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Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO)
SECO trực thuộc Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ (EAER).
Bộ phận Hợp tác và Phát triển Kinh tế của SECO có trách nhiệm lập kế hoạch và
triển khai các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế với các quốc gia đang phát
triển có thu nhập trung bình, các nước Đông Âu, các nước trong khối Thịnh vượng
chung cũng như các quốc gia thành viên mới của Liên minh châu Âu. Mục tiêu
tổng quát về hợp tác quốc tế Thụy Sỹ nhằm giảm nghèo và rủi ro toàn cầu, giảm
bớt sự bất hạnh, thúc đẩy hòa bình và tôn trọng nhân quyền.
Thông tin chi tiết về chương trình Hợp tác và Phát triển Kinh tế của SECO và toàn
văn Chiến lược Quốc gia của SECO tại Việt Nam giai đoạn 2017-2020 được đăng
tải tại:
www.seco-cooperation.admin.ch
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THỤY SỸ
TẠI VIỆT NAM
Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và
Liên bang Thụy Sỹ được thiết lập khá sớm
từ năm 1971 và đạt được những bước
phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp
tác song phương trên các lĩnh vực kinh
tế, văn hoá và xã hội.
Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của
Thụy Sỹ cho Việt Nam bắt đầu từ năm
1992 thông qua hai cơ quan phát triển là
SDC (Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy
Sỹ) và SECO (Cục Kinh tế Liên bang Thụy
Sỹ) với các công cụ và chương trình bổ
trợ cho nhau. Từ năm 2008, Việt Nam là
quốc gia tiếp nhận ưu tiên trong chiến
lược hợp tác của SECO.
Sau hai thập kỷ phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ và thực hiện một số
cải cách thành công, Việt Nam đã đạt
được những kết quả đáng ghi nhận về
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
Với kết quả tăng trưởng kinh tế nhanh,

Việt Nam trở thành nước có thu nhập
trung bình vào năm 2010. Theo đó, Chính
phủ Thụy Sỹ đã điều chỉnh chính sách
Viện trợ chính thức cho Việt Nam, cụ thể
là kết thúc các chương trình hợp tác song
phương trong lĩnh vực quản trị công và
xóa đói giảm nghèo do SDC thực hiện,
thay vào đó đẩy mạnh hợp tác phát triển
kinh tế trong khuôn khổ hỗ trợ của SECO.
Thụy Sỹ tiếp tục cam kết hỗ trợ chương
trình cải cách của Việt Nam, bám sát
Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội
2011-2020 và Kế hoạch Phát triển Kinh
tế - Xã hội 2016-2020 của Chính phủ Việt
Nam. SECO xây dựng chiến lược hỗ trợ
Việt Nam giai đoạn 2017-2020 dựa trên
khung hợp tác hỗ trợ kinh tế và thương
mại của Thụy Sỹ. Đây là một phần của
gói tài chính 4 năm được Quốc hội Thụy
Sỹ phê duyệt cho Viện trợ phát triển
chính thức.
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BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN
Việt Nam là câu chuyện thành công
của phát triển. Kể từ khi đổi mới vào năm
1986, Việt Nam là một trong các nền
kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới
với thu nhập bình quân đầu người tăng
từ 100 đô la Mỹ lên trên 2.200 đô la Mỹ
trong vòng 30 năm. Tỉ lệ người nghèo
giảm từ hơn 50% vào đầu những năm
1990 xuống 3% vào thời điểm hiện nay.
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Tuy nhiên, cải cách cần sâu rộng hơn để
duy trì tăng trưởng kinh tế và phúc lợi của
người dân. Trong những năm tới, Việt Nam
phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế,
xã hội và môi trường. Bất bình đẳng ngày
càng tăng và thay đổi nhân khẩu học
đang ảnh hưởng đến sự gắn kết và bảo
trợ xã hội. Việt Nam cần tiếp tục cải cách
toàn diện, tăng cường minh bạch và trách
nhiệm giải trình với người dân.

