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Sách trắng 

Australia trong Thế kỷ Châu Á 

 

Bản tóm tắt chi tiết 

 

Sự trỗi dậy của Châu Á đang làm thay đổi thế giới. Đây là điểm đặc trưng mô tả thế kỷ 21—thế kỷ 
Châu Á. Những thay đổi này có tác động sâu sắc đến tất cả mọi người ở bất kỳ đâu. 

Sự thăng hoa phi thường của Châu Á đã làm thay đổi nền kinh tế, xã hội và môi trường chiến lược 
của Australia . Quy mô và tốc độ của sự thay đổi này sẽ còn tiếp tục, có nghĩa là Australia  đang 
bước vào một giai đoạn chuyển biến đích thực trong lịch sử của chúng ta. 

Chỉ trong vòng vài năm nữa, Châu Á sẽ không chỉ là một nơi sản xuất hàng hóa và dịch vụ lớn nhất 
thế giới, mà còn là một nơi tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới. Châu Á vốn là một khu 
vực đông dân nhất thế giới. Trong tương lai, Châu Á sẽ còn là nơi mà phần đông giai cấp trung lưu 
của thế giới sẽ sống ở đó. 

Thế kỷ Châu Á là một cơ hội của Australia . Do trung tâm trọng lực của toàn cầu dịch chuyển về khu 
vực của chúng ta, nên sự khống chế của khoảng cách tầm xa đang được thay thế bằng các triển 
vọng của cự ly tầm gần. Australia  ở vào đúng vị trí, đúng thời điểm—nằm trong khu vực Châu Á, 
trong thế kỷ Châu Á. 

Trong suốt mấy thập niên qua, các doanh nghiệp, các nhà xuất khẩu Australia và cộng đồng đã đặt 
dấu chân của mình trên toàn khắp khu vực này. Ngày hôm nay, đối với Australia , cuộc bùng nổ 
khoáng sản và năng lực là một khía cạnh rõ rệt nhất, nhưng không phải là duy nhất, của sự trỗi dậy 
của Châu Á. Trong lúc thế kỷ này đang diễn tiến, thì sự tăng trưởng trong khu vực của chúng ta sẽ 
tác động đến hầu như toàn bộ nền kinh tế và xã hội của chúng ta. 

Trong khu vực này đang nổi lên một tầng lớp trung lưu ngày càng giàu có và luôn dịch chuyển. Việc 
này tạo ra các cơ hội mới. Tầng lớp này đang đòi hỏi nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau, từ y 
tế và chăm sóc người cao niên đến giáo dục và hàng hóa gia đình, các dịch vụ du lịch, ngân hàng và 
tài chính, cũng như các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao. 

Vượt trên các lợi ích kinh tế còn là nhiều cơ hội giá trị để xây dựng các mối quan hệ vững mạnh hơn 
trên toàn khắp khu vực này, bao gồm qua các liên kết gắn bó hơn về giáo dục, văn hóa và con người 
với con người. 

Quốc gia của chúng ta có thế mạnh là đã có một lịch sử dài lâu gắn bó với các quốc gia ở  Châu Á. 
Các mối quan hệ của Australia  trong khu vực này của chúng ta luôn vững chắc và mạnh mẽ, trong 
đó là các mối quan hệ với các quốc gia Châu Á như Trung quốc, Nhật bản, Ấn độ, Inđônêxia và Cộng 
hòa Triều tiên (Hàn Quốc). Nhưng trong thế kỷ Châu Á này, chúng ta cần phải bước vào một giai 
đoạn mới, với sự tham gia sâu hơn và rộng hơn. 
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Sách Trắng này đưa ra một lộ trình cho toàn Australia —các chính phủ, doanh nghiệp, công đoàn, và 
cộng đồng rộng lớn hơn—trong giai đoạn tiếp theo này. Mục đích của chúng ta là đảm bảo Australia 
trở thanh một quốc gia thịnh vượng hơn và kiên cường hơn, là một phần đầy đủ của khu vực của 
chúng ta và mở ra thế giới. 

Australia  xuất phát từ một vị trí có thế mạnh. Cũng giống như khu vực của chúng ta có rất nhiều 
thứ để mang đến cho chúng ta, chúng ta cũng có rất nhiều thứ để mang đến cho khu vực này của 
chúng ta. Chúng ta có các thể chế mạnh, đi đầu trên thế giới, chúng ta có một lực lượng lao động đa 
văn hóa và có tay nghề cao, chúng ta có một nền kinh tế năng suất cao, rộng mở và kiên cường, là 
một trong những nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới. Những tài sản này đã được củng cố bằng việc 
thực hiện hàng loạt các cuộc cải cách kinh tế và đưa ra các quyết định đúng đắn trong những thập 
niên qua, trong đó có các hành động mà Australia, vượt lên hẳn thế giới, đã tránh được những tác 
động nặng nề nhất của cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu. 

Các thế mạnh của chúng ta bấy lâu nay đã được phản ánh trong mối tương tác của Australia  với các 
quốc gia ở Châu Á. Trong suốt 50 năm qua, thương mại của Australia  với Châu Á, một phần trong 
tổng thương mại của chúng ta, đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Các liên kết tài chính, chính trị 
và văn hóa đã được làm cho sâu sắc hơn. Chúng ta có các mối quan hệ vững chắc và tình bằng hữu 
gần gũi với các quốc gia trong toàn khu vực. 

Nhưng sự chọn lựa, chứ không phải sự tình cờ, sẽ là thứ mà Australia  lấy đó để làm cơ sở cho sự 
thành công của mình. Để thành công, chúng ta phải duy trì được các môi trường và phương hướng 
chính sách mà chúng ta đã thực hiện một cách tốt đẹp. Chúng ta cần củng cố các nền tảng xã hội 
vững chắc của mình, trong đó có các thể chế quốc gia, sự đa dạng văn hóa của chúng ta và xã hội 
hướng ngoại của chúng ta. 

Chúng ta sẽ cần phải làm nhiều hơn thế—chúng ta, tất cả đều cần phải ứng phó với những thay đổi 
nhanh chóng đang diễn ra trong khu vực của chúng ta.  

Người dân Australia cần phải hành động trong năm lĩnh vực quan trọng để thành công trong thế kỷ 
Châu Á này.  

Thứ nhất, bất kể thế kỷ Châu Á xoay vần thế nào, thì sự thịnh vượng của Australia  sẽ vẫn đến từ 
việc dựa vào các thế mạnh của chúng ta. Chúng ta cần phải củng cố vững chắc các nền tảng của xã 
hội công bằng của chúng ta và nền kinh tế thịnh vượng, rộng mở và kiên cường của chúng ta ngay 
tại nước nhà. Chúng ta cần phải dựa vào những lĩnh vực mà chúng ta vốn thực hiện tốt, nhằm mở 
rộng lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Điều thiết yếu sẽ là việc cải cách và đầu tư liên tục trên toàn 
khắp năm trụ cột của hiệu suất—tay nghề và giáo dục, đổi mới, cơ sở hạ tầng, cải cách thuế và cải 
cách luật lệ.  

Thứ hai, là một quốc gia, chúng ta thậm chí phải làm hơn nữa để phát triển các năng lực mà sẽ giúp 
Australia  thành công. Trách nhiệm lớn lao nhất của chúng ta là đầu tư vào người dân của chúng ta 
thông qua tay nghề và giáo dục để làm lực đẩy cho kết quả hiệu suất của  cả đất nước Australia  và 
đảm bảo là tất cả người dân Australia đều tham gia và đóng góp vào. Các năng lực đặc biệt quan 
trọng đối với thế kỷ Châu Á, bao gồm tay nghề đặc trưng của mỗi công việc, độ xuất sắc về khoa học 
và kỹ thuật, khả năng thích ứng và độ kiên cường. Sử dụng tính sáng tạo và tư duy dựa vào thiết kế 
để giải quyết các vấn đề phức tạp là một thế mạnh đặc biệt của Australia  mà có thể giúp giải quyết 
được các thách thức đang nổi lên của thế kỷ này. Là một quốc gia, chúng ta còn cần phải mở rộng và 
làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của chúng ta về các nền văn hóa và ngôn ngữ Châu Á, để trở nên am 
hiểu Châu Á hơn. Các năng lực này là cần thiết cho việc xây dựng các kết nối và các mối quan hệ đối 
tác vững chắc hơn trên toàn khu vực. 
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Thứ ba, sự thành công về thương mại của Australia  trong khu vực đòi hỏi các công ty và các định 
chế luôn đổi mới và cạnh tranh của Úc cần phải phát triển các mối quan hệ hợp tác với các công ty 
và định chế khác trong khu vực. Các công ty của Australia cần những mô hình kinh doanh mới và 
những thái độ mới để vận hành và kết nối với các thị trường Châu Á. Chúng ta sẽ nỗ lực để làm cho 
khu vực này trở nên cởi mở hơn và hợp nhất hơn, khuyến khích thương mại, đầu tư và các mối 
quan hệ đối tác. Các công ty sẽ điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình để nắm bắt các cơ hội 
được tạo ra trong khu vực của chúng ta. 

Thứ tư, một điều tất yếu đó là tương lai của Australia  luôn liên quan chặt chẽ với sự ổn định và nền 
an ninh bền vững của khu vực đa dạng này của chúng ta. Australia  có rất nhiều để đóng góp vào 
qua việc hợp tác với các quốc gia khác nhằm hỗ trợ an ninh bền vững trong khu vực. Chúng ta sẽ 
làm việc để xây đắp sự tin cậy và hợp tác, song phương cũng như qua các cơ chế khu vực vốn có. 
Chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ một vai trò lớn lao hơn cho các quốc gia Châu Á trong một trật tự khu 
vực và toàn cầu dựa trên các luật lệ. Sự liên minh của Australia  với Hoa kỳ và sự hiện diện mạnh mẽ 
của Hoa kỳ trong Châu Á, cũng như sự tham gia đầy đủ của Trung quốc vào những thay đổi của khu 
vực, sẽ hỗ trợ sự ổn định của khu vực.  

Thứ năm, chúng ta cần phải làm vững chắc các mối quan hệ sâu và rộng của Australia  trong toàn 
khắp khu vực ở mọi cấp. Các liên kết này là những liên kết xã hội và văn hóa và cũng là những liên 
kết chính trị và kinh tế. Việc cải thiện các liên kết con người với con người có thể là chìa khóa giúp 
mở ra các lợi ích kinh tế và xã hội. Trong khi Chính phủ Australia luôn đóng vai trò đi đầu trong việc 
làm vững chắc và xây đắp các mối quan hệ với các đối tác trong khu vực—bằng nền ngoại giao tích 
cực hơn trên toàn Châu Á—thì các thành phần khác trên diện rộng, từ các doanh nghiệp, công 
đoàn, các nhóm cộng đồng đến các định chế giáo dục và văn hóa, cũng đều đóng một vai trò quan 
trọng. Các mối quan hệ vững chắc hơn sẽ làm cho nhiều người dân Australia có sự hiểu biết sâu sắc 
hơn về những gì đang diễn ra tại Châu Á và có khả năng tiếp cận những lợi ích của sự tăng trưởng 
trong khu vực của chúng ta. Ngược lại, sẽ có thêm các láng giềng trong khu vực hiểu biết chúng ta 
một cách tốt hơn so với hiện nay. 
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Sự thành công trong thế kỷ Châu Á đòi hỏi một nỗ lực của toàn Australia , với các doanh nghiệp, 
công đoàn, các cộng đồng và các chính phủ là những đối tác trong sự chuyển biến sâu sắc, giống 
như bất kỳ sự chuyển biến nào khác trong suốt quá trình lịch sử của chúng ta mà đã làm nên những 
nét đặc trưng của đất nước Australia . 

