của pháp y 

và khách hàng. 

• cung cấp các cơ sở chạy thận mới để phục vụ cho nhu cầu lọc máu đang tăng nhanh. 

• nâng cấp hoặc thay thế cơ sở hạ tầng dịch vụ đã già cỗi tại năm bệnh viện để chúng tiếp 

tục hoạt động. 

 

SỨC KHỎE 
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Mục tiêu chính 

Ngăn ngừa bệnh 
tật thông qua tập 
trung vào y tế dự 
phòng trong suốt 
cuộc đời.  

Tập trung vào từng 
người để cung cấp 
dịch vụ chăm sóc 
nhất quán, an toàn, 
hiệu quả và phù hợp 
văn hóa địa phương.  

Thiết kế lại để cải 
thiện tiếp cận 
dịch vụ và đưa 
dịch vụ đến gần 
nhà hơn và kịp 
thời hơn. 

Cải thiện chất 
lượng hướng đến 
sự xuất xắc bằng 
cách xây dựng 
năng lực để cung 
cấp dịch vụ bền 
vững & sáng tạo. 

Lồng ghép công 
tác nghiên cứu 
vào trong quá 
trình cung cấp 
dịch vụ . 

Hệ thống hóa 
tính hiệu quả và 
hiệu suất thông 
qua các hệ 
thống tự động 
hóa. 
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Có nhà ở tốt dẫn đến giáo dục tốt, sức khỏe tốt và đầu ra tích cực cho cộng đồng. 

Chính quyền Bắc Úc đang làm việc với các cộng đồng và khu vực tư nhân để mở khóa thị trường 

nhà ở để cung cấp các lựa chọn thực sự cho người dân sống trong Lãnh thổ. 

Quy hoạch đang được tiến hành ở các khu vực đô thị và vùng sâu vùng xa để giải quyết nhu cầu 

liên tục về nhà ở từ vô gia cư, hỗ trợ chuyển tiếp và chỗ ở khủng hoảng cho đến nhà ở xã hội, 

cho thuê giá cả phải chăng và các lựa chọn sở hữu nhà. 

Nhà ở thật sự cho tăng trưởng sẽ làm tăng nguồn cung nhà ở và giảm bớt áp lực chi phí nhà ở 

để hỗ trợ, thu hút và giữ chân các công nhân chủ chốt trong Lãnh thổ thông qua các sáng kiến 

sau: 

• Cho thuê nhà ở xã hội - phát triển các khu dân cư tư nhân được chính quyền hỗ trợ bởi 

các hợp đồng thuê lại. 

• Trợ cấp chủ sở hữu nhà đầu tiên – có thể hỗ trợ lên đến $10.000 đô cho người mua 

nhà đầu tiên. 

• Giảm giá chủ sở hữu nhà đầu tiên – giảm thuế đóng dấu cho ngôi nhà đầu tiên của bạn. 

• Tài trợ BuildBonus – một động lực để hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà mới để sinh sống 

• Quỹ đổi mới vô gia cư cho phép chính quyền làm việc với khu vực phi chính phủ để 

cung cấp hỗ trợ nhà ở tốt hơn cho những người vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư. 

 

Chương trình kích thích nhà ở công cộng trị giá 100 triệu đô la hỗ trợ các doanh nghiệp và việc 

làm địa phương trong ngành xây dựng thông qua việc nâng cấp, sửa chữa và bảo trì nhà ở công 

cộng ở Darwin, Palmerston, Nhulunbuy, Katherine, Tennant Creek và Alice Springs. 

Khoảng cách của 73 cộng đồng xa xôi của Lãnh thổ, 43 trại thị trấn và 500 thôn bản đến các 

trung tâm vùng là một thách thức rất lớn để có thể xây dựng cơ sở hạ tầng nhà ở do chi phí vận 

chuyển hàng hóa cao và hạn chế trong tiếp cận giao thông. 