Tốc độ tăng năng suất của nền kinh tế
Việt Nam đang giảm, dựa nhiều vào đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhân công
rẻ và nguyên vật liệu nhập từ các quốc
gia láng giềng. Vì thế, Việt Nam đang
chịu rủi ro rơi vào “bẫy thu nhập trung
bình”. Các tồn tại chính bao gồm khu vực
tư nhân với năng lực cạnh tranh yếu và
thiếu khả năng sáng tạo, đầu tư công
kém hiệu quả, tỉ lệ tham nhũng cao và
doanh nghiệp nhà nước được ưu đãi về
đất đai và vốn.
Cuối cùng, Việt Nam được đánh giá là
một trong năm quốc gia chịu tác động
lớn nhất của biến đổi khí hậu. Điều này
đòi hỏi tăng cường các biện pháp ứng
phó để đảm bảo sinh kế và cơ sở hạ tầng.

Thêm vào đó, suy thoái môi trường do ô
nhiễm và khai thác không bền vững các
nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng
rõ rệt hơn.
Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 20162020 của Chính phủ Việt Nam ghi nhận
những thách thức này và tái khẳng định
ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho khu
vực tư nhân nâng cao tính cạnh tranh,
đảm bảo ổn định vĩ mô và quản lý nợ
công bền vững, đẩy mạnh phát triển và
bảo vệ môi trường toàn diện. Điều này
cũng được phản ánh trong tầm nhìn dài
hạn “Việt Nam 2035” do chính phủ phối
hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng và
công bố năm 2016.
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA SECO
NHẰM GIẢI QUYẾT NHỮNG THÁCH THỨC
Những năm gần đây, Việt Nam kiểm
soát tốt ổn định kinh tế vĩ mô và lạm
phát. Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước
giảm nhanh và chi tiêu công chưa được
điều chỉnh phù hợp. Cần áp dụng các
biện pháp mạnh mẽ gồm: giảm thâm hụt
ngân sách, tăng cường chất lượng quản
lý nợ, tăng nguồn thu và đẩy mạnh chất
lượng và hiệu quả chi tiêu công. Đồng
thời, cần duy trì đầu tư cơ sở hạ tầng và
các dịch vụ công thiết yếu.
Ngành tài chính của Việt Nam vẫn đang
ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển.
Ngành tài chính cần được phát triển phù
hợp với thông lệ quốc tế để có thể cung
cấp vốn với giá hợp lý cho doanh nghiệp.
Hơn nữa, khung pháp lý và giám sát đối với
ngành tài chính chưa phát triển hoàn chỉnh.
Hội nhập kinh tế đang diễn ra nhanh
thông qua các hiệp định thương mại tự
do, mang lại lợi ích to lớn cho Việt Nam.
Mặt khác nó cũng quy định khắt khe
hơn và cạnh tranh mạnh mẽ hơn đối với
doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp
vừa và nhỏ (DNVVN). Doanh nghiệp
trong nước phải tăng cường khả năng
cạnh tranh để duy trì thị phần trong
nước và tham gia vào các chuỗi giá trị
toàn cầu. Điều này có nghĩa là doanh
nghiệp phải sản xuất với chất lượng tốt
hơn và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế kể
cả các tiêu chuẩn lao động. Điều kiện tiền
đề là phải xây dựng khung pháp lý cần
thiết cho phát triển thương mại và môi
trường kinh doanh thuận lợi.
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Phát triển công nghiệp của Việt Nam
chủ yếu dựa vào tài nguyên. Do đó, để
tăng khả năng cạnh tranh nhất thiết
phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài
nguyên. Các biện pháp cần thiết gồm
khuyến khích đầu tư vào công nghệ
xanh đi đôi áp chế nghiêm ngặt các quy
định về môi trường.

Trong quá trình phát triển kinh tế, đô
thị hóa đang diễn ra nhanh chóng trên
khắp cả nước. Điều này đòi hỏi phải có
quy hoạch đô thị hợp nhất để tối ưu hoá
phân bổ nguồn lực và quản lý phát triển
một cách chủ động. Các thành phố phải
đối mặt nhiều hơn với những tác động
tiêu cực của biến đổi khí hậu, đòi hỏi
nâng cao năng lực trong quản lý rủi ro
thiên tai.

