Tây Úc
Thịnh Vượng / Năng Lượng / Cơ Hội
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Chứng kiến năng
lượng trỗi dậy
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Chúng tôi ghi nhận người Whadjuk Nyoongar,
Những Chủ Sở Hữu Truyền Thống của vùng
đất và vùng biển của Thành Phố Perth ngày
nay và bày tỏ sự kính trọng của chúng tôi đối
với Những Bậc Cao Niên trong quá khứ và
hiện tại.

Perth là thủ phủ tài nguyên và năng lượng của Khu Vực Ấn Độ - Thái Bình Dương; một
trung tâm kinh doanh, thương mại và văn hóa thúc đẩy một nền kinh tế đang phát triển
mạnh mẽ. Với khí hậu ôn hòa, lối sống đáng mơ ước, cảnh quan thiên nhiên và di sản
đa văn hóa, đây là thời điểm tốt nhất để chuyển tới, đầu tư và thành lập doanh nghiệp
của quý vị tại thành phố quốc tế của chúng tôi.
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Chuyển Đổi
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Perth đang phát triển. Một tốc độ biến chuyển và mở rộng chưa từng có làm thay đổi bộ mặt
thành phố ven sông của chúng tôi cũng như củng cố vị thế của Perth như một đô thị quốc tế
đương đại. Hàng tỷ đô la đã được đổ vào đầu tư cho các dự án lớn, từ các địa điểm thể thao
và giải trí hấp dẫn đẳng cấp thế giới đến bảo tàng cấp tiểu bang mới và sân bay được nâng
cấp hiện đại, cũng như sự phát triển không hề nhỏ của khu dân cư và thương mại. Thành
Phố Perth đang hồi sinh những không gian đô thị trở thành những trung tâm mới phát triển
mạnh, với các công viên, khuôn viên công cộng và các cơ sở làm nổi bật lên những đặc tính
và năng lượng thiên nhiên của Perth.
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Thịnh Vượng
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NƯỚC ÚC

TÂY ÚC (WA)

Chúng tôi là một quốc gia tiến bộ
với lực lượng lao động có học
thức và nền kinh tế mở hòa nhập
trên trường quốc tế. Nền kinh tế
hùng cường, ổn định và đa dạng
giúp nước Úc trở thành một trong
những nơi chào đón và sinh lời
cho kinh doanh quốc tế và đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tổng Sản Phẩm Nội Địa (GSP) của
Tây Úc tiếp tục phát triển đáp lại nhu
cầu gia tăng về tài nguyên khoáng
sản và năng lượng, nông sản, và
những dịch vụ chuyên môn cũng
như kỹ thuật. Cũng nhờ những điều
này, Tây Úc có đủ năng lực đề xuất
giá trị dài hạn đặc biệt cho các nhà
đầu tư toàn cầu.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

GSP CỦA TÂY ÚC

Thứ 14

$259,4 tỷ

Thứ 28

CAO HƠN
35%

Nền kinh tế lớn thứ 14 trên thế giới tính theo
tổng sản phẩm nội địa (GDP) và là một trong
hai quốc gia duy nhất thuộc Tổ Chức Hợp
Tác Và Phát Triển Kinh Tế (OECD) tránh
được suy thoái trong cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu. (IMF, UN)

Năm thứ 28 mở rộng kinh tế chưa từng
có. GDP thực tăng 0,4 phần trăm trong
quý 1 năm 2019, nâng tỷ trọng hàng năm
lên 1,8 phần trăm.

XẾP HẠNG CỦA ÚC

Thứ 5

Thứ 9

trong Chỉ Số Tự Do Kinh Tế
năm 2019 trong số 186 quốc
gia.
trong Chỉ Số Niềm Tin Đầu
Tư Trực Tiếp Nước Ngoài
(FDI) năm 2019 trong số 25
quốc gia theo A.T. Kearney.

GSP của Tây Úc năm 2017-2018 đóng
góp 14% vào GDP toàn quốc.