Bắc Úc có tỷ lệ vô gia cư cao nhất trong cả nước, từ những người sống trong những ngôi nhà 

đông đúc ở vùng sâu vùng xa đến những người lang thang ở các trung tâm đô thị. Tình trạng quá 

tải ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân ở các cộng đồng vùng và vùng sâu. 

Chương trình nhà ở vùng sâu trị giá 1,1 tỷ đô la trong 10 năm của Chính quyền Bắc Úc xây 

dựng những ngôi nhà mới, tập trung vào việc sửa chữa và bảo trì và tài trợ cho không gian sống 

mới trong các ngôi nhà hiện có để giảm quá tải và tạo việc làm địa phương. 

Năm 2019, chương trình nhà ở vùng sâu đã nhận được thêm 550 triệu đô la trong năm năm từ 

Chính phủ Úc. 

NHÀ Ở 
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Lãnh thổ Bắc Úc có một khối lượng lớn nhà ở công cộng so với các tiểu bang khác của Úc. 

Hiệu quả cơ sở hạ tầng xảy ra với các hình thức đô thị nhỏ gọn hơn và phát triển dân cư, đặc biệt 

là trên đất chưa phát triển hoặc chưa được sử dụng ở gần mạng lưới giao thông và các cơ sở cộng 

đồng hoặc thương mại. 

Bắc Úc hỗ trợ một loạt các loại nhà ở để phục vụ cho nhu cầu thay đổi và nhân khẩu học để đáp 

ứng nguyện vọng cộng đồng đa dạng và giảm thiểu tác động phát triển đối với các khu vực đã 

được thiết lập. 

 

Các dự án ưu tiên: 

• Chương trình nhà ở vùng sâu $1.1 tỷ trong 10 năm: 

- Phòng để thở –  nới rộng không gian sinh hoạt 

- HomeBuildNT – xây nhà mới 

- Sửa chữa và bảo dưỡng nhà đang ở 

- Nhà ở công chức để hỗ trợ cung cấp dịch vụ 

• Nhà ở vùng sâu liên bang $550 triệu 

• Tái phát triển quảng trường John Stokes $45 triệu 

- Đồn cảnh sát trực 24/24 

- 76 đơn vị nhà công mới 

- Vỉa hè đi bộ nối từ Nightcliff Village đến Trung tâm mua sắm Nightcliff  

- Cộng đồng và không gian xanh 

- Không gian cho các tổ chức phi chính phủ để cung cấp hỗ trợ cho người thuê nhà công. 
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Mục tiêu chính 

Cung ứng nhà ở bền vững, 
cân nhắc khả năng chi trả để 
đáp ứng nhu cầu của người 
dân trong hiện tại và tương 
lai.  

Các cộng đồng bền vững khi 
mà hệ thống nhà ở hỗ trợ 
được cho cộng đồng tăng 
trưởng và thịnh vượng.    

Duy trì sự sung túc của 
người dân với hệ thống nhà 
ở có thể cung cấp những lựa 
chọn đúng đắn cho đúng 
người và đúng thời điểm. 

Cung cấp một hệ thống nhà 
ở có thể tiếp cận được và có 
khả năng chi trả cho người 
dân đủ điều kiện. 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

100 
 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

101 
 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

102 
 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

103 
 

 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

104 
 

 

 

Đầu tư vào các tài sản văn hóa của chúng ta sẽ tạo ra nhiều việc làm  hơn cho địa phương 

và định vị Bắc Úc như là một điểm đến văn hóa và du lịch hàng đầu thế giới. 

Trung tâm của suy nghĩ này là người thổ dân, văn hóa và mối quan hệ của họ với đất đai, là chìa 

khóa cho bản sắc văn hóa và nền kinh tế của chúng ta. 

Theo một chiến dịch du lịch mới mang tên Cung đường nghệ thuật vừa được đưa ra vào cuối 

năm 2018, khách du lịch đang được khuyến khích "nhìn thấy bức tranh lớn hơn trên Cung đường 

Nghệ thuật Lãnh thổ Bắc Úc" và khám phá một vùng đất sống động, đã và đang tồn tại trong 65 

ngàn năm qua. 