Đặc biệt ở các đô thị lớn, ô nhiễm từ
nước thải, chất thải rắn và tắc nghẽn
giao thông gây tổn hại sức khoẻ nghiêm
trọng. Do đó, cần cải thiện dịch vụ công
cơ bản trong các lĩnh vực này thông qua
các khoản đầu tư hiệu quả cũng như vận
hành và bảo trì bền vững.
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MỤC TIÊU
VÀ PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC
Căn cứ vào bối cảnh phát triển hiện nay của Việt Nam và những
thách thức, kinh nghiệm rút ra từ hoạt động của SECO cũng như
tham vấn với các cơ quan hữu quan, Chiến lược Hợp tác Phát triển
của SECO tại Việt Nam giai đoạn 2017-2020 có mục tiêu tổng quát là:
Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững để cải thiện cuộc
sống của người dân Việt Nam.
Mục tiêu tổng quát này cụ thể hóa thành ba mục tiêu chi tiết, sẽ
được giải thích kỹ hơn ở phần sau, bao gồm:
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1

Tăng cường thể chế và chính sách kinh tế hiệu quả

2

Phát triển khu vực tư nhân sử dụng nguồn lực hiệu quả
và có khả năng cạnh tranh
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Thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và thích ứng với
biến đổi khí hậu

Phương thức hỗ trợ

Nguồn lực tài chính

SECO kết hợp nhiều phương thức hợp
tác khác nhau như tài trợ ngân sách,
chương trình và dự án nhằm hỗ trợ kỹ
thuật và tài chính, phát triển thể chế và
nâng cao năng lực cho các tổ chức và cá
nhân cũng như hỗ trợ đầu tư phát triển
hạ tầng. SECO thực hiện các dự án song
phương hoặc đồng tài trợ thông qua các
tổ chức đa phương và các ngân hàng
phát triển.

SECO dự kiến cam kết 90 triệu phờ-răng
Thụy Sỹ viện trợ không hoàn lại trong
khuôn khổ Chiến lược Quốc gia tại Việt
Nam giai đoạn 2017-2020. Bên cạnh
đó, SECO cũng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam
thông qua các chương trình, sáng kiến
cấp khu vực và toàn cầu.

Chiến lược hợp tác của SECO được thực
hiện theo các nguyên tắc về Hiệu quả
Phát triển và Viện trợ bao gồm tôn trọng
ưu tiên phát triển của chính phủ, kết
hợp với các đối tác phát triển, sử dụng
hệ thống quốc gia, tuân thủ trách nhiệm
giải trình chung cũng như hợp tác công
tư trong phát triển khu vực tư nhân.

Giám sát kết quả
Trên cơ sở ba mục tiêu cụ thể của Chiến
lược Hợp tác, SECO đã xây dựng khung
kết quả toàn diện, bao gồm các chỉ số
giám sát và đánh giá ở cấp độ kết quả,
thống nhất với các mục tiêu phát triển
của Việt Nam, qua đó cả hai quốc gia
đều có trách nhiệm giải trình đối với
những kết quả đạt được trong khuôn
khổ hợp tác.