Chính vì quyền lợi của tất cả những người dân Australia—và do đó, chính vì quyền lợi của quốc 
gia—mà cần phải phát triển các năng lực và các kết nối mà Australia  sẽ cần, để chúng ta có thể 
đóng góp vào, và học hỏi từ khu vực này, cũng như tận dụng tối đa các cơ hội này. 

Những thách thức phía trước đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ; người dân Australia không thể xây đắp một 
sớm một chiều, hay chậm chí trong năm năm, các mối quan hệ vững chắc hơn hay học hỏi được các 
kỹ năng mới, đặc biệt khi xét đến tính đa dạng của các quốc gia trong khu vực của chúng ta. Một số 
hành động có thể thực hiện được ngay tức thì, nhưng một số khác đòi hỏi việc trao đổi thêm nữa 
giữa các cộng đồng trên toàn quốc, đòi hỏi việc hoạch định chi tiết và việc thực hiện chu đáo qua cả 
một thế hệ. 

Các chương từ chương 1 đến chương 4 của Sách Trắng này giải thích sự trỗi dậy phi thường của 
Châu Á trong suốt các thập niên gần đây và tương lai có thể của khu vực này đến năm 2025 (Hình 
1). Các chương này sẽ xem xét vị thế của Australia  trong Châu Á và triển vọng của chúng ta đến 
năm 2025. Những yếu tố này giúp hình thành viễn cảnh cho một lộ trình của  Australia  trong thế kỷ 
Châu Á. 

Các chương từ chương 5 đến chương 9 phác thảo một tập hợp đầy tham vọng các mục tiêu quốc 
gia và đường hướng để đưa Australia tiến đến năm 2025 (Hình 2). Việc thúc đẩy và thực thi các mục 
tiêu quốc gia này quyết định chương trình nghị sự để tận dụng tối đa thế kỷ Châu Á nay, nhưng việc 
đạt được những mục tiêu này sẽ đòi hỏi một nỗ lực toàn bộ và được phối hợp, của toàn cộng đồng. 
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Hình 1: Xác định bối cảnh cho thế kỷ Châu Á 

 

 



6 

Hình 2: Lộ trình dẫn đường cho thế kỷ Châu Á 
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Sự trỗi dậy của Châu Á 

Tốc độ và quy mô của sự thay đổi trong khu vực là đáng kinh ngạc (Biểu đồ 1). 1 Trong 20 năm qua, 
Trung quốc và Ấn độ đã tăng thị phần của mình trong nền kinh tế toàn câu lên gần gấp ba lần và làm 
tăng quy mô kinh tế tuyệt đối của mình lên gấp gần sáu lần. Đến năm 2025, toàn khu vực sẽ chiếm 
xấp xỉ một nửa sản lượng của thế giới. Nhiều triệu người sẽ được thoát khỏi tình trạng nghèo đói. 
Họ sẽ sống lâu hơn và được kết nối một cách tốt hơn với thế giới. 

Biểu đồ 1: Sự trỗi dậy về kinh tế của Châu Á sẽ còn tiếp tục 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng của Châu Á trong việc tận dụng các thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu mở, đã và 
đang rất quan trọng cho sự chuyến biến kinh tế của Châu lục này. Trọng tâm của việc này là cam kết 
phổ quát về sự đầu tư vào con người và vốn vật chất. 

Châu Á tiếp tục phát triển trước một khối các thách thức toàn cầu dai dẳng. Đầu tiên trong số này là 
sự yếu kém hiện hữu trong các nền kinh tế tiên tiến lớn, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế vừa 
phải hơn được mong chờ. Thứ hai, là các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và các thách 
thức đang nổi lên khác trong lĩnh vực an ninh lương thực, nước và năng lượng. Thứ ba, Châu Á có 
những thách thức của riêng mình trong lĩnh vực chính sách, bao gồm sự tiếp tục của các cuộc cải 
cách thị trường nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững về kinh tế và môi trường, việc ứng phó với 
tình trạng đô thị hóa, dân số già ở một số quốc gia và việc xây dựng mạng lưới an sinh xã hội. 

Sự trỗi dậy về kinh tế của Châu Á đang làm dịch chuyển các thế trọng khác trong khu vực cũng như 
trên khắp toàn cầu. Hoa kỳ sẽ vẫn tiếp tục là một quốc gia đóng vai trò chiến lược, mạnh mẽ nhất 
trong Châu Á trong một tương lai có thể thấy trước được. Nhưng sự tăng trưởng kinh tế và mối 
quan tâm quốc tế rộng hơn của các cường quốc lớn của Châu Á, đặc biệt là Trung quốc và Ấn độ, 
đang làm thay đổi trật tự chiến lược đã có lâu nay. Của cải quốc gia nhiều hơn đang cho phép các 
nước có thể hiện đại hóa lực lượng quốc phòng của mình, để có được năng lực tiên tiến nhất và để 
mở rộng quyền lực. Đồng thời, sự tăng trưởng kinh tế sẽ tạo thêm sức ép lên các tài nguyên năng 
lượng, nước và lương thực. Vẫn còn những căng thẳng chính yếu vốn có của khu vực, như chương 

                                                           
1 Diện tích bong bóng trong Biểu đồ 1 phản ảnh kích cỡ của GDP đối với các nền kinh tế của Châu Á, được điều chỉnh 
cho ngang giá sức mua trong giá cả của năm 2011 (Maddison 2010, IMF 2012c, Conference Board 2012 and Treasury 
projections). Xem bảng chú giải thuật ngữ để biết định nghĩa về Châu Á và mô tả về các dự báo. 
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trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và các tranh chấp lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết. Cảnh quan 
chiến lược của Australia  đang trở nên chật kín và phức tạp hơn. 

Sự ổn định và thịnh vượng của khu vực của chúng ta sẽ phụ thuộc vào việc các mối quan hệ của các 
cường quốc chính diễn tiến như thế nào, đặc biệt là giữa Trung quốc, Ấn độ, Nhật bản và Hoa kỳ. 
Cạnh tranh với một mức độ nhất định là thứ không thể tránh khỏi khi trật tự chiến lược của Châu Á 
thay đổi. Nhưng tất cả các quốc gia trong khu vực đều có sự đầu tư thâm sâu vào tính ổn định và 
tăng trưởng kinh tế: những lệ thuộc qua lại phức tạp và sự gắn bó song phương đang phát triển là 
những động lực vững chắc. 

Tuy nhiên, mặc dù khả năng tính toán sai có thể là ở mức thấp, nhưng các hậu quả tiềm tàng thì có 
thể sẽ là ở mức cao. Những rủi ro này đang lái các nỗ lực song phương và của khu vực tới việc tạo 
lập sự tin cậy, các cuộc đối thoại và thói quen  
luôn hợp tác trong khu vực, và Sách Trắng này khám phá những nỗ lực đó. 

Australia ở Châu Á 

Australia  ở vào một vị trí tốt để tận dụng tối đa các cơ hội sẽ đến từ thế kỷ Châu Á này. Bất chấp 
những điều kiện không đồng đều trên khắp tất cả mọi lĩnh vực, Australia vẫn là một trong những 
nền kinh tế vững mạnh nhất trên thế giới và có một triển vọng sáng sủa. Tỉ lệ thất nghiệp thấp. Lạm 
phát được kiểm soát. Lợi thế thương mại cao. Trong khi giá cả hàng hóa có vẻ như đã vượt quá đỉnh 
cao kỷ lục của nó, thì việc đầu tư đáng kể vào khoáng sản và năng lượng vẫn còn tiếp tục và tình 
trạng sản xuất và xuất khẩu ở quy mô lớn vẫn tiếp tục diễn ra. 

Tài chính công của Australia  thuộc trong số vững mạnh nhất trên thế giới. Nợ chính phủ thấp. Các 
định chế tài chính của chúng ta đều lành mạnh và chúng ta có xếp loại tín dụng quốc gia ở mức cao 
nhất có thể. Chúng ta có một dân số đa văn hóa, tay nghề cao và sáng tạo, đã cho thấy năng lực 
trong việc đổi mối và giải quyết các vấn đề phức tạp. Chúng ta có các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
dồi dào và có khả năng chuyên môn cũng như công nghệ để phát triển các nguồn này. 

Các khuôn khổ chiến lược và chính sách ngoại giao của Australia đã xây đắp được những mối quan 
hệ vững chắc trong khu vực, cho phép chúng ta tạo được sự ảnh hưởng đến các kết quả của khu 
vực và, đôi khi là đến cả các kết quả toàn cầu. 
 

Mặc dù Australia  có nhiều thế mạnh, nhưng chúng ta sẽ cần phải thực hiện các hành động để đảm 
bảo là chúng ta tiếp tục thích ứng với những thay đổi nhanh  
chóng trong khu vực của chúng ta và những chuyển đổi trong chính nền kinh tế  
của chúng ta. 

Trong suốt thập niên qua, nhu cầu của Châu Á về các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Australia  đã 
mang lại mức tăng trưởng chưa từng có về lợi thế thương mại cho chúng ta và tạo ramột cuộc bùng 
nổ phi thường trong đầu tư vào khoáng sản và năng lượng. Việc này mang lại sự gia tăng đáng kể 
trong thu nhập quốc gia, mặc dù  
tốc độ gia tăng năng suất là ở mức khiêm tốn trong suốt thập niên qua. 

Mặc dù lợi thế thương mại của Australia  được cho là còn tiếp tục cao trong một thời gian sắp tới, 
nhưng mức độ gia tăng năng suất vẫn rất quan trọng để nâng cao mức sống tại Australia. Điều này 
đòi hỏi sự tăng trưởng được dựa trên một nền tảng rộng và bền vững. 