SO VỚI BÌNH QUÂN QUỐC
GIA

BÌNH QUÂN 10 NĂM GSP CỦA TÂY ÚC

3,24%

Tăng trưởng GSP thực sự cho Tây Úc đạt
bình quân 3,24% trong thập niên từ 20072008 cho đến 2017-2018.
Tất cả mệnh giá đô la trong ấn phẩm này là
đô la Úc (AUD$)
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Sân Bay Perth được gọi là
Sân Bay Thủ Phủ của Ủy Ban
Người Tiêu Dùng Và Cạnh
Tranh Úc (ACCC) trong năm
2018. Các chuyến bay trực
tiếp đến London bắt đầu trong
năm 2018 với thời gian bay 17
giờ; Perth - London là chuyến
bay trực tiếp duy nhất của Úc
sang Châu Âu. Các chuyến
bay trực tiếp mới đến Tokyo
bắt đầu vào ngày 1 tháng 9
năm 2019 với thời gian bay 9
giờ 40 phút. Các chuyến bay
trực tiếp đến Thượng Hải và
Ấn Độ đang được đàm phán.
Đây là những chân trời mới
của chúng tôi.
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“Perth gần hơn so với Brisbane, Sydney
và Melbourne khi bay đến 17 trong số
20 thành phố đông đúc nhất tại Châu Á.
Chúng tôi cũng có chuyến bay trực tiếp
duy nhất từ Châu Âu, biến Perth trở thành
nơi nhập cảnh tự nhiên vào Úc đối với
nhiều người trên thế giới dù cho họ đến vì
công việc, giải trí hay học tập”.
Kevin Brown, Giám Đốc Điều Hành (CEO) Sân Bay Perth.

Múi
Giờ

Perth nằm trong múi giờ phổ cập nhất thế giới (WST/
GMT+8). Khoảng 60% dân số thế giới sống trong vòng 1
giờ, hơn hoặc kém, tính từ múi giờ của chúng tôi. Hãy tới
đây để kết nối doanh nghiệp của quý vị với Khu Vực Ấn Độ
- Thái Bình Dương và tận dụng thế mạnh của Tây Úc trong
quan hệ đối tác kinh tế và thương mại.

Vị trí của Perth và khoảng
cách thuận tiện của thành
phố với các thị trường trọng
điểm ở Châu Phi, Trung
Đông, Anh, Châu Âu và Châu
Á cho phép hàng hóa xuất
khẩu, dịch vụ và những nhân
tài xuất chúng của chúng tôi
vươn xa tới những đích đến
trong khung thời gian nhanh
chóng.
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Các múi giờ khu vực và thời gian bay ước tính từ Perth
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Tiểu Bang của
Tăng Trưởng

Perth đang thích nghi với những thay đổi
theo nhu cầu toàn cầu, và mở rộng cơ sở
kinh tế của mình bao gồm thêm nhiều ngành
nghề dịch vụ, như giáo dục, y tế và nhà hàng
khách sạn.

Kununurra

DÂN SỐ, TÂY ÚC

Broome

2,6 Triệu

Port Hedland
Karratha

Exmouth

D I Ệ N T Í C H Đ Ấ T, T Â Y Ú C

2,5 Triệu

Tom Price

2019 -2020

Newman

TỶ LỆ CÓ VIỆC LÀM Ở TÂY ÚC

94,2%

Carnarvon

km2

Meekatharra

Warburton

Geraldton

DÂN SỐ, VÙNG GREATER PERTH

2,06 Triệu

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ DỰ BÁO

3,5%

Derby

Tháng 6 năm 2019

Kalgoorlie
Perth
Bunbury
Margaret River

Esperance

Albany

CƯ DÂN TÂY ÚC SỐNG Ở VÙNG GREATER PERTH

80%

CÁC KHU VỰC NGÀNH NGHỀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÂY ÚC

GIÁO DỤC
THIÊN VĂN VÔ TUYẾN
KINH DOANH NÔNG NGHIỆP/THỰC PHẨM CAO CẤP
NGHIÊN CỨU Y KHOA
CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

Eucla

TỔNG SẢN PHẨM NỘI ĐỊA

$259 tỷ

NGƯỜI DÂN PERTH SINH RA Ở HẢI NGOẠI

37%

CÁC KHU VỰC NGÀNH NGHỀ CHÍNH CỦA TÂY ÚC

TÀI NGUYÊN
DỊCH VỤ
XÂY DỰNG
DU LỊCH
NÔNG NGHIỆP
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Perth