Xây dựng bình đẳng giới và quản trị kinh
tế trong khuôn khổ quản trị tốt là những
nội dung được lồng ghép xuyên suốt
trong các chương trình hợp tác của Thụy
Sỹ tại Việt Nam.
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Mục tiêu 1:
TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ
VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ HIỆU QUẢ
SECO hỗ trợ xây dựng các chính
sách kinh tế và định chế thị trường có
lợi cho tăng trưởng thông qua phát
triển hệ thống quản lý tài chính công
minh bạch, uy tín và ngành tài chính
đa dạng và cạnh tranh.
Ưu tiên hàng đầu của SECO là cải cách
quản lý tài chính công (PFM). Hỗ trợ tập
trung vào lĩnh vực lập kế hoạch và thực
thi ngân sách quốc gia và địa phương.
SECO khuyến khích áp dụng các thông
lệ quốc tế trong cải tiến hệ thống quản
lý tài chính công. Cải thiện chất lượng tài
chính công được giám sát thông qua các
công cụ chẩn đoán như Đánh giá Chi tiêu
công và trách nhiệm giải trình (PEFA).
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Bộ Tài chính, đối tác tiếp nhận trực tiếp,
cam kết thực hiện các cải cách này. SECO
và Bộ Tài chính đã xây dựng được mối
quan hệ hợp tác tốt đẹp.
Lĩnh vực ưu tiên thứ hai trong mục tiêu
này gồm các hoạt động trong lĩnh vực
tài chính, chủ yếu tập trung vào ngành
ngân hàng. SECO hỗ trợ triển khai các
cải cách then chốt và nâng cao năng lực
các định chế tài chính và Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam. Các hoạt động hỗ trợ
gồm phát triển hạ tầng tài chính và tăng
cường năng lực ngành tài chính. Các hỗ
trợ trên nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho
khối tư nhân tiếp cận vốn để tạo việc làm.

Cải cách quản lý tài chính công theo tiêu chuẩn quốc tế
Để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao kỷ luật
tài chính, hiệu quả và hiệu suất phân bổ nguồn lực, Việt
Nam lần đầu tiên sử dụng bộ công cụ Đánh giá Chi tiêu
công và trách nhiệm giải trình (PEFA) để đánh giá hệ thống
quản lý tài chính công. Dựa trên kết quả đánh giá, SECO hỗ
trợ toàn diện trong các lĩnh vực sau: kết nối giữa lập kế
hoạch và phân bổ ngân sách, kiểm soát hiệu quả thực hiện
ngân sách, lưu giữ và cung cấp thông tin tài chính chất
lượng và quản lý rủi ro ngân sách. SECO cũng mở rộng hỗ
trợ đến các cấp địa phương phù hợp với quá trình phân
cấp quản lý tài chính công.
Hợp tác chặt chẽ thúc đẩy tiếp cận tài chính cho doanh
nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
SECO là nhà tài trợ lớn nhất cho các chương trình hỗ trợ
kỹ thuật do Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện.
Chương trình hỗ trợ này đã giúp hơn 365.500 DNVVN và
994.000 khách hàng vi mô tại Việt Nam tiếp cận nguồn
vốn dễ dàng hơn. Thông qua IFC, SECO hỗ trợ khu vực tư
nhân phát triển kinh doanh bằng cách tiếp cận nguồn vốn
trên 51 tỷ đô la Mỹ và thực hiện tầm soát đáp ứng các quy
định về quản lý rủi ro xã hội và môi trường các khoản đầu
tư của doanh nghiệp có giá trị lên đến 33 tỷ đô la Mỹ.