Mục đích của chúng ta là đảm bảo sao cho người dân Australia có thu nhập cao hơn trong một nền 
kinh tế đa dạng hơn, một nền kinh tế kiên cường trước sự thay đổi đang diễn ra. 
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Thế kỷ Châu Á mang đến muôn vàn cơ hội cũng như những lựa chọn nghề nghiệp trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ),  
đặc biệt là cho giới trẻ của Ausstralia: 

• trong các lĩnh vực liên quan đến khai thác mỏ và tài nguyên—sự phát triển kinh tế còn tiếp tục 
này trong khu vực của chúng ta sẽ thúc đẩy nhu cầu về năng lượng và tài nguyên khoáng sản  

• trong các lĩnh vực du lịch, thể thao, giáo dục, các ngành nghệ thuật và sáng tạo,  
các dịch vụ chuyên môn, tài chính và ngân hàng, cũng như khoa học và công nghệ—nhờ vào mức 
độ giàu có ngày một tăng lên tại Châu Á 

• trong lĩnh vực nông nghiệp—nhu cầu thực phẩm đang tăng lên, kết hợp với dân số gia tăng và 
tầng lớp trung lưu ngày một đông đảo hơn tại Châu Á, đang mở ra một cơ hội để Australia  trở 
thành nơi cung cấp quan trọng nguồn lương thực giá trị cao, đòi hỏi các doanh nghiệp nông 
nghiệp đầu tư nhiều hơn để đẩy mạnh sản lượng và nghiên cứu, để thích ứng với sự thay đổi 
mang tính quy luật và để xây dựng năng lực  

• trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ—khi các doanh nghiệp Australia gia nhập các chuỗi giá trị 
khu vực và toàn cầu và theo thời gian, trở nên ngày một hội nhập và chuyên môn hóa, các doanh 
nghiệp này sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đổi mới và có giá trị cao 

• trong các lĩnh vực tăng trưởng bền vững về môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát 
triển cơ sở hạ tầng, thiết kế đô thị cũng như y tế và chăm sóc người cao tuổi—khi những người 
dân Australia vận dụng khả năng chuyên môn của mình để kinh doanh, giao dịch với các quốc gia 
láng giềng của mình. 

Để nắm bắt các cơ hội này, Australia  phải tạo ra các kết nối thâm sâu hơn với Châu Á nhằm mở 
rộng luồng sáng kiến và thu nạp được kiến thức cũng như năng lực mới. Châu Á là một nguồn quan 
trọng để có các sáng kiến mới, nghệ thuật và văn hóa,  
công nghệ và khoa học hiện đại. Australia  sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ sự tiến bộ của Châu Á. 
Chúng ta ngày càng nhắm đến việc so sánh kết quả của chúng ta với các tiêu chuẩn về tính xuất sắc 
trong khu vực. 

Nghệ thuật, văn hóa và tính sáng tạo đều có thể mở rộng và làm vững chắc hơn các mối quan hệ 
của Australia  ở Châu Á, cả theo phương cách chính thức cũng như không chính thức. Các thế mạnh 
về văn hóa của Australia —là quê hương của nền văn hóa sống lâu đời nhất của thế giới, và là một 
đất nước ủng hộ sự đa dạng—làm trụ cột cho các giá trị về sự tôn trọng, hiểu biết và đón nhận, các 
giá trị giúp kết nối con người, các doanh nghiệp, các định chế và các chính phủ. 

Đi lại hai chiều giữa người dân Australia và phần còn lại của khu vực sẽ củng cố thêm kết cấu xã hội 
Australia và cách sống của chúng ta. Australia  ở vào một vị trí tốt để tiếp tục thu hút những người 
có tay nghề cao và có tài năng từ khu vực đến để sống, học tập và làm việc—cũng như vậy, ngược 
trở lại, người dân Australia cũng có rất nhiều thứ để mang đến cho khu vực.  

Không phải tất cả các thành phần của nền kinh tế Australia đều đang có cùng các cơ hội lúc này; một 
số ngành và vùng miền đang ứng phó với những chuyển đổi khó khăn. Chính phủ, trong mối quan 
hệ đối tác với doanh nghiệp, công đoàn và cộng đồng rộng hơn, cam kết dành cho các lĩnh vực và 
vùng miền đang trong quá trình chuyển đổi, sự hỗ trợ có mục tiêu bao gồm cải thiện tay nghề và 
giáo dục và giúp đỡ tiếp cận thị trường nội địa và quốc tế. 

Trong khi một số mô hình kinh doanh đang bị thách thức, thì các cơ hội phát triển mới đang mở ra 
trong các lĩnh vực khác. Các vùng miền của Australia  đang đóng góp quan trọng vào kết cấu kinh tế, 
xã hội và môi trường của quốc gia chúng ta. Khu vực vùng miền của Australia là quê hương của 
khoảng một phần ba dân số của chúng ta. Các ngành kỹ nghệ nguyên sinh, được tập trung tại vùng 
miền của Australia , chiếm đến xấp xỉ hai phần ba lượng xuất khẩu của chúng ta. Nhu cầu mạnh mẽ 
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từ Châu Á sẽ hỗ trợ sự phát triển trên toàn khắp miền bắc Australia, từ Tây Australia đến 
Queensland, kể cả tại Darwin, và tại các vùng miền khác bao gồm Tasmania và Vịnh Thượng Spencer 
(Upper Spencer Gulf). 

Australia  được ghi nhận là đã thực hiện những điều chỉnh lớn về cấu trúc một cách hiệu quả hơn 
nhiều quốc gia khác. Nhưng quy mô của sự thay đổi và cơ hội được thế kỷ Châu Á này mang đến rất 
to lớn và lâu dài; điều này đòi hỏi một nỗ lực của cả nước Australia  khắp toàn bộ liên bang. Các 
doanh nghiệp, cộng đồng và các định chế, tất cả đều cần phải đi đầu trong sự ứng phó của chính 
mình với nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi này. 

Tất cả trong chúng ta sẽ cần phải làm việc lanh lợi hơn để đạt được tối đa sự phồn thịnh và giải 
quyết các thách thức một cách tốt đẹp. Đối với Chính phủ, điều này có nghĩa là tiếp tục những gì 
chúng tôi đã làm trong những năm gần đây, bằng việc đưa ra các quyết định đúng đắn và tiếp tục 
truyền thống đáng tự hào về những cải cách đã được thực hiện  trong nhiều thập niên qua.  
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Hai mươi lăm mục tiêu quốc gia cho năm 2025: lộ trình dẫn đường 
cho thế kỷ Châu Á 

Sự trỗi dậy của Châu Á tạo ra những cơ hội lớn lao cho Australia . Để đạt được viễn cảnh là một 
Australia  thịnh vượng hơn và kiên cường hơn, là một phần đầy đủ của khu vực Châu Á và mở ra thế 
giới, Chính phủ đã xác định 25 mục tiêu cho cả quốc gia cho năm 2025. Các mục tiêu quốc gia này 
được trình bày chi tiết dưới đây, cùng với các phương hướng chính sách để làm định hướng cho 
việc đạt được các mục tiêu này. 

Một nền kinh tế Australia hiệu quả và kiên cường (Chương 5) 

Các mục tiêu cùng với phương hướng trong lộ trình này kếp hợp lại, tạo ra cơ chế để củng cố vững 
chắc hơn nền kinh tế và xã hội Australia. 

• Đến năm 2025, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính theo đầu người của Australia sẽ nằm trong 
số 10 nước đứng đầu thế giới, tăng từ vị trí thứ 13 vào năm 2011, đòi hỏi một bước nhảy trong 
năng suất của chúng ta. 

• Điều này có nghĩa là thu nhập quốc gia bình quân thực tế trên đầu người của Australia  sẽ là 
khoảng $73.000 vào năm 2025, so với khoảng $62.000 vào năm 2012. 

Tay nghề và giáo dục 

1. Tất cả người dân Australia sẽ đều có cơ hội có được các kỹ năng và sự giáo dục mà họ cần để 
tham gia đầy đủ vào một nền kinh tế mạnh hơn và một xã hội công bằng hơn. 

• Hệ thống trường học của Australia sẽ là trong số năm hệ thống trường học đứng đầu trên 
thế giới và các trường đại học và hệ thống đào tạo của chúng ta sẽ nằm trong số tốt nhất 
trên thế giới. 

Phương hướng 

 Cải thiện nền giáo dục mầm non, các trường học, trường đại học và hệ thống đào tạo của 
Australia, làm các nền tảng vững chắc cho việc xây dựng năng lực để cải thiện năng suất và 
các kết nối với các quốc gia Châu Á (tập hợp đầy đủ các phương hướng này được nêu trong 
các mục tiêu quốc gia từ 9–13 dưới đây). 

 Gia tăng mức độ tham gia của các nhóm hiện đang ít được đại diện trong lực lượng lao động, 
bao gồm thông qua giáo dục và đào tạo, nuôi dạy trẻ, nghỉ phép có lương cho cha mẹ mới có 
con, các dịch vụ về việc làm và giúp đỡ cho người cao tuổi của Australia, để có thêm nhiều 
người Australia có thể hưởng lợi từ thế kỷ Châu Á này. 

 Qua Đạo luật Việc làm Công bằng Năm 2009, và mối quan hệ đối tác lâu dài, tiếp tục xây 
dựng một văn hóa lao động trong đó giới chủ, người lao động và công đoàn hợp tác vì sự cải 
thiện liên tục và gia tăng năng suất. 

Đổi mới 

2. Australia  sẽ có một hệ thống đổi mới, trong số 10 hệ thống hàng đầu trên toàn cầu. Hệ thống 
này hỗ trợ tính xuất sắc và năng động trong kinh doanh, bằng một văn hóa sáng tạo trong việc 
giải quyết vấn đề, thúc đẩy các lĩnh vực thuộc thế mạnh, đang tiến triển của chúng ta và thu hút 
các nhà nghiên cứu, các công ty và các mối quan hệ đối tác toàn cầu hàng đầu. 
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Phương hướng 

 Qua Tuyên bố về Công nghệ và Đổi mới, đưa ra một chương trình nghị sự về chính sách đầy 
tham vọng về công nghệ và đổi mới cho giới doanh nghiệp Australia để tạo ra việc làm mới và 
nắm bắt các cơ hội thị trường mới. 

 Qua Kế hoạch Quốc gia về Đầu tư cho Nghiên cứu—bao gồm một khuôn khổ cho việc đầu tư 
vào năng lực khoa học của Australia—trong đó có hạ tầng nghiên cứu của chúng ta, lực lượng 
lao động của Australia và việc thúc đẩy toàn cầu hóa—để duy trì khả năng giúp giải quyết các 
thách thức toàn cầu mà chúng và khu vực gặp phải. 

 Cải thiện các phương án cung cấp tài chính cho hệ thống đổi mới của Úc để làm cho việc thu 
hút đầu tư tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp, củng cố đầu tư của chính phủ vào khoa học 
và công nghệ cũng như thương mại hóa các ý tưởng của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. 

 Hỗ trợ hợp tác trên toàn khối doanh nghiệp, lĩnh vực nghiên cứu và các chính phủ để tạo quy 
mô và năng lực, giúp khuyến khích sự đổi mới, cho phép Australia  tận dụng được tối đa các 
cơ hội đang nổi lên trong khu vực Châu Á. 

 Hỗ trợ các nhà nghiên cứu của Australia mở rộng và củng cố vững chắc hơn các mối quan hệ 
đối tác của họ với khu vực, trong khi Châu Á lớn mạnh thành một trung tâm toàn cầu về khoa 
học và đổi mới. 