“Wesfarmers là một tập đoàn doanh
nghiệp được thụ hưởng lợi ích từ
việc đóng tại Tây Úc trong một thời
gian dài. Chúng tôi rất thích điều
này vì chúng tôi được tự do. Chúng
tôi có thể tự đưa ra quyết định cũng
như tự nhìn nhận và đánh giá mọi
thứ. Chúng tôi gọi nó là ‘diễu hành
theo nhịp trống của riêng mình’ ...
Đây là một nơi hoàn hảo để sinh
sống.”
Richard Goyder, Chủ Tịch, Woodside và Cựu Giám
Đốc Điều Hành, Wesfarmers
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Thành công kinh tế của Perth trong 10 năm qua đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng các
công ty thành lập hoặc di dời trụ sở quốc gia và quốc tế qua đây, một xu hướng dự kiến còn tiếp diễn
khi tầm quan trọng về mặt kinh tế của Khu Vực Ấn Độ - Thái Bình Dương gia tăng thêm đà phát triển.
Mức đầu tư vốn cao tạo ra nhiều lựa chọn chất lượng về nhà ở cho thương mại, dân cư và văn phòng
trong khu trung tâm thương mại (CDB) đang phát triển nhanh chóng, và cho đầu tư vào các lĩnh vực
như kinh doanh nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, bán lẻ, du lịch, giáo dục, bất động sản, tài nguyên và năng
lượng.

T R Ụ S Ở TO À N C Ầ U

32,3%

các công ty được niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán
Úc (ASX) có Trụ sở chính tại Perth. Phần lớn nhất đóng góp
vào con số này là các công ty khai thác của Úc có hoạt động
tại Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Trung Á và nhiều thị trường
khác.

185
716
71

772
444

Nguồn: ASX, tháng 6 năm 2019
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“Perth là trung tâm của ngành
công nghiệp dầu khí ngoài khơi
của Úc và là trung tâm toàn cầu
trọng yếu trong tiến trình cộng
tác, đổi mới và thương mại hóa
các sản phẩm và dịch vụ đóng
góp đáng kể cho năng suất và
tính bền vững của ngành công
nghiệp”
Miranda Taylor, CEO, National Energy
Resources Australia (NERA)
Hình ảnh:
Toàn cảnh Woodside Energy
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Tài Nguyên
và Năng Lượng
ĐA DẠNG

Perth là một thủ phủ về năng lượng của
thế giới. Được tăng cường thế mạnh nhờ
sự dồi dào về năng lượng, lực lượng lao
động lành nghề và công nghệ tiên tiến của
Tây Úc. Chúng tôi là một trung tâm quốc
tế trọng điểm cho ngành tài nguyên năng
lượng toàn cầu.

LITHIUM

DỰ ÁN

113 Tỷ Đô La
Tây Úc là nơi khai thác và có
nguồn năng lượng đa dạng nhất
thế giới và cũng là nhà sản xuất
quặng sắt hàng đầu thế giới.

Tây Úc đứng đầu thế giới trong xuất
khẩu lithium với 13 dự án đang hoạt
động, đang trong quá trình phát triển
hoặc đã có kế hoạch triển khai với
tổng giá trị 6,45 tỷ đô la.

VIỆC LÀM TRONG KHU VỰC

KHU VỰC KHAI THÁC, THIẾT BỊ,
CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ (METS)

Vào tháng 3 năm 2019, Tây Úc có các
dự án tài nguyên trị giá 24,5 tỷ đô la
đang hình thành hoặc đang triển khai
và 88,3 tỷ đô la đang thuộc diện cân
nhắc.

NHỮNG MẶT HÀNG ĐÁNG KỂ
Tây Úc sản xuất hơn 50 khoáng sản
khác nhau với sản lượng thương mại
bao gồm tám mặt hàng chiếm hơn 5%
sản lượng toàn cầu năm 2018.

28,4%
người làm việc ở Perth trong vai trò
Khai Thác, Chuyên Môn, Khoa Học
Và Dịch Vụ Kỹ Thuật.

