
 

 

 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC 

HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM-ỐTXTRÂYLIA 

 

Quan hệ Việt Nam và Ốtxtrâylia trong những năm gần đây đã có những bước tiến vượt bậc về 

mọi mặt, thể hiện bằng việc vào 15/3/2018 hai nước đã nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác 

Chiến lược. Nhằm cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, ngày 5/11/2020 hai Bộ trưởng 

Ngoại giao đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-

Ốtxtrâylia giai đoạn 2020-2023 với việc tăng cường gắn kết kinh tế là một trong 3 trụ cột chính 

của Chương trình 

Để cụ thể hóa chương trình hành động của Chính phú hai nước dưới góc độ doanh nghiệp, 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại Ốtxtrâylia tại 

Việt Nam (AusCham) đã có sáng kiến thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam-Ốtxtrâylia, 

tạo cơ chế hoạt động cho các doanh nghiệp quan tâm phát triển quan hệ kinh tế -thương mại 

giữa Việt Nam và Ốtxtrâylia cùng hoạt động.  

Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam-Ốtxtrâylia: Hội đồng gồm có hai phân Ban. Phân Ban 

Việt Nam là tập hợp các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường Ốtxtrâylia. Phân 

Ban Ốtxtrâylia  là tập hợp các doanh nghiệp Ốtxtrâylia quan tâm đến thị trường Việt Nam. Hai 

bên tự chủ thành lập Ban lãnh đạo Hội đồng và quy tụ các doanh nghiệp tham gia Hội đồng. 

Chủ tịch VCCI và Chủ tịch AusCham sẽ là đồng chủ tịch của Hội đồng. 

Mục tiêu của Hội đồng là nhằm góp phần mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam và Ốtxtrâylia trên nhiều lịch vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, trao đổi 

khoa học kỹ thuật, du lịch và văn hóa. Hội đồng là cầu nối để doanh nghiệp có cùng quan tâm 

đến thị trường Ốtxtrâylia trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và cùng khai thác hiệu quả các cơ hội 

kinh doanh, cùng nhau đóng góp ý kiến, đề xuất các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác doanh 

nghiệp song phương, tăng cường giao lưu đối thoại với địa phương nhằm tạo môi trường kinh 

doanh thuận lợi và minh bạch cũng như gắn kết các doanh nghiệp địa phương tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam thông qua các tập đoàn lớn 

của Ốtxtrâylia cũng như kêu gọi thu hút đầu tư có chất lượng cao của Ốtxtrâylia vào Việt Nam. 

Với sự tham vấn tích cực của các chuyên gia Bộ ngành, các cơ quan ngoại giao và thương mại, 

Hội đồng cũng là kênh đối thoại hữu hiệu giữa doanh nghiệp và các cơ quan Chính phủ nhằm 

kịp thời truyển tải thông tin và phản ảnh nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hợp 

tác phát triển thương mại 

Hoạt động của Hội đồng: Hằng năm hoặc khi có điều kiện, hai bên sẽ tổ chức các hoạt động 

xúc tiến thương mại - đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, từ đó góp phần thúc đẩy quan 

hệ thương mại - đầu tư song phương hai nước trong thời gian tới. Hội đồng có thể tập hợp ý 

kiến của các thành viên để kiến nghị lên chính phủ hai nước nhằm tìm biện pháp hữu hiệu thúc 

đẩy quan hệ thương mại song phương. 



Ban lãnh đạo Hội đồng là đại diện các doanh nghiệp ưu tú, đã có quan hệ kinh doanh với thị 

trường Ốtxtrâylia hoặc có kinh nghiệm lâu năm trong đầu tư, xuất nhập khẩu với thị trường 

nước ngoài mong muốn đẩy mạnh thị trường sang Ốtxtrâylia. 

Cơ cấu ban lãnh đạo gồm: 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. 

Ban thư ký Hội đồng: gồm cán bộ Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI phụ trách thị trường 

Ốtxtrâylia có trách nhiệm hỗ trợ Ban lãnh đạo triển khai các hoạt động, sáng kiến của Hội 

đồng. Mọi công việc liên quan, phát sinh đến Hội đồng, Ban thư ký sẽ báo cáo Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch cho chỉ đạo giải quyết.  

 