Cơ sở hạ tầng 

3. Australia  sẽ thực hiện một khuôn khổ quốc gia chung để phát triển, cung cấp tài chính và duy 
trì hạ tầng có ý nghĩa về mặt quốc gia, giúp các chính phủ và khu vực tư nhân hoạch định và sắp 
xếp các nhu cầu về hạ tầng theo thứ tự ưu tiên cho ít nhất 20 năm tới.  

• Đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tình hình thương mại và đầu tư đang ngày càng tăng của 
Australia với khu vực, cải thiện năng suất và làm giảm hàng tỉ đô la mỗi năm cho các các chi 
phí liên quan đến tình trạng tắc nghẽn trong tương lai.  

Phương hướng 

 Phối hợp công tác, bao gồm thông qua Infrastructure Australia (Hạ tầng Australia), cùng với 
các Tiểu bang và vùng Lãnh thổ, khu vực tư nhân và các học viện, để mở rộng các kế hoạch hạ 
tầng hiện nay bằng cách tạo ra một chiến lược quốc gia dài hạn về cơ sở hạ tầng, trong đó 
chú trọng đến việc quy hoạch hành lang, mạng lưới tài phán xuyên suốt và các dự án mang ý 
nghĩa cấp quốc gia. 

 Phối hợp cùng các Tiểu bang và vùng Lãnh thổ để gia tăng sự tham gia của khu vực tư nhân 
trong các dự án hạ tầng mới, bao gồm việc xóa bỏ rào cản cho các nhà đầu tư (bao gồm các 
quỹ hưu bổng) tham gia tài trợ cho lĩnh vực hạ tầng, và xem xét các cách thức khác để đẩy 
nhanh việc hoàn thành dự án. 

 Cải thiện năng suất, tính tiện nghi, thoải mái và mức độ dễ sống của các thành phố của 
Australia, bằng cách hỗ trợ phân tích một cách minh bạch và tiên tiến để giúp các Tiểu bang 
và vùng Lãnh thổ thực hiện tốt các trách nhiệm của mình, thông qua các diễn đàn như Hội 
đồng Thường trực về  
Giao thông và Hạ tầng. 

 Làm chặt chẽ hơn các luật lệ quy định việc cung cấp và sử dụng hạ tầng 
bao gồm thúc đẩy cạnh tranh nhiều hơn trong thị trường kinh doanh bán lẻ năng lượng, đảm 
bảo là việc đầu tư vào mạng lưới năng lượng luôn hiệu quả và tránh các phí tổn không cần 
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thiết, như được nêu ra trong Sách Trắng về Năng lượng tới đây, cũng như việc xem xét lại quy 
định về sự tham gia của bên thứ ba. 

4. Hạ tầng và thị trường truyền thông của Australia sẽ đi đầu trên thế giới và hỗ trợ việc trao đổi 
và phát tán mau lẹ các ý tưởng cũng như hỗ trợ thương mại trong khu vực Châu Á. 

• Mạng Băng thông rộng Quốc gia (National Broadband Network - NBN) sẽ làm chiếc cầu nối 
các trở ngại địa lý tới các thị trường Châu Á, cho phép các doanh nghiệp và các hộ gia đình 
của Australia tiến hành thêm nhiều hoạt động của mình theo phương thức trực tuyến. 

• Tất cả người dân Australia sẽ tiếp cận được băng tần rộng tốc độ cao, nhờ mạng lưới sợi 
băng rộng trên toàn quốc và các dịch vụ vệ tinh không dây. 

• Australia  sẽ có sợi băng rộng tốc độ cao được phủ sóng tới 93 phần trăm các cơ sở, cho tới 
năm 2021 sẽ được phủ sóng ra ngày một rộng hơn và có năng lực hỗ trợ tốc độ một gigabit 
một giây. 

Phương hướng 

 Hoàn thành việc trải rộng NBN để thúc đẩy thương mại kỹ thuật số và năng suất cũng như 
tăng cuờng các mối liên kết thương mại và kinh tế rộng rãi hơn với Châu Á. 

 Xem xét lại và kiểm tra các rào cản về luật lệ và các rào cản khác đối với việc mở rộng vào thị 
trường công nghệ mới, bao gồm qua việc sử dụng NBN nhiều hơn. 

Hệ thống thuế  

5. Hệ thống thuế  và chuyển nhượng của Australia sẽ hiệu quả và công bằng, khuyến khích việc 
đầu tư liên tục vào cơ sở vốn và sự tham gia lớn lao hơn vào lực lượng lao động, trong khi mang 
lại các nguồn thu bền vững để hỗ trợ sự phát triển kinh tế bằng cách đáp ứng các nhu cầu công 
và các nhu cầu xã hội. 

Phương hướng 

 Đảm bảo là hệ thống thuế  tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư và thích ứng để tận 
dụng thế kỷ Châu Á này, bao gồm các biện pháp như cho phép các công ty chuyển thu lỗ 
sang các năm trước và có các dàn xếp thuế khóa đơn giản hơn cho các doanh nghiêp nhỏ, 
chẳng hạn, việc khấu trừ tức thì cho các tài sản có giá trị dưới $6.500. 

 Đảm bảo là hệ thống thuế, chuyển nhượng và hưu bổng khuyến khích được những người 
dân Australia, đặc biệt là những người Australia cao tuổi, tham gia vào lực lượng lao động 
và được tiếp cận với một chuẩn mực sinh hoạt tối thiểu khi nghỉ hưu. 

 Nâng ngưỡng miễn thuế lên mức tối thiểu là $21.000, có thêm nhiều người dân Australia 
không phải nộp tờ khai hoàn thuế và tăng sự tham gia vào thị trường lao động. 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc cải cách thuế do các Tiểu bang và vùng Lãnh thổ chỉ đạo, 
để dần xóa bỏ các loại thuế không hiệu quả của họ và tận dụng một cách tốt hơn các cơ sở 
thuế hiệu quả của các Tiểu bang và vùng Lãnh thổ, bao gồm qua các quy trình như kế hoạch 
thuế của Tiểu bang được các Bộ trưởng Ngân khố của Tiểu bang New South Wales và của 
Nam Australia xây dựng. 

 Thành lập Viện Nghiên cứu Thuế để cho ra những nghiên cứu phù hợp chính sách mà sẽ 
cung cấp thông tin cho cuộc tranh luận  về mục đích cải cách thuế và giai đoạn chuyển đổi, 
cũng như tạo cơ hội cho hợp tác và trao đổi khu vực. 
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 Tiếp tục đối thoại quốc gia với doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng, về cải cách thuế, bao 
gồm qua các quy trình như các nhóm công tác và hội nghị bàn tròn. 

Cải tổ luật lệ 

6. Australia sẽ là một trong năm quốc gia có các quy chế kinh doanh hữu hiệu nhất trên toàn thế 
giới, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí lên đến hàng tỉ đô-la một năm. 

Phương hướng 

 Tiến hành cải tổ sâu rộng trong sáu lãnh vực ưu tiên, nhằm giúp doanh nghiệp cắt giảm chi 
phí, gia tăng năng suất vàtính cạnh tranh như Hội đồng các Chính phủ Australia (COAG) đã 
thỏa thuận vào tháng Tư, năm 2012. 

 Cùng với các Tiểu bang, Lãnh thổ và doanh nghiệp ký kết, thực hiện bản Thỏa thuận Năng 
suất Quốc gia nhằm tiếp tục cải tổ về vấn đề quy chế và cạnh tranh. 

 Tiếp tục thi hành những cải tổ có giá trị cao đã được Nhóm Công tác về Cạnh tranh và Quy 
chế Thương mại, và Hội đồng Thường trực về Quan hệ Tài chính Liên bang xác định. 

 Giảm bớt gánh nặng báo cáo cho doanh nghiệp bằng cách loại bỏ các phần trùng lặp và gia 
tăng việc sử dụng báo cáo kinh doanh trực tuyến. 

 Thông qua COAG và các quy trình như Diễn đàn Tư vấn Doanh nghiệp, liên tục cải tiến để 
nâng cao hoạt động theo quy định trong tất cả các lĩnh vực hoạt động dựa trên quy chế, đặc 
biệt chú trọng vào việc áp dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và chú ý nhiều hơn 
đến việc thi hành cải cách. 

Môi trường bền vững 

7. Kinh tế Australia và các tài sản thiên nhiên sẽ được quản lý một cách bền vững nhằm bảo đảm 
phúc lợi cho các thế hệ tương lai của Australia. 

• Australia sẽ giảm phát khí thải ít nhất là 5 phần trăm so với mức năm 2000; và cứ theo đà 
này, đến năm 2050 chúng ta chắc chắn sẽ có nguồn năng lượng sạch để sử dụng, với lượng 
khí thải giảm 80 phần trăm so với mức năm 2000. 

• Australia sẽ là quốc gia hàng đầu trên thế giới trong việc thực hiện các phương pháp sản 
xuất, chế biến thực phẩm, sử dụng năng lượng và nước mà không gây tác hại cho môi 
trường, và trong việc bảo tồn đa dạng sinh học. 

Phương hướng 

 Cùng với những nỗ lực quốc tế, triệt để thưc hiện chính sách Năng lượng Sạch cho Tương lai 
nhằm giảm cường độ khí thải của Australia và khí nhà kính tuyệt đối bằng cách phối trí lại 
đất đai, khai thác những nguồn năng lượng sạch và tham gia hệ thống mậu dịch khí thải các-
bon quốc tế. 

 Duy trì quyết tâm, từ đây cho đến năm 2020, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp 
20 phần trăm điện năng toàn quốc. 

 Nỗ lực không ngừng để Australia trở thành quốc gia đứng đầu trên thế giới trong việc 
nghiên cứu và phát triển kỹ thuật năng lượng mặt trời, và trở thành quốc gia hàng đầu trên 
thế giới về thương mại hoá và khai thác công nghệ và hiệu suất năng lượng.  

 Có những dòng sông trong sạch; những cộng đồng lớn mạnh; phương thức sản xuất thực 
phẩm bền vững, trong đó có việc hoàn tấtDự án Lưu vực sông Murray-Darling. 
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 Thẩm định tác động đối với đa dạng sinh học khi nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên không 
tái tạo gia tăng là một phần trong việc rà soát Chiến lược Bảo tồn Đa dạng Sinh học của 
Australia cho Giai đoạn từ năm 2010-2030, dự kiến thực hiện năm 2015. 

 Thực hiện mạng lưới bảo tồn đại dương lớn nhất trên thế giới và tiếp tục duy trì việc bảo vệ 
các loài đa dạng sinh học của Australia 

 Hỗ trợ cho việc xây dựng và sử dụng hệ thống kế toán môi trường hiện hành của Australia.  

Các cơ cấu kinh tế vĩ mô và tài chính 

8. Trải qua giai đoạn có nhiều thay đổi này, các cơ cấu kinh tế vĩ mô và tài chính của Australia sẽ 
vẫn thuộc vào hàng tốt nhất thế giới. 