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và giải trí mang lại giá 

trị xã hội và kinh tế cho Lãnh thổ, cải thiện khả năng sống, góp phần vào kết quả sức khỏe tinh 

thần và thể chất và giúp thu hút người dân lãnh thổ và du khách mới. 

Khi dân số và số lượng du khách của chúng ta tăng lên, cùng với sự gia tăng các hoạt động nghệ 

thuật, di sản, văn hóa và giải trí, áp lực lên năng lực của cơ sở hạ tầng cũng tăng lên. Du khách 

mong đợi các dịch vụ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc gia. 

Có áp lực ngày càng tăng đối với các cơ sở thể thao và cơ sở hạ tầng cộng đồng của chúng ta, 

chẳng hạn như đường đi chung và đường dành cho xe đạp, cần phải đạt tiêu chuẩn để tạo điều 

kiện cho người dân Lãnh thổ tham gia giao thông và các hoạt động thể thao, cũng như giúp cho 

các cơ sở chính của chúng ta có thể hỗ trợ cho các cuộc thi đấu cấp quốc gia và quốc tế. 

Ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng văn hóa, di sản và giải trí cung cấp các dịch vụ du lịch mới để 

thu hút du khách. Nó cũng cung cấp một sự thúc đẩy cho các nền kinh tế vùng khi việc làm mới 

được tạo ra trong quá trình xây dựng và chi tiêu của du khách. 

Đầu tư chiến lược vào cơ sở hạ tầng là cần thiết để: 

• cung cấp cơ sở hạ tầng thể thao dễ tiếp cận phù hợp với khí hậu của chúng ta, đáp ứng 

nhu cầu của cộng đồng rộng lớn hơn 

• phát triển các địa điểm và cơ sở vật chất văn hóa nghệ thuật đương đại và sáng tạo theo 

nhu cầu của ngành và cộng đồng 

• phát triển các cơ sở đa năng dùng chung để tối đa hóa việc sử dụng và giảm chi phí cá 

nhân. 

VĂN HÓA NGHỆ 

THUẬT VÀ GIẢI 

TRÍ TÍCH CỰC 
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Mục tiêu chính 

Công nhận giá trị và 
lợi ích của nghệ thuật 
và văn hóa, đặc biệt 
là văn hóa và nghệ 
thuật của thổ dân.  

Giữ vững tính đa 
dạng và sự tiếp cận 
cho mọi người.  

Phát triển một 
phương pháp tiếp 
cận phối hợp đối với 
kế hoạch và đầu tư.  

Mở rộng các cơ hội 
giải trí trong công 
viên và khu bảo tồn 
trong khi vẫn bảo vệ 
được tài sản, giá trị 
văn hóa nhiên nhiên.  

Cải thiện kế hoạch 
không gian và cơ sở 
vật chất, cung cấp và 
chia sẻ tối đa lợi ích 
của các sự kiện thể 
thao và giải trí. 
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Công nghệ kỹ thuật số đang chuyển đổi Bắc Úc và kết nối những vùng sâu nhất với thế 

giới. 

Chìa khóa để chuyển đổi kỹ thuật số trong Lãnh thổ là kết nối tất cả người dân Lãnh thổ với các 

dịch vụ trực tuyến, cung cấp cơ hội kinh doanh, kết nối xã hội và các dịch vụ chính quyền tốt 

hơn như giáo dục và y tế. 

Viễn thông là một dịch vụ thiết yếu và cho phép công nghệ kết nối mọi người và cung cấp quyền 

truy cập vào các công nghệ kỹ thuật số trên toàn thế giới. 

Điều này đòi hỏi cơ sở hạ tầng viễn thông mạnh mẽ và đặt ra những thách thức để phục vụ hiệu 

quả dân số tương đối nhỏ và phân tán rộng rãi của Lãnh thổ. 