92 Tỷ Đô La
Khu vực METS của Úc đã đóng góp
92 tỷ đô la tổng giá trị gia tăng (GVA)
và 13 tỷ đô la xuất khẩu từ METS
chuyên hóa cho năm 2017-2018.
METS sử dụng hơn 300.000 người
và chi hơn 1 tỷ đô la hàng năm cho
nghiên cứu và phát triển.

Liti
Quặng Sắt
Ôxít Đất Hiếm
LNG
Kim Cương
Ilmenit
Niken
Vàng

47% *
32,5%
17,6%
13,9%
10,7%
10,2%
6,5%
6,3%

*Ước tính Khoa Học Địa Lý Úc 2017
Khu vực khai thác, thiết bị, công nghệ và dịch vụ (METS)
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Hình ảnh:
Các xe tải trong Hệ Thống Tự Hành tại mỏ West Angelas của Rio Tinto, Tây Úc
Được phép của Rio Tinto
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NHỮNG TRỤ SỞ TOÀN CẦU
Sáu trong số 10 công ty năng lượng
quốc tế hàng đầu thế giới có trụ
sở ở Perth. Nơi đây tập trung các
trụ sở công ty tài nguyên và năng
lượng toàn cầu lớn nhất tại Úc bao
gồm Chevron, Shell, Rio Tinto, BHP,
Woodside và Inpex.

KHÍ TỰ NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)

LNG

số 1

Úc đã dẫn đầu thế giới trong xuất
khẩu Khí Tự Nhiên Hóa Lỏng (LNG)
kể từ tháng 11 năm 2018, với hầu
hết sản lượng của Úc xuất phát từ
Tây Úc. Công suất LNG ở Tây Úc
đã tăng lên 50 mtpa.

HỘI NGHỊ LỚN

AOG

Perth tổ chức Hội Nghị và Triển Lãm
Dầu Khí Úc (AOG) thường niên. Năm
2019, AOG thu hút gần 8.800 đại
biểu từ khắp nước Úc và 14 quốc gia
khác.

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Tây Úc có chín nhà máy năng lượng
tái tạo đạt tối thiểu 5 MW điện sản
xuất với tổng công suất kết hợp là
606,5 MW. Công suất về năng lượng
tái tạo của chúng tôi đang trên đà
tăng gấp ba nhờ việc bổ sung 900
MW thông qua các dự án mới của
tiểu bang.

THU HÚT ĐẦU TƯ

PERTH
đứng

CÁC THÀNH PHỐ NĂNG LƯỢNG

thứ 2

Perth đứng thứ 2 trong số 83 khu
vực pháp lý trong Khảo Sát của
Viện Fraser 2018 về các công ty
khai thác toàn cầu theo Chỉ Số Hấp
Dẫn Đầu Tư.

THỜI GIAN GIAO HÀNG

8 NGÀY
Thời gian vận chuyển LNG từ Tây Úc
đến Nhật Bản và Hàn Quốc - ngắn
hơn và hiệu quả về chi phí hơn các
đối thủ cạnh tranh ở Nigeria, Hoa Kỳ
và Qatar.

WECP
Hai mươi thành phố trên toàn thế
giới, bao gồm thành viên sáng lập
Perth, hình thành Quan Hệ Đối Tác
Các Thành Phố Năng Lượng Trên
Thế Giới (WECP) thúc đẩy trao đổi
kiến thức công nghiệp, chiến lược
phát triển và chuyên môn kinh tế.

CỘNG TÁC

NERA

Tài Nguyên Năng Lượng Quốc Gia Úc
(NERA) tạo cơ hội cộng tác đầu ngành
để cải thiện tính cạnh tranh quốc tế của
ngành tài nguyên năng lượng quốc gia.
Một trong sáu Trung Tâm Tăng Trưởng
Công Nghiệp Của Chính Phủ Úc, NERA
hỗ trợ phát triển bền vững trên các lĩnh
vực dầu mỏ, khí đốt, khí đốt than, than
đá và uranium.
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Tính Kết Nối

DÂN SỐ

DU LỊCH

2,1 Tỷ Đô La
được du khách quốc tế chi tiêu
ở Tây Úc năm 2018.

60%

Úc nằm trọn trong Châu Đại Dương
với 0,5 phần trăm dân số thế giới.
Các đối tác thương mại lớn của
chúng tôi ở châu Á