• Australia sẽ có một vị thế tài chính vững mạnh và sẽ tiếp tục được xếp hạng tín dụng quốc 
gia ở mức 3 chữ A. 

• Australia sẽ có một thị trường trái phiếu doanh nghiệp sâu rộng và có tính lưu động cao 
nhằm khai thác tiền tiết kiệm quốc dân để dùng tiền này cấp vốn cho các chương trình đầu 
tư và giúp cho chúng ta bớt lệ thuộc vào các thị trường cấp vốn quy mô lớn ở nước ngoài. 

Phương hướng 

 Duy trì các chính sách kinh tế vĩ mô đã và đang giúp cho nền kinh tế Australia tăng trưởng 
bấy lâu nay, trong đó có có việc thả nổi tỉ giá hối đoái, chính sách tiền tệ độc lập và một cơ 
cấu tài chính trung hạn. 

 Đạt các mục tiêu tài chính của chúng ta như thặng dư ngân sách trung hạn  
(bao gồm việc duy trì tỉ lệ gia tăng chi tiêu thực ở mức 2 phần trăm mỗi năm, tính trung 
bình, cho đến khi thặng dư bằng ít nhất 1 phần trăm GDP và trong lúc nền kinh tế đang tăng 
trưởng bằng hoặc cao hơn chiều hướng thị trường) và nâng cao giá trị tài sản ròng của 
Chính phủ trong thời kỳ trung hạn. 

 Củng cố sức mạnh, sự ổn định và khả năng cạnh tranh của hệ thống tài chính của Australia 
bằng cách thực hiện các tiêu chuẩn vốn và thanh toán Basel III, gia tăng số dư của các quỹ 
hưu bổng, và bảo đảm cung cấp tín dụng với giá hợp lý cho các khoản đầu tư có hiệu quả và 
mang lại nhiều lựa chọn cho người tiêu thụ. 

 Bảo đảm ngành quản lý quỹ tiền tệ của Australia hoạt động hữu hiệu và được kiểm soát tốt 
nhằm hỗ trợ cho sự tăng trưởng của các quỹ được quản lý. 

 Hỗ trợ phát triển một thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước sâu rộng và có tính lưu 
động cao bằng cách lồng ghép các nghĩa vụ công bố thông tin thị trường trong ngành thị 
trường trái phiếu doanh nghiệp bán lẻ và giảm chi phí giao dịch mà vẫn duy trì bảo hộ ở 
mức cao cho các nhà đầu tư bán lẻ. 

 Cung cấp một mức giá chuẩn rõ ràng hơn đối với các trái phiếu doanh nghiệp Australia bằng 
cách cho phép Chứng khoán Chính phủ Liên bang được mua bán trên sàn chứng khoán. 

Xây dựng năng lực (Chương 6) 

Qua hệ thống trường học 

9. Hệ thống trường học của Australia sẽ là một trong năm hệ thống học đường hàng đầu thế giới, 
mang lại kết quả xuất sắc cho tất cả học sinh từ mọi nguồn gốc, và ngày càng cải thiện thành 
tích một cách có hệ thống. 
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• Đến năm 2025, Australia sẽ được xếp hạng trong năm nước hàng đầu thế giới về kết quả của 
học sinh trong các môn đọc, khoa học và toán và về việc cung cấp cho con em của chúng ta 
một nền giáo dục có chất lượng cao và tính công bình cao. 

• Đến năm 2015, 90% thanh niên Australia từ 20 đến 24 tuổi sẽ có bằng tốt nghiệp lớp 12 hoặc 
tương đương, tăng từ mức 86% vào năm 2010. 

Phương hướng 

 Làm luật và thực hiện Kế hoạch Quốc gia về Nâng cao chất lượng Giáo dục với sự cộng tác 
của các Tiểu bang và vùng Lãnh thổ và các tổ chức phi chính phủ làm về giáo dục. Kế hoạch 
này đảm bảo ngân quỹ của nhà trường đáp ứng đúng nhu cầu của học sinh và có thêm ngân 
sách cho việc nâng cao kết quả học tập của học sinh. Như vậy mọi trường học đều nhận 
được tài trợ cần thiết nhằm đem lại cho học sinh một nền giáo dục tốt đẹp. Kế hoạch này sẽ 
cải thiện chất lượng giảng dạy của giáo viên, trao quyền cho các hiệu trưởng và cung cấp 
thêm thông tin cho phụ huynh và cộng đồng. 

 Thông qua Kế hoạch Quốc gia về Nâng cao chất lượng Giáo dục, thực hiện Giáo trình 
Australia với sự cộng tác của các Tiểu bang và Lãnh thổ và các cơ quan về giáo dục không 
phải là chính phủ để nâng cấp kỹ năng của học sinh cho thế kỷ Châu Á. 

10. Mọi học sinh Australia đều được tiếp xúc rộng rãi với các môn học về Châu Á trong giáo trình để 
nâng cao kiến thức văn hóa và kỹ năng và giúp họ trở nên năng  
động trong khu vực. 

• Mỗi trường học sẽ liên kết với ít nhất một trường ở Châu Á để hỗ trợ việc giảng dạy một 
ngôn ngữ Châu Á ưu tiên, bao gồm thông qua tăng cường sử dụng Mạng Băng thông rộng 
Quốc gia. 

Phương hướng 

 Thực hiện đầy đủ Giáo trình của Australia, trong đó đề tài ‘Châu Á và sự Tham gia của 
Australia  ở Châu Á’ được ưu tiên giảng dạy trong tất cả giáo trình. Lập ra các biện pháp để 
tìm hiểu xem học sinh Australia nâng cao hiểu biết của mình về Châu Á thế nào, qua tham 
khảo ý kiến của các Tiểu bang và vùng Lãnh thổ và các tổ chức phi chính phủ làm về giáo dục 
của Australia. Phối hợp công tác với các Tiểu bang, vùng Lãnh thổ, các tổ chức phi chính phủ 
làm về giáo dục và các học viện bậc đại học để xây dựng các chiến lược chi tiết nhằm biến các 
môn học về Châu Á trở thành một phần cốt lõi của giáo dục phổ thông.  

11. Tất cả học sinh Australia sẽ có cơ hội, và được khuyến khích, theo học một khoá học liên tục về 
ngôn ngữ Châu Á trong suốt thời gian học tập. 

• Tất cả học sinh sẽ có thể học ít nhất một ngôn ngữ Châu Á ưu tiên, gồm tiếng Trung (Phổ 
thông), tiếng Hindi, tiếng Inđônêxia và tiếng Nhật. 

Phương hướng 

 Bảo đảm là mọi học sinh Australia được tiếp cận thường xuyên với các chương trình giảng 
dạy ngôn ngữ châu Á có chất lượng cao và đảm báo đánh giá và báo cáo về ưu tiên giảng dạy 
ngôn ngữ Châu Á là điều kiện cốt lõi trong việc phân bổ ngân sách trường học trong thương 
lượng giữa Chính phủ Liên bang, các Tiểu bang và vùng Lãnh thổ và các tổ chức phi chính phủ 
làm về giáo dục. Đảm nhận vai trò lãnh đạo trong quá trình hợp tác với các Tiểu bang và Lãnh 
thổ, các cơ quan phi chính phủ làm về giáo dục và các học viện bậc đại học để xây dựng chính 
sách chi tiết cho các môn nghiên cứu về Châu Á và việc chọn học các ngôn ngữ Châu Á của 
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học sinh ở các trường học., trong đó có việc gia tăng sử dụng Mạng Băng thông rộng Quốc 
gia. 

 Phối hợp với doanh nghiệp và cộng đồng để nâng cao hiểu biết về những lợi ích của việc học 
ngoại ngữ và thúc đẩy nhu cầu học ngôn ngữ. 

 
Qua hệ thống các trường đại học 

12. Australia sẽ tiếp tục là một trong các nước đứng đầu thế giới trong các lĩnh vực nghiên cứu và 
giảng dạy trong các trường đại học. Điều này đem lại những ảnh hưởng tích cực  cho nhiều sinh 
viên Australia hơn, giúp thu hút giáo sư và sinh viên đại học xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế 
giới và tăng cường liên kết giữaAustralia và khu vực. 

• Đến năm 2020, tỉ lệ sinh viên xuất thân từ tầng lớp kinh tế xã hội thấp ghi danh vào bậc đại 
học sẽ lên đến 20 phần trăm so với 17 phần trăm vào năm 2011. 

• Đến năm 2025, 40 phần trăm dân Australia trong độ tuổi từ 25 đến 34 sẽ có một bằng cấp 
cử nhân trở lên, so với 35 phần trăm vào năm 2011. 

• Đến năm 2025, sẽ có 10 trường đại học Australia nằm trong số 100 trường đại học hàng đầu 
thế giới. 

• Sẽ có nhiều sinh viên bậc đại học Australia tiếp tục theo học ở nước ngoài hơn, và con số 
sinh viên theo học một phần chương trình đại học của họ ở châu Á cũng sẽ gia tăng. 

Phương hướng 

  Tăng cường cải cách hệ thống giáo dục đại học nhằm tiếp tục cải thiện quy mô , chất lượng, 
kết quả và sự linh hoạt của hệ thống đại học Australia, kể cả việc tăng cường lĩnh vực giáo 
dục quốc tế qua thông tin của Hội đồng Cố vấn Giáo dục Quốc tế. 

 Làm việc với các trường đại học để tăng nhanh số sinh viên Australia học tập ở Châu Á thông 
qua các quan hệ liên kết chặt chẽ hơn với các tổ chức khu vực, và gia tăng hỗ trợ tài chính và 
thông tin cho sinh viên theo học tại Châu Á. 

 Hỗ trợ các trường đại học để nâng số sinh viên ghi danh học các môn nghiên cứu và ngôn 
ngữ Châu Á trong chương trình đại học của họ, trong đó có việc gia tăng sử dụng Mạng Băng 
thông rộng Quốc gia và công nghệ kỹ thuật số. 

 Khuyến khích tất cả các  trường đại học Australia hiện diện ở Châu Á và  
thiết lập một cơ chế trao đổi liên quan đến việc chuyển giao tín chỉ với ít nhất  
một trường đại học lớn ở Châu Á. 

 Thông qua Hội đồng Nghiên cứu Australia và các biện pháp khác, hỗ trợ các chương trình 
nghiên cứu chất lượng cao của các cơ quan nghiên cứu do chính phủ tài trợ và củng cố các 
mối liên kết về nghiên cứu và giảng dạy giữa các trường đại học của Australia và các quốc 
gia trong khu vực. 

Qua hệ thống giáo dục và  đào tạo nghề 

13. Australia sẽ có hệ thống giáo dục và đào tạo nghề hàng đầu  thế giới. Hệ thống này sẽ giúp, xây 
dựng năng lực cho các quốc gia trong khu vực và hỗ trợ đội ngũ lao động có tay nghề cao của 
Australia tiếp tục phát triển năng lực của mình. 