Kỹ năng tốt hơn giúp hoạt động ngân hàng tốt hơn
SECO tin rằng đầu tư vào nguồn nhân lực là điều kiện tiên
quyết để xây dựng một thị trường tài chính vững mạnh
và uy tín. Chương trình đào tạo giám đốc ngân hàng do
Viện Tài chính Thụy Sỹ thực hiện đã cung cấp khóa đào
tạo tiên tiến cho 120 cán bộ quản lý cấp cao của các ngân
hàng để cải thiện hoạt động quản lý ngân hàng. Hợp phần
đào tạo giảng viên tiềm năng dự kiến sẽ chuyển giao kiến
thức một cách bền vững. Các học viên tốt nghiệp khoá
trước hiện đang đảm nhiệm những vị trí cao nhất trong hệ
thống ngân hàng.
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Mục tiêu 2:
PHÁT TRIỂN KHU VỰC TƯ NHÂN SỬ DỤNG NGUỒN
LỰC HIỆU QUẢ VÀ CÓ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH
SECO hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và
nhỏ Việt Nam nâng cao khả năng cạnh
tranh và tiếp cận thị trường quốc tế
thông qua thúc đẩy môi trường kinh
doanh hiệu quả, phát triển thương mại
bền vững, sản xuất sử dụng tài nguyên
hiệu quả và phát triển kỹ năng cần thiết.
Ưu tiên hàng đầu của SECO là đẩy mạnh
khả năng cạnh tranh quốc tế và tiếp cận
thị trường của DNVVN Việt Nam cũng
như sử dụng hiệu quả nguồn lực của
khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy phát triển
đầu tư và thương mại bền vững. Cụ thể là
hỗ trợ phát triển các chuỗi giá trị thuộc
các ngành hàng khác nhau, ví dụ khuyến
khích và nâng cao khả năng tuân thủ các
tiêu chuẩn bền vững về môi trường và xã
hội. SECO cũng hỗ trợ các hoạt động đào
tạo và cung cấp dịch vụ xúc tiến thương
mại cho DNVVN để nâng cao năng suất,
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điều kiện làm việc và tiếp cận thị trường
xuất khẩu. Ngoài ra, Thụy Sỹ còn hỗ trợ
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
lực và áp dụng các phương pháp sản
xuất sạch hơn trong một số ngành công
nghiệp và tại các DNVVN của Việt Nam.
Lĩnh vực ưu tiên thứ hai trong mục tiêu
này là tăng cường hỗ trợ xây dựng và
thực thi các điều kiện khung nhằm tạo
thuận lợi cho phát triển thương mại
bền vững cũng như môi trường kinh
doanh hiệu quả. Hiện nay, SECO đang
hỗ trợ thực hiện thí điểm các hoạt động
trong lĩnh vực phát triển kỹ năng khởi
nghiệp. Ngoài ra, SECO tiếp tục hỗ trợ
tăng cường khả năng tuân thủ các tiêu
chuẩn lao động cơ bản. Đây là lĩnh vực
ngày càng quan trọng trong bối cảnh
Việt Nam tham gia ký kết nhiều Hiệp định
thương mại tự do.

Đăng ký kinh doanh đơn giản hơn rất nhiều
Với sự hỗ trợ của SECO, Việt Nam đã thiết lập hệ thống
đăng ký kinh doanh quốc gia. Trước đây, quá trình đăng ký
hoàn toàn dựa trên giấy tờ, mất thời gian và tốn kém. Hiện
nay, giấy phép đăng ký kinh doanh có thể được thực hiện
trong 3 ngày và có thể truy cập trực tuyến thông tin pháp
lý của hơn 0,5 triệu doanh nghiệp (bao gồm cả doanh
nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước). Quy trình đăng
ký kinh doanh và cấp giấy phép đầu tư đang được hài hòa
hóa thông qua thiết lập cơ chế đăng ký một cửa.
Mối quan hệ hợp tác lâu dài với Bộ Công Thương đã giúp
đưa DNNVV Việt Nam đến với thị trường nước ngoài
SECO đã hỗ trợ thành lập Vietrade (Cơ quan Xúc tiến
Thương mại Việt Nam). Đồng thời, Vietcraft (Hiệp hội Xuất
khẩu Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam) cũng được thành lập.
Đây là thí điểm thành công mô hình hiệp hội ngành, tới
nay đạt 75% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành
thủ công mỹ nghệ. Trọng tâm của chương trình hiện tại
là nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới cung cấp
các dịch vụ xúc tiến thương mại cho DNVVN. Đến nay, 45
tổ chức xúc tiến thương mại của tỉnh và 40 DNVVN trong
các ngành đã được chọn và tham gia vào các chương
trình đào tạo về nghiên cứu thị trường, tiếp thị xuất khẩu,
thương mại điện tử, hội trợ quốc tế, tài chính thương mại
và phát triển sản phẩm. Dự kiến chương trình sẽ góp phần
đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam.
Cải thiện điều kiện làm việc mang lại lợi ích cho người
lao động và người sử dụng lao động
Quan hệ hợp tác lâu dài giữa SECO với Tổ chức Lao động
quốc tế (ILO) ngày càng quan trọng trong bối cảnh nhiều
hiệp định thương mại tự do mới được ký kết. Từ năm 2012,
hơn 490 doanh nghiệp và 540.000 lao động được hưởng
lợi nhờ cải thiện điều kiện làm việc và quan hệ lao động tại
doanh nghiệp dệt may và đồ gỗ nội thất. Năng lực tuân thủ
tiêu chuẩn lao động cơ bản của các nhà máy không ngừng
nâng cao đã góp phần tăng 10% thu nhập của người lao
động và tăng 9% tiền gửi hỗ trợ gia đình. Khả năng cạnh
tranh quốc tế của các nhà máy tham gia dự án được cải
thiện, cụ thể là số đơn hàng quốc tế vô thời hạn tăng 21%.
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Mục tiêu 3:
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
SECO góp phần phát triển đô thị bền
vững thông qua tăng cường năng lực
quy hoạch đô thị hợp nhất và hiệu quả
các dịch vụ công ích thiết yếu.
Ưu tiên hàng đầu của SECO là hỗ trợ
các thành phố Việt Nam phát triển đô
thị hợp nhất. Mục tiêu này hỗ trợ xây
dựng các quyết định phát triển đô thị và
ưu tiên đầu tư một cách chủ động, dựa
trên các dữ liệu đầy đủ, có tính đến các
yếu tố môi trường và kinh tế - xã hội. Các
lĩnh vực trọng tâm bao gồm cải thiện khả
năng thích ứng với biến đổi khí hậu của
các thành phố, các phương pháp tiếp cận
sáng tạo về giao thông đô thị, sử dụng
đất và giảm thiểu phát thải khí nhà kính
thông qua đô thị tăng trưởng xanh.
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Lĩnh vực ưu tiên thứ hai trong mục tiêu
này gồm hoạt động hỗ trợ các thành phố
tăng hiệu quả dịch vụ công ích cơ bản.
Các dự án sẽ tập trung giải quyết những
thách thức chính trong quản lý nước thải
và chất thải. Do độ bao phủ và chất lượng
của các dịch vụ hiện còn hạn chế, SECO
sẽ chú trọng nâng cao năng lực cung cấp
dịch vụ công nhằm tăng tính bền vững
của đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như cải
thiện chất lượng dịch vụ công.