Hội nhập kỹ thuật số có thể thay đổi cuộc sống, đặc biệt là đối với những người sống ở các địa 

điểm xa xôi và có thể làm cho khoảng cách không còn là rào cản. 

Chính phủ Úc quản lý và hỗ trợ các dịch vụ viễn thông trên toàn quốc. Mạng băng thông rộng 

quốc gia cung cấp thông tin liên lạc băng thông rộng trên khắp nước Úc và đã phát triển Darwin 

là thành phố thủ đô kết nối gigabit duy nhất ở Úc. 

Bắt kịp với việc thay đổi công nghệ là một thách thức chung và là cơ hội tuyệt vời để cung cấp 

các dịch vụ kỹ thuật số đáp ứng nhu cầu của cộng đồng với mức giá phải chăng.  

Ngành công nghiệp và chính phủ cần làm việc cùng nhau để mở rộng cơ sở hạ tầng viễn thông 

vào các địa điểm xa xôi hơn để cung cấp nền tảng cho việc phát triển các kỹ năng kỹ thuật số, 

việc làm và doanh nghiệp. 

Viễn thông đáng tin cậy chất lượng cao, sử dụng thông minh công nghệ kỹ thuật số và truy cập 

vào các dịch vụ kỹ thuật số hiện đại sẽ giúp định hình tương lai kinh tế của Lãnh thổ. 

Chuyển đổi kỹ thuật số sẽ truyền cảm hứng cho sự đổi mới và kết nối toàn cầu, phát triển cơ hội 

tạo việc làm và kinh doanh nhỏ, giảm nhu cầu đi du lịch đường dài và kết nối mọi người và cộng 

đồng khi không thể đi du lịch. 

Điều quan trọng là những tiến bộ kỹ thuật số sẽ giúp mở rộng mạng xã hội và cải thiện an toàn 

cộng đồng. 

Đầu tư vào công nghệ số từ khu vực tư nhân và tất cả các cấp chính quyền là cần thiết để: 

• cải thiện khả năng tiếp cận viễn thông cho người dân lãnh thổ, đặc biệt là ở các cộng 

đồng nông thôn và vùng sâu vùng xa 

KỸ THUẬT SỐ 



Kế hoạch Hạ tầng 10 năm 2019-2028  Bản dịch tiếng Việt 

115 
 

• giúp thu hẹp khoảng cách giữa thổ dân và người khác bằng cách áp dụng kỹ thuật số 

nhiều hơn 

• khuyến khích đổi mới công nghệ từ khu vực tư nhân 

• kết nối các doanh nghiệp Lãnh thổ, bất kể vị trí, với thị trường địa phương, liên bang và 

toàn cầu. 

Các dự án ưu tiên: 

• Chương trình đồng đầu tư viễn thông vùng sâu của Telstra và Chính quyền Bắc Úc – tiếp 

tục lắp đặt hạ tầng viễn thông ở các vùng sâu ưu tiên. 

• Barkly Regional Deal – Hệ thống Radar thời tiết mới. 
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Mục tiêu chính 

Hệ thống viễn thông cung 
cấp lợi ích dài hạn cho các 
cộng đồng ở đô thị, nông 
thôn và vùng sâu khắp 
lãnh thổ.  

Hiện thực hóa giá trị của dữ 
liệu chính quyền thông qua 
các kế hoạch mạnh mẽ để 
chia sẻ dữ liệu rộng lớn hơn 
cho các ngành và cộng đồng 
để phát triển kinh doah và 
dịch vụ. 

Duy trì đầu tư, sáng tạo và 
kỹ năng kỹ thuật số thông 
qua phản ứng nhanh với 
công nghệ mới và cơ hội 
thị trường.  

Kết hợp các dịch vụ trực 
tuyến và tại quầy để cung 
cấp dịch dễ dàng hơn và 
rẻ hơn cho cộng đồng và 
doanh nghiệp tương tác 
với chính quyền. 
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