• Đến năm 2020, hơn ba phần tư dân số Australia trong độ tuổi lao động sẽ có bằng chuyên 
môn sơ đẳng (Chứng chỉ cấp III hoặc cao hơn), so với dưới một nửa vào năm 2009. 
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• Các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề của Australia sẽ mở rộng hoạt động một cách đáng kể tại 
nhiều nước trong khu vực, xây dựng năng lực sản xuất của lực lượng lao động các nước này 
và giúp cho các doanh nghiệp và người lao động Australia tăng sự hiện diện của mình ở các 
thị trường Châu Á. 

Phương hướng 

 Thực hiện Hiệp định Đối tác Quốc gia về Cải cách Kỹ năng cùng với các Tiểu bang và Lãnh 
thổ để bảo đảm ngày càng có nhiều người Australiađược tiếp cận với dịch vụ giáo dục và 
đào tạo nghề chất lượng cao hơn, nhằm  đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp và 
của người học. 

 Đối phó với thay đổi về nhu cầu kỹ năng của Australia bằng cách cải thiện công tác lập kế 
hoạch, đầu tư và cung cấp tay nghề, với sự hướng dẫn của Cục Năng suất và Lực lượng Lao 
động Australia, các nhà giảng dạy và các Hội đồng Kỹ năng Công nghiệp. 

 Thông qua các diễn đàn khu vực và song phương, làm việc với doanh nghiệp và các đối tác 
công nghiệp Australia để thiết lập các mối quan hệ đối tác bên trong các nước và phát triển 
các chương trình giám định và công nhận kỹ năng mang tính bổ sung và trình độ chuyên 
môn. 

 Củng cố mạng lưới liên kết giữa các Hội đồng Kỹ năng Công nghiệp, nền công nghiệp 
Australia và các nghiệp đoàn, và đối tác của họ trong khu vực. 

Lãnh đạo, cơ quan và định chế có năng lực để đối tác với Châu Á 

14. Những người đưa ra quyết định trong các tổ chức doanh nghiệp, tại quốc hội,  các định chế 
quốc gia (kể cả khu vực dịch vụ công  và các cơ quan văn hóa quốc gia) và các diễn đàn tư vấn 
trong cộng đồng sẽ có  kiến thức và chuyên môn sâu rộng về các nước trong khu vực và có khả 
năng kết hợp các vấn  đề trong nước và quốc tế. 

• Một phần ba thành viên các hội đồng quản trị của 200 công ty niêm yết công khai trên sàn 
chứng khoán hàng đầu của Australia và các cơ chế liên bang (bao gồm các công ty, cơ quan 
nhà nước và các ủy hội) sẽ có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về Châu Á. 

• Một phần ba giới lãnh đạo cao cấp của khu vực dịch vụ công của Australia (APS 200) sẽ có 
kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về Châu Á. 

Phương hướng 

 Khuyến khích các hội đồng quản trị tuyển thêm doanh nhân có chuyên môn từ các nước 
trong khu vực. 

 Khuyến khích Viện Giám đốc  các doanh nghiệp Australia đưa huấn luyện năng lực về văn 
hóa Châu Á vào chương trình giảng dạy cho các giám đốc doanh nghiệp. 

 Khuyến khích các hiệp hội ngành nghề hàng đầu làm công tác báo cáo thường niên về việc 
quảng bá chuyên môn và kiến thức liên quan về Châu Á, kể cả thông qua sự hợp tác với Hội 
đồng Quản trị Doanh nghiệp thuộc Công ty Giao dịch Chứng khoán Australia (ASX) để kết 
hợp công tác báo cáo về tập quán và quy trình kinh doanh vào các nguyên tắc và khuyến 
nghị của hội đồng. 

 Khuyến khích Hội đồng các Nghiệp đoàn Australia và phong trào công đoàn nói chung phát 
triển chuyên môn về khu vực và xây dựng các quan hệ đối tác vững chắc hơn trong khu vực. 

 Củng cố khu vực dịch vụ công của Australia thông qua việc nâng cao năng lực phân tích 
chính sách tích hợp, giải quyết vấn đề và thực thi   các vấn đề trong nước và quốc tế. Thứ 
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trưởng Thường trực BộThủ tướng và Nội các và Ủy viên khu vực dịch vụ công của Australia 
sẽ cùng làm việc để đề ra chiến lược nhằm phát huy các năng lực này. 

 Xây dựng các quan hệ cấp bộ trưởng vững chắc hơn thông qua các cuộc gặp gỡ thường 
xuyên với các đối tác song phương và khu vực ở Châu Á để đạt được những thành quả về 
chính sách. 

 Xây dựng các quan hệ vững chắc hơn thông qua các chương trình mang tính tương tác và 
các hoạt động  trao đổi chuyên viên chính cấp trung , kể cả trong khu vực các trường   đại 
học. 
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Khả năng thích ứng 

15. Các cộng đồng và khu vực của Australia sẽ được hưởng lợi từ những thay đổi cơ cấu trong nền 
kinh tế và sẽ nắm bắt các cơ hội mới xuất hiện trong thế kỷ của Châu Á. 

Phương hướng 

 Hợp tác với các ngành nghề và doanh nghiệp để đề ra các chiến lược nhằm bảo đảm sự tăng 
trưởng bền vững và tạo công ăn việc làm. 

 Hỗ trợ cho các cộng đồng và khu vực trên toàn quốc quản lý quá trình chuyển đổi  cơ cấu, 
đa dạng hóa nền kinh tế và tận dụng những cơ hội mới để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế 
bền vững. 

 Làm việc với doanh nghiệp và Chính phủ Lãnh thổ Bắc Australia để tăng tốc tiến trình đưa 
Darwin trở thành một thành phố có chiều sâu, được ưa chuộng ở cửa ngõ dẫn vào Châu Á, 
đồng thời cũng là một trung tâm hàng hóa và dịch vụ của khu vực, dựa trên các hoạt động 
phối hợp về cơ sở hạ tầng,  
quy hoạch và hợp tác quốc tế. Tìm kiếm những khả năng mở rộng việc áp dụng chiến lược 
này sang các trung tâm khác cũng có vị trí thuận lợi và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao tại 
miền bắc Australia cũng như tại các khu vực khác trên toàn quốc đang có liên kết ngày càng 
lớn mạnh với Châu Á. 

Nền tảng xã hội 

16. Australia sẽ là một nền kinh tế có kỹ năng và một chế độ lương bổng cao   
và  là một xã hội công bằng, đa văn hóa và gắn bó với một dân số lớn mạnh. Tất cả người dân 
Australia sẽ tham gia và được hưởng lợi từ sự thịnh vượng ngày một gia tăng của đất nước và 
quan hệ ngày càng  
chặt chẽ với Châu Á.  

Phương hướng 

 Duy trì và hỗ trợ các định chế tự do dân chủ bền vững và luật pháp của Australia. 

 Duy trì các hệ thống an sinh xã hội hàng đầu thế giới, trong đó có chương trình cấp tiền hưu 
trí và trợ giúp gia đình, và theo đuổi các chương trình cải tổ và đầu tư xã hội như Chương 
trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia cũng như cải cách về y tế và dưỡng lão. 

 Làm việc với các cấp chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng, để đẩy mạnh và quảng bá một 
xã hội gắn bó và đa văn hóa thông qua cam kết duy trì các chính sách chống kỳ thị cũng như 
Chương trình Thu hẹp Khoảng cách với Người Australia Bản Xứ. 

 Tận dụng tính đa dạng dân số của Australia bằng cách hỗ trợ cho các hiệp hội và mạng lưới 
cộng đồng dân di cư, người Australia sống ở nước ngoài, những người ngoại quốc đã từng 
sống và làm việc tại Australia, và những người có gắn bó đặc biệt với đất nước và nhân dân 
Australia. 
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 Duy trì một chính sách di trú uyển chuyển, nhạy bén và có kế hoạch, trong đó có cả chương 
trình di dân có tay nghề, để đáp ứng  những thay đổi trong nhu cầu của chúng ta, duy trì các 
cơ hội cho người Australia và hỗ trợ cho các hoạt động kết nối và hợp tác  với khu vực. 

Hoạt động trong, và kết nối với, các thị trường Châu Á ngày càng lớn mạnh 
(Chương 7) 

17. Doanh nghiệp của Australia sẽ được công nhận trên toàn cầu về sự xuất sắc và khả năng hoạt 
động thành công tại các thị trường Châu Á. 

• Trong quá trình liên kết với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, doanh nghiệp Australia sẽ 
cung cấp hàng hóa và dịch vụ có giá trị cao. 

• Các doanh nghiệp vừa và  nhỏ sẽ hội nhập vào các thị trường Châu Á. 

Phương hướng 

 Thiết lập các cuộc đối thoại quan trọng   giữa chính phủ và doanh nghiệp tại Australia  và 
trong khu vực, kể cả thông qua Kế hoạch Liên kết Kinh doanh Thế kỷ Châu Á của chúng ta, 
để tận dụng tối đa cơ hội của mình trong khu vực. 

 Bảo đảm rằng Bộ Ngoại giao và Thương mại , Cơ quan Thương mại Australia (Austrade), cơ 
quan Kết nối Doanh nghiệp (Enterprise Connect), Ủy hội Du lịch Australia, Cơ quan Cung cấp 
Tài chính và Bảo hiểm Xuất khẩu  (EFIC) và các tổ chức chính phủ khác làm việc với các hiệp 
hội ngành nghề và các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ để xây dựng năng lực, xác định và nắm 
bắt cơ hội cạnh tranh và thành công trong các chuỗi giá trị trong khu vực. 

 Rà soát và sửa đổi nhiệm vụ của EFIC để bảo đảm rằng cơ quan này sẽ sử dụng nhiều hơn 
nguồn lực của mình hơn cho việc giải quyết các vấn đề  liên quan đến thị trường, vốn là một 
trở ngại đối với các nhà xuất khẩu nhỏ và vừa của Australia, nhất là tại các thị trường  quan 
trọng và thị trường đang phát triển. 

18. Nền kinh tế Australia sẽ trở nên cởi mở hơn và hội nhập chặt chẽ hơn với Châu Á, sự  
lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn, ý tưởng  và nhân lực sẽ trở nên dễ dàng hơn,  
và doanh nghiệp và các nhà đầu tư Australia sẽ tiếp cận được nhiều cơ hội ở  
Châu Á hơn. 

• Đến năm 2025, mậu dịch giữa Australia và Châu Á sẽ chiếm ít nhất một phần ba tổng sản 
phẩm quốc nội , tăng lên so với tỉ lệ một phần tư vào năm 2011. 

• Australia sẽ tham gia các hiệp định toàn diện cấp khu vực nhằm giảm đáng kể chi phí kinh 
doanh tại các thị trường Châu Á bằng cách giảm bớt các rào cản mậu dịch và đầu tư, kết hợp 
và hài hòa hóa các quy định kinh tế và các thỏa thuận quản trị doanh nghiệp một cách hiệu 
quả , và tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng. 

