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TÓM TẮT
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BRVT) là trung tâm kinh tế mới
nổi ở Việt Nam. Đây là cửa ngõ kinh tế của miền Đông
Nam Bộ Việt Nam. Tỉnh BRVT là một phần của Khu vực Đô
thị Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực có dân số khoảng 21
triệu người. BRVT là điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài
phổ biến thứ 4 tại Việt Nam.
Những phát triển mới bên trong và xung quanh BRVT
làm cho tỉnh này trở thành một điểm đến cạnh tranh
cho đầu tư của Úc. Cơ sở hạ tầng cảng biển và sân bay
quốc tế mới đang được xây dựng ở tỉnh lân cận hứa hẹn
thúc đẩy việc kết nối BRVT với quốc tế. Tỉnh này cũng là
nơi có cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)
quốc gia, có khả năng mở rộng khi hệ thống năng lượng
của Việt Nam được hiện đại hóa.
Các doanh nghiệp Úc đã và đang củng cố tên tuổi tại
BRVT. Sau khi Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế vào cuối
những năm 1980, các công ty Úc nằm trong số những
công ty nước ngoài đầu tiên đầu tư vào tỉnh. Những doanh
nghiệp này hiểu rõ môi trường pháp lý của tỉnh và là nguồn
lực cho các doanh nghiệp Úc khác đang tìm cách thâm
nhập vào BRVT.

BRVT là đầu mối lý tưởng cho các nỗ lực nâng cấp quan
hệ kinh tế Úc - Việt. Úc đã thiết lập các khuôn khổ chính
sách để xây dựng các liên kết thương mại và đầu tư với Việt
Nam, bao gồm cả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh
tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Các đặc trưng của BRVT khiến tỉnh này trở thành cửa ngõ địa lý lý tưởng để hiện thực
hóa chương trình này.
Chính phủ Tây Úc đã ký Biên bản Ghi nhớ (MoU) với tỉnh
BRVT vào tháng 9 năm 2020. Biên bản ghi nhớ (MoU)
thiết lập ba trụ cột hợp tác giữa hai chính phủ: hợp tác
kinh tế, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật. Biên bản ghi nhớ
nhằm phát triển thương mại và xây dựng mối liên kết chặt
chẽ hơn giữa chính phủ và doanh nghiệp.
Am hiểu về môi trường kinh tế của BRVT là chìa khóa
để mở ra các kết nối sâu sắc hơn. Đây là cơ hội để tập
hợp các tổ chức chuyên môn của Úc tại BRVT và phát triển
chương trình “lộ trình” xây dựng mối quan hệ kinh tế song
phương bền chặt hơn sử dụng BRVT làm cơ sở.

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Các bước tiếp theo để thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với BRVT bao gồm:
Thiết lập sự hiện diện thương mại của Úc trong từng
lĩnh vực chính của BRVT. Về mặt tổng thể, Úc không
có quy mô để trở thành một trong những nhà đầu tư
lớn nhất tại BRVT, nhưng việc đảm bảo sự hiện diện
thương mại của Úc trên các lĩnh vực mà chúng ta cùng chia
sẻ bổ sung hỗ trợ kinh tế sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể.
Việc thành lập các công ty Úc, với tư cách là đối tác đầu tư
và/hoặc thương mại, trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng
(LNG), chế biến khoáng sản, sản xuất, du lịch và nông nghiệp, sẽ mở ra các cánh cửa cam kết sâu sắc trong lĩnh vực
thương mại.
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Xây dựng chương trình ‘lộ trình’ để giúp các công ty
Úc thiết lập hoạt động tại BRVT. Chương trình này
sẽ tận dụng đầy đủ sự hiểu biết và chuyên môn hiện
có của các công ty đã hoạt động tại BRVT. Chương trình lộ
trình sẽ đóng vai trò là nguồn lực để làm rõ các thủ tục hành
chính ở địa phương, các biện pháp khuyến khích cấp tỉnh và
sử dụng các hiệp định thương mại hiện có với Việt Nam như
CPTPP và RCEP. Chương trình cũng sẽ bao gồm thành phần
thúc đẩy mạng lưới giữa các công ty Úc với các quan chức
chính phủ và các ngành công nghiệp ở tỉnh BRVT.
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Chính phủ Tây Úc có cơ hội phân bổ nguồn lực
theo hướng thi hành trụ cột kinh tế trong Biên bản
ghi nhớ với BRVT. Tây Úc đi trước các bang khác của
Úc trong cam kết với BRVT. Việc phân bổ nguồn lực
theo hướng thi hành trụ cột kinh tế trong Biên bản ghi nhớ
với tỉnh sẽ củng cố vai trò lãnh đạo của họ trong việc hiểu
rõ các cơ hội kinh tế ở Việt Nam. Đồng thời sẽ mở ra cánh
cửa cho các doanh nghiệp ở Tây Úc quan tâm đến Việt
Nam như một đối tác đa dạng hóa, với BRVT là đầu mối.
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Chính phủ Tây Úc nên triển khai thành phần trao
đổi dịch vụ công trong Biên bản ghi nhớ với BRVT.
Trao đổi này cung cấp một con đường độc đáo tạo
điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các ý tưởng chính
sách và thúc đẩy sự hiểu biết về các môi trường kinh doanh tương ứng. Khi Việt Nam tiếp tục cải cách kinh tế, các
thiết lập chính sách của Tây Úc có thể đóng vai trò là tiêu
chuẩn cho quản trị cấp tỉnh và cấp quốc gia. Điều này sẽ
làm cho môi trường pháp lý và kinh doanh của Việt Nam
trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty Úc và giảm đi
nhận thức về rủi ro.
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Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BRVT):
Tiên phong thúc đẩy mối
quan hệ kinh tế Úc-Việt

SƠ LƯỢC VỀ BẢN GHI NHỚ (MOU)
CỦA TÂY ÚC - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỢP TÁC
KINH TẾ
•

•
•

Tạo điều kiện thuận lợi cho các
liên kết giữa doanh nghiệp với
doanh nghiệp
Trao đổi các phái đoàn
thương mại thường niên
Trao đổi dịch vụ công giữa
chính phủ và các cơ
quan ngành

GIÁO DỤC
•
•
•

Kết nối các nhà cung cấp
giáo dục và đào tạo
Khuyến khích bố trí trường
học chi nhánh
Hợp tác chuyển giao
chương trình giảng dạy

Trao đổi nghệ sĩ giữa
các cơ sở văn hóa và
giáo dục

#5

#2

36,8 tỷ
đô la

VĂN HÓA
VÀ NGHỆ
THUẬT

Bình Dương

Đồng Nai

32,3 tỷ
đô la

Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu

#1

48,8 tỷ
đô la

#4

32,9 tỷ
đô la
(BẢN ĐỒ) BRVT LÀ ĐIỂM ĐẾN THU
HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI PHỔ
BIẾN THỨ 4 TẠI VIỆT NAM
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