Giao thông xanh cho các thành phố lớn của Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng tắc
nghẽn giao thông nghiêm trọng do thiếu vắng hệ thống
giao thông công cộng có tính cạnh tranh. Song hành với
Ngân hàng Thế giới đầu tư vào tuyến xe buýt nhanh đầu
tiên, SECO hỗ trợ các cơ quan giao thông và quy hoạch
đô thị xây dựng và áp dụng phương thức Phát triển đô
thị theo định hướng giao thông (TOD). Điều chỉnh hợp lý
quy hoạch sử dụng đất liền kề hành lang giao thông công
cộng sẽ giúp gia tăng khả năng kết nối và thu hút người sử
dụng giao thông công cộng, người dân và nhà đầu tư tư
nhân. Về lâu dài, định hướng này sẽ góp phần chuyển đổi
mô hình giao thông từ sử dụng phương tiện cá nhân sang
phương tiện công cộng.

Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu ở Cần Thơ
Cần Thơ, trung tâm kinh tế - xã hội của đồng bằng sông
Cửu Long, đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến
đổi khí hậu và thiên tai lũ lụt. SECO hỗ trợ thành phố cải
thiện quy hoạch không gian, quản lý thông tin và quy trình
quy hoạch đô thị dài hạn. Dự án sẽ góp phần tăng cường
khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố
và duy trì vai trò của Cần Thơ là trung tâm kinh tế và xã hội
trong khu vực.

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa tại Bà Rịa - Vũng
Tàu làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm,
dẫn đến các mối nguy cho sức khỏe con người và môi
trường. SECO hỗ trợ thành phố Bà Rịa xây dựng nhà máy
xử lý nước thải, lắp đặt và nâng cấp mạng lưới thoát nước,
đồng thời kết nối các hộ gia đình vào hệ thống mới. Bên
cạnh đó, SECO cũng hỗ trợ doanh nghiệp xử lý nước thải
thiết lập một hệ thống vận hành và bảo dưỡng nhà máy
toàn diện. Khoảng 90.000 người dân thành phố Bà Rịa sẽ
được hưởng lợi từ dự án.
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