• Các doanh nghiệp tại Australia và trong khu vực sẽ có những mối quan hệ vững chắc dựa 
trên sự hiểu biết về các cơ chế pháp lý, tập quán thương mại và tiêu chuẩn quản trị doanh 
nghiệp của cả hai bên. 

Phương hướng tại Australia 

 Tiếp tục cắt giảm thuế  quan  thông qua việc thực hiện các chương trình đã được hoạch 
định  và những cam kết trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại  Thế giới (WTO) và các 
hiệp địnhthương mại khác. 
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 Khắc phục để giảm bớt những rào cản không cần thiết trong các quy định nội địa của 
Australia về hoạt động kinh doanh, đầu tư và di chuyển lao động có tay nghề xuyên biên 
giới, nhưng vẫn tôn trọng các quy định sẵn có ở các nước khác trong khu vực. 

 Làm việc với doanh nhân và các chính phủ đối tác trong khu vực để cải thiện cơ chế quản lý 
biên giới của Australia, sử dụng   phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và được tình báo chỉ 
đạo để vừa kiếm soát các mối đe dọa một cách có hiệu quả vừa giảm thiểu cản trở về buôn 
bán và đi lại. 

 Tạo điều kiện để du khách thuộc diện có rủi ro thấp đến Australia dễ dàng hơn, qua các hình 
thức như cho phép họ lưu lại Australia dài hạn hơn, cấp thị thực (visa) ra vào nhiều lần và 
sử dụng    rộng rãi hơn thị thực cấp qua mạng. Để thu hút thêm du khách từ các thị trường 
đang nổi lên, đặc biệt là từ Trung quốc, Chính phủ sẽ tiếp tục thử nghiệm việc sắp xếp lại 
các thủ tục cấp  thị thực  cho khách du lịch Trung quốc có khả năng tài chính độc lập và tiếp 
tục quảng bá Australia là một điểm đến được ưa chuộng trong khu vực. 

 Tiếp tục chào đón đầu tư nước ngoài vào Australia, giới thiệu  Australia là một địa điểm đầu 
tư hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, hợp tác  các nhà đầu tư và các quốc gia đầu tư lớn. 

 Tiếp tục củng cố tính minh bạch của quy trình  thẩm định đầu tư nước ngoài. 

Phương hướng ở nước ngoài 

 Kiên trì làm việc để giảm bớt các rào cản thương mại và đầu tư thông qua các diễn đàn đa 
phương và khu vực sẵn có như Tổ chức Thương mại Thế giới,  
Nhóm 20 (G20), diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái bình Dương, Hiệp hội các Quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác trong các thoả thuận thương mại  tự do, cũng như trong 
hợp tác  song phương. 

 Nhắm đến mục tiêu thành lập một hiệp định thương mại tự do trong khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương bằng cách khuyến khích  tự do hóa có tính cạnh tranh trong các hiệp địn khu 
vực, tiếp tục tham gia vào công tác đàm phán Hiệp định  Đối tác Xuyên Thái bình Dương và 
chương trình Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. 

 Quảng bá quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại để giảm phí doanh nghiệp và  
thúc đẩy giao thương. 

 Đánh giá lợi ích của việc gia nhập Liên minh Kinh tế Thái bình Dương với các nước Chile, 
Colombia, Mexico và Peru, trong nỗ lực đặt Australia vào vị thế cầu nối liên kết Châu Mỹ La 
tinh và Châu Á. 

 Làm việc để giúp các nhà đầu tư Australia gia tăng khả năng tiếp cận với các thị trường  
Châu Á. 

 Tiếp tục ủng hộ các cải cách mang tính thị trường ở Châu Á để đem lại các thị trường tài  
chính ổn định, hiệu quả và cởi mở; ví dụ, thông qua các hoạt động hướng tới việc thiết lập 
cơ chế mua bán trực tiếp bằng đồng đô-la Australia và nhân dân tệ tại Trung Quốc lục địa . 

 Hỗ trợ các các nỗ lực bổ sung luật lệ thị trường tài chính trong khu vực để mở rộng các cơ 
hội kinh tế; ví dụ thông qua các nỗ lực hội nhập thị trường tài chính của APEC và kể cả sáng 
kiến Hộ chiếu Quỹ Khu vực Châu Á. 

 Làm việc với các đối tác trong khu vực về các sáng kiến ‘đằng sau biên giới’ để xây dựng một 
nền kinh tế khu vực hội nhập và  vững mạnh và mở ra nhiều cơ hội thị trường cho Australia, 
đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn của Australia như cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và 
thực phẩm, giáo dục, y tế và chăm sóc người cao tuổi,  tài chính và quy định các dịch vụ. 
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Lãnh vực nông nghiệp và thực phẩm của Australia (Trường hợp Nghiên cứu Điển 
hình) 

19. Ngành nông nghiệp và sản xuất thực phẩm của Australia sẽ cạnh tranh được trên thương 
trường quốc tế, nhờ vào năng suất cao và nguồn cung ứng bền vững của các doanh nghiệp 
trong lãnh vực này. 

• Các nhà sản xuất, chế biến thực phẩm của sẽ được công nhận trên toàn cầu như những nhà 
cung cấp đáng tin cậy và  sáng tạo, có khả năng cung ứng thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp 
và dịch vụ chất lượng cao  cho thị trường Châu Á. 

Phương hướng 

 Thực hiện Chương trình Thực phẩm Quốc gia nhằm thúc đẩy một hệ thốngsản xuất thực 
phẩm tổng hợp  với  những chính sách trong chuỗi cung cấp giúp cho cả doanh nghiệp thực 
phẩm lẫn người tiêu thụ đều có lợi; bảo đảm Australia là nơi có nguồn cung ứng bền vững 
và phong phú những loại thực phẩm bổ dưỡng, giá cả phải chăng cho dân chúng và  thế 
giới. 

 Duy trì mô hình nghiên cứu và phát triển nông thôn nhằm đẩy mạnh năng suất qua những 
tiến bộ trong việc hợp tác, khoa học và sáng kiến. 

 Tăng cường sự góp mặt của Australia vào thị trường Châu Á qua việc cung ứng dịch vụ hỗ 
trợ các nhà xuất khẩu thực phẩm và nông phẩm, hỗ trợ việc đầu tư hai chiều trong khu vực 
Châu Á trong lãnh vực thực phẩm và chế biến thực phẩm, hạ tầng cơ sở cần thiết cho việc 
vận chuyển, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn nguồn nước giúp cho việc phát triển 
khu vực nông thôn và những vùng sâu, vùng xa của Australia, đặc biệt là trên khắp miền bắc 
Australia và Tasmania. 

 Tận dụng những đàm phán thương mại, những hiệp ước liên chính phủ đã có, những mối 
quan hệ giữa các chính phủ và mạng lưới quan hệ quốc tế của chúng ta  để cổ suý  choviệc 
tự do hoá thương mại mạnh mẽ hơn trong lãnh vực nông sản và thực phẩm, hỗ trợ an ninh 
lương thực  trong khu vực và cải thiện tiếp cận thị trường  cho những nhà sản xuất của 
Australia. 

 Thực hiện những cải cách về an toàn sinh học có tầm cỡ quốc tế nhằm điều kiện cho việc di 
chuyển  hữu hiệu người và hàng hóa xuất nhập khẩu, trong khi vẫn bảo vệ được môi trường 
đặc thù của Australia, bảo vệ được sức khỏe của dân chúng và bảo vệ ngành nông nghiệp và 
công nghiệp thực phẩm của chúng ta. 

 Bảo đảm những nhà sản xuất và chế biến thực phẩm Australia sử dụng những nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, bao gồm đất, nước và năng lượng, một cách hiệu quả để gia tăng năng 
suất và duy trì được tính bền vững của những nguồn tài nguyên thiên nhiên này.. 

Xây dựng an ninh bền vững trong khu vực (Chương 8) 

20. Những chính sách của Australia sẽ đóng góp vào việc phát triển Châu Á thành khu vực an ninh 
bền vững, trong đó các tập quán  hợp tác trở thành chuẩn mực. 

Phương hướng 

 Cổ súy những thỏa thuận hợp tác giữa những quốc gia lớn  trong khu vực - Trung quốc, 
Nhật Bản, Indonesia, Ấn độ và Hoa kỳ  trong bối cảnh  có sự chuyển dịch về cục diện kinh tế 
và chiến lược. 
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 Tiếp tục cổ vũ cho sự đại diện công bằng của những quốc gia Châu Á tại những tổ chức quốc 
tế chủ chốt, phản ánh tầm quan trọng về tăng trưởng kinh tế của họ, và động viên những 
quốc gia này trở thành một phần, và giúp định hình  những thể chế hoạt động dựa trên quy 
tắc này. 

 Ủng hộ sự góp mặt của Trung Quốc trong việc phát triển chiến lược, chính trị và kinh tế của 
khu vực. 

 Làm việc với Hoa kỳ nhằm đảm bảo quốc gia này tiếp tục có sự hiện diện mạnh mẽ và 
thường xuyên trong khu vực, và cùng với liên minh của chúng ta  góp phần vào sự  ổn định, 
an ninh và hòa bình trong khu vực. 

 Duy trì một tiếp cận  toàn diện cho sự an ninh, bao gồm cả việc công bố  Tuyên bố  An ninh 
Quốc gia và Sách trắng Quốc phòng, xây dựng trên cơ sở nội dung của Sách trắngnày. 

 Duy trì sự ủng hộ mãnh mẽ của Australia cho các khuôn khổ và chuẩn mực an ninh toàn cầu, 
khu vực và song phương dựa trên Hiến chương Liên hiệp quốc. 

 Nỗ lực trong việc ổn định kinh tế toàn cầu và tạo mối quan hệ hợp tác giữa các cường quốc 
qua Hội nghị Thượng đỉnh G20, mà Úc sẽ là nước chủ nhà vào năm 2014, với trọng tâm rõ 
rệt vào tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm, củng cố kinh tế toàn cầu và nâng cao hiệu 
quả và tính thiết thực của các luật lệ và thể chế toàn cầu. 

 Sử dụng những diễn đàn toàn cầu như Liên hiệp quốc và Hội nghị Thượng đỉnh G20 mà 
Australia sẽ là nước chủ nhà vào năm 2014, và tư cách thành viên của Hội đồng Bảo an Liên 
hiệp quốc của chúng ta để thắt chặt các mối quan hệ trong khu vực và tận dụng các mối 
quan hệ này để giải quyết  những vấn đề toàn cầu và  khu vực và góp phần làm mạnh mẽ 
hơn những tổ chức này .  

 Làm việc với các quốc gia trong khu vực để phát triển Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á như là 
một thể chế thiết yếu trong khu vực Đông Á, có thể giúp xử lý những thách thức trong khu 
vực, xúc đẩy  đối thoại chiến lược  và cổ súy cho việc hợp tác trong các vấn đề chính trị, kinh 
tế và an ninh. 

 Theo đuổi sự hợp tác thiết thực và  xây  dựng năng lực  nội địavới các đối tác trong khu vực 
trên một loạt các  vấn đề như khủng bố, buôn người, các tội phạm xuyên quốc gia, ngăn 
chặn việc phát triển vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị, nhân quyền,  quản lý và giảm thiểu 
thiên tai. 

