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THƯ NGỎ 

V/v: Chiến lược thúc đẩy giao thương và hợp tác phát triển VN - Bắc Úc 

 

Kính thưa Quý vị, 

Nói đến Nước Úc ta thường nghĩ đến Canbera, Sydney, Melbourne nhưng nếu 
nói đến vị trí địa lý chiến lược thì Thủ phủ Darwin của Lãnh thổ Bắc Úc mới đóng 
vai trò độc nhất vô nhị, là cửa ngõ gần nhất kết nối giữa Châu Á với phần còn 
của Châu Úc. Ngoài ra, Bắc Úc rất giàu tài nguyên thiên nhiên như dầu khí, 
khoáng sản, di sản văn hóa Thổ dân, nhiều khu bảo tồn nhiên hùng vĩ … 
GDP/đầu người cao nhất Nước Úc, có diện tích gấp 4 lần Việt Nam nhưng dân số 
chưa đầy ¼ triệu người.  

Khi nói đến quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc, phần đông đều nghĩ đến 
những khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA), các công trình như Cầu Mỹ 
Thuận, Cầu Cao Lãnh, hay những chương trình hỗ trợ kỹ thuật về nông nghiệp, 
biến đổi khí hậu, giáo dục đào tạo và những suất học bổng tại Úc, cân bằng giới, 
quản trị nhà nước, hay gần đây nhất là cam kết hỗ trợ vaxcin Covid-19 của Úc 
dành cho Việt Nam … như vậy khi nói đến hợp tác với Úc thì hầu như mọi người 
đều hiểu là Việt Nam sẽ được nhận là chính. Hay khi nói đến đầu tư nước ngoài 
thì 99% cũng sẽ là đầu tư của Úc vào Việt Nam. 

Nhưng giờ đây, thời thế đang dần xoay chuyển và vị thế của Việt Nam trong bối 
cảnh toàn cầu cũng đã khác, đặc biệt là trong Chiến lược thúc đẩy hợp tác giao 
thương kinh doanh và đầu tư vào Bắc Úc. Chiến lược này là một sự cân bằng về 
lợi ích giữa hai bên, căn cứ vào lợi thế cạnh tranh của Việt Nam và của Bắc Úc 
mà hai bên tiến hành hợp tác theo cơ chế đôi bên đều có lợi. 

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ - Việt kiều Úc - về Việt Nam đầu tư từ 1992, đã có 
rất nhiều tâm huyết trong việc kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh và đầu 
tư phát triển giữa Việt Nam và Bắc Úc. Từ 2013, Ông là người tiên phong thúc 
đẩy nhập khẩu đàn bò Bắc Úc về Việt Nam. Liên tiếp trong các năm từ 2015-
2019, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Úc 
(NTVBC),  Ông đóng vai trò là cầu nối tổ chức nhiều đoàn cho nhiều cơ quan từ 
Trung ương, cho đến các tỉnh, thành của Việt Nam và các doanh nghiệp đến 
tham quan nghiên cứu môi trường và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại thị trường 
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Bắc Úc. Theo Ông Mỹ, Bắc Úc đang rất thiếu nhân lực và có nhu cầu rất lớn về 
vật tư và vật liệu xây dựng để phát triển hạ tầng kinh tế. Trong khi đây lại là lợi 
thế cạnh tranh rất lớn của Việt Nam trong hiện tại và tương lai. 

Trong những năm gần đây, Chính quyền Bắc Úc đã rất nỗ lực trong nghiên cứu 
để ban hành đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển hạ tầng kinh 
tế - xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Có thể kể đến một số tài liệu 
định hướng quan trọng như sau: Khung phát triển kinh tế dài hạn, Chiến lược 
tăng trưởng dân số, Kế hoạch hạ tầng 10 năm, Quy hoạch logistics, Chiến lược 
ngành du lịch, Chiến lược giáo dục và đào tạo quốc tế, Chính sách đa dạng hóa 
sắc tộc, Chiến lược thu hút lực lượng lao động, Chiến lược Thổ dân, …  

Xuyên suốt 10 năm theo dõi sát quá trình phát triển của Bắc Úc và qua nghiên 
cứu các tài liệu nói trên, Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ cho rằng mặc dù hệ 
thống chính sách và chiến lược của Bắc Úc là rất khoa học và bài bản, tuy nhiên 
điều cốt lõi để tăng trưởng bùng nổ theo đúng tiềm năng vốn có của Bắc Úc thì 
điểm mấu chốt nhất để giải bài toán về thiếu hụt nguồn nhân lực thì vẫn còn 
quá dè dặt và bảo thủ. 

Chính vì thế, trong bài trình bày “Tầm nhìn 10 năm hợp tác phát triển VN – Bắc 
Úc” Ông Mỹ cho rằng cần phải mạnh dạn và cởi mở trong việc nâng mục tiêu 
phát triển dân số Bắc Úc từ 1.4% trong hiện tại lên gấp đôi – gấp ba bốn lần (500 
ngàn – 1 triệu dân) trong mười năm tới. Và điều này là hoàn toàn khả thi với sự 
đóng góp và hợp tác tích cực từ cả hai phía Việt Nam và Úc.  

Trước tiên, về phía Việt Nam: 

 Ở hướng tiếp cận từ trên xuống, chúng tôi mong mỏi rằng Chiến lược hợp 
tác phát triển VN - Bắc Úc này sẽ nhận được sự quan tâm đúng mực từ 
góc độ đường lối, chính sách và chiến lược của Đảng và Chính phủ để đưa 
vào Chương trình nghị sự ngoại giao cấp cao giữa Việt Nam và Úc; 

 Ở hướng tiếp cận từ dưới lên, chúng tôi thiết tha kêu gọi các hiệp hội 
doanh nghiệp hãy phổ biến Chiến lược này đến từng hội viên của mình, 
nhằm tranh thủ cơ hội sớm tiếp cận một môi trường kinh doanh và đầu tư 
còn rất nhiều tiềm năng như Bắc Úc, làm bàn đạp hiện thực hóa ước mơ 
toàn cầu hóa và ra biển lớn của doanh nghiệp Việt Nam.  
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Chiến lược muốn thực hiện thành công cần phải có sự thống nhất đồng bộ của 
các bên có liên quan, sự đóng góp của các chuyên gia kinh tế - xã hội, các nhà 
khoa học và nhất là sự năng động và dám nghĩ lớn của doanh nghiệp Việt Nam. 

Rất mong nhận được phản hồi tích cực cũng như phản biện từ những người 
quan tâm và có tâm huyết. 

Kính thư, 

Sydney, ngày 30/10/2021 

Nguyễn Ngọc Mỹ  

Chủ tịch Vabis Group 

Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam Bắc Úc (NTVBC) 

Phó Chủ tịch Hiệp hội đầu tư nước ngoài Việt Nam (VAFIE) 