21. Khu vực này sẽ trở lên bền vững hơn và an ninh con người sẽ được đảm bảo hơn với sự phát 
triển những thị trường có tính bền vững và dẻo dai cho các nhu cầu cơ bản như năng lượng, 
thực phẩm và nước.. 

Phương hướng 

 Làm việc trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển các thị trường khí thải các-bon quốc tế, 
năng lượng, thực phẩm và nước, bao gồm việc cải thiện luật lệ để những thị trường này có 
thể tương thông với nhau. 

 Hỗ trợ cho việc phát triển dài lâu và sử dụng hệ thống kế toán môi trường trong khu vực 
thông qua sự hợp tác giữa các cơ quan thống kê quốc gia . 

 Hợp tác trong khu vực để kiến tạo năng lực cho hệ thống cung ứng thực phẩm, bảo gồm cả 
qua việc nghiên cứu và phát triển, nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh, gia tăng đối tác 
thương mại và đầu tư. 
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 Chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn với những quốc gia đối tác, bao gồm Trung Quốc, 
Inđônêxia, Nhật Bản và Hàn Quốc, để xây dựng thị trường khí thải các-bon quốc tế hoạt 
động tốt và toàn diện. 

 Cổ súy những cuộc tranh luận có tính cách xây dựng và những giải pháp chung trên các diễn 
đàn quốc tế và khu vực về thị trường năng lượng; hỗ trợ các đối tác khu vực nhằm cải thiện 
việc sử dụng năng lượng hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác trong lãnh vực nghiên cứu và phát 
triển, triển khai cũng như thương mại hóa những công nghệ mới. 

 Tiếp tục vai trò là một đối tác phát triển đáng tin cậy và có chất lượng thông qua các quan 
hệ hợp tác nhằm xóa đói giảm nghèo và cải thiện bền vững môi trường. 

Quan hệ ngoại giao sâu rộng hơn (Chương 9) 

22. Australia sẽ có đủ năng lực cần thiết để thúc đẩy lợi ích quốc gia và duy trì ảnh hưởng của mình. 

• Mạng lưới ngoại giao của Australia sẽ có sự hiện diện rộng lớn hơn trên  khắp Châu Á. 

Phương hướng 

 Làm việc với tất cả các cấp chính quyền sở tại, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng địa 
phương nhằm thúc đẩy lợi ích của Úc trong khu vực. 

 Khi điều kiện cho phép, đặt Đại sứ quán tại Ulaanbaatar (Mông Cổ) và Lãnh sự quán tại 
Thẩm Dương (Trung quốc), Phuket (Thái lan) và tại miền đông Inđônêxia. 

 Bổ nhiệm một Đại sứ của Australia tại ASEAN, văn phòng đặt tại Jarkata, để hỗ trợ hợp tác 
với Ban thư ký ASEAN , các nước thành viên ASEAN và các diễn đàn liên quan đến ASEAN. 

 Đảm bảo tất cả các bộ, cơ quan của chính phủ có cân nhắc những vấn đề quốc tế khi phân 
tích, thi hành chính sách quốc nội, và đặt quan hệ hợp tác với cơ quan đối tác khu vực lên 
hàng ưu tiên. 

 Ủng hộ cho cho mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các chính quyền Tiểu bang, Lãnh thổ và địa 
phương và với các cấp chính quyền đồng cấp trong khu vực, bao gồm qua việc mở rộng và 
thúc đẩy các mối quan hệ cấp dưới quốc gia cũng như các mối quan hệ kết nghĩa cấp thành 
phố và tiểu bang với các đối tác khu vực.. 

23. Australia sẽ tạo mối quan hệ mạnh mẽ và toàn diện hơn với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt 
là với những quốc gia chủ chốt – Trung quốc, Ấn độ, Inđônêxia, Nhật bảnvà Nam Hàn. 

Phương hướng 

 Mở rộng mô hình hợp tác song phương toàn diện, với Trung quốc và Ấn độ là các đối tác ưu 
tiên trước mắt. 

 Phát triển mô hình hợp tác song phương bao gồm: các hội nghị cao cấp thường xuyên giữa 
các cấp lãnh đạo, các bộ trưởng và các vị đứng đầu doanh nghiệp các đối thoại giữa các nhà 
lãnh đạo trẻ; và các trao đổi nhân dân và ý tưởng giữa các cơ quan, tổ chức, bao gồm cả 
quốc hội, tổ chức văn hóa và giáo dục, doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ công. 

 Làm việc với các cộng đồng dân cư Australia để đề ra những chiến lược quốc gia  toàn diện 
mà Trung quốc, Ấn độ, Inđônêxia, Nhật Bản và Nam Hàn là những quốc gia ưu tiên trước. 
Các chiến lược này sẽ đề ra những mục tiêu và ưu tiên cho quan hệ hợp tác đối với từng 
quốc gia theo nhu cầu của cộng đồng. Chúng sẽ được trình lên Quốc hội, và được đánh giá 
cũng như cập nhật thường xuyên. 
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 Tăng cường ngoại giao  kinh tế và doanh nghiệp  thông qua những mối quan hệ song 
phương sâu sắc và toàn diện hơn giữa những cơ quan  kinh tế của Australiavà  trong khu 
vực, tham gia nhiều hơn vào những diễn đàn kinh tế trong khu vực và thắt chặt mối quan hệ 
giữa những doanh nghiệp  Australiavơí các đối tác doanh nghiệp trong khu vực, giữa những 
cơ quan nghiên cứu và các trường đại học của Australia với với mạng lưới các cơ quan 
nghiên cứu và các trường đại học trong khu vực (Nền ngoại giao kênh 2). 

 Bảo đảm việc cơ cấu lại của dịch vụ Mạng Truyền thông Australia (Australia Network), dựa 
trên kết hợp những nguồn lực và kinh nghiệm từ Mạng lưới Truyền thông Australia 
(Australia Network) và Đài Phát thanh Australia (Radio Australia), sẽ là công cụ ngoại giao 
hữu hiệu với nhiều chương trình trực tuyến giúp xây dựng sự hiểu biết về Australia trong 
khu vực. 

24. Australia sẽ có các mối liên kết nhân dân sâu và rộng hơn với các các quốc gia Châu Á và trên 
toàn cộng đồng. 

Phương hướng 

 Cam kết tài trợ 12.000 suất Học bổng Australia (Thế kỷ Châu Á) cho các nước Châu Á trong 
vòng năm năm, nhằm khuyến khích liên kết nhân dân trong  
khu vực. 

 Mở rộng dần những thỏa thuận về chương trình làm việc và du lịch tại Australia với những 
quốc gia Châu Á, khởi đầu là việc tăng thêm 1.000 suất cho chương trình cấp Thị thực Làm 
việc và Du lịch mà Australia đã thỏa thuận với Indonesia. 

 Mở rộng Học bổng Australia (Asian Centry) cho những cá nhân ở Châu Á để có thể tìm cơ 
hội làm việc, và hỗ trợ việc thực tập nghiên cứu trong kỳ nghỉ. 

 Tăng cường mạng lưới cựu sinh viên Australia, những người hiện đang nắm giữ vai trò lãnh 
đạo ở Châu Á bằng việc việc thiết lập một đầu mối liên lạc chungđể điều phối mạng lưới, 
thông qua một Văn phòng Học bổng Australia. 

 Hỗ trợ cho các tổ chức tư nhân đã cấp những học bổng chất lượng cao cho những cá nhân 
có tiềm năng lãnh đạo sang Australiadu học. 

 Sử dụng Mạng Băng thông rộng Quốc gia và công nghệ kỹ thuật số nhằm khuyến khích việc 
cộng tác qua mạng giữa những nhà nghiên cứu, các nhóm cộng đồng, sinh viên học sinh, các 
trường phổ thông và  đại học của Australia với những đối tác của mình trong khu vực. 

 Nuôi dưỡng những chương trình nhằm thúc đẩy việc hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo, 
tổ chức cộng đồng của Australia và của khu vực. 

 Khuyến khích các cộng đồng thể thao, hàn lâm, chuyên gia và khoa học ở Australia tăng 
cường hội nhập khu vực thông qua các chương trình hợp tác và đối tác trong khu vực. 

25. Australia sẽ có sự liên kết văn hoá với các quốc gia Châu Á mạnh mẽ, sâu sắc và rộng lớn hơn. 

Phương hướng 

 Công nhận và làm nổi bật nét văn hóa đặc thù của Australia, quốc gia vẫn còn giữ được nét 
văn hóa cổ xưa nhất của thế giới và là quốc gia luôn chào đón sự đa dạng. 

 Khuyến khích các cộng đồng văn hóa và nghệ thuật Australia hội nhập vào khu vực qua các 
giàn xếp hợp tác và đối tác, bao gồm cả việc tổ chức đào tạo và xây dựng năng lực. 
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 Đánh giá lại những hoạt động của chính phủ nhằm hỗ trợ cho cácnghệ sĩ  đạt thành tích tại 
Châu Á và quảng bá Australia như là quốc gia có nền văn hóa cởi mở và sinh động, bao gồm 
cả việc xem xét của Chính phủ  bản Báo cáo Rà xoát của Hội đồng Nghệ thuật Australia. 

 Cải tổ Hội đồng Văn hóa Quốc tế Australiac để có thể điều phối tốt hơnviệc hỗ trợ cho 
những tổ chức văn hóa và nghệ thuật  nhằm quảng bá Australia như là một đất nước có nền 
văn hoá  sinh động và cởi mở . 

 Làm việc với ngành truyền thông, qua những cơ quan đại diện của họ, nhằm cải thiện nội 
dung thông tin và phạm vi phủ sóng  trong khu vực để đảm bảo người dân Australia có 
những thông tin cập nhật hàng ngày về những sự kiện và vấn đề quan trọng trong vùng. 
Thêm vào đó, khuyến khích các chương trình trao đổi truyền thông trong khu vực để xây 
dựng hiểu biết. 

 Yêu cầu Công ty  Truyền thông Australia (Australian Broadcasting Corporation) và Dịch vụ 
Truyền thông Đặc biệt (Special Broadcasting Service) nghiên cứu làm sao để phát triển 
phạm vi phủ sóng rộng rãi hơn trong khu vực về tất cả các khía cạnh  nội dung và chương 
trình, đăc biệt quan tấm đến  phần tin tức và phạm vi thông tin đểi thể thiện được sự sâu 
sắc và  đa dạng trong mối liên kết  của Australia với khu vực, và vai trò ngày càng gia tăng 
của SBS như là một bên cung cấp tin tức cho các công đồng Australia bằng ngôn ngữ của 
chính họ 

 Tăng cường ngoại giao và trao đổi  văn hóa để xây dựng niềm tin, sự hiểu biết và tin tưởng 
lẫn nhau trong các quan hệ văn hoá,  chính trị, an ninh và kinh tế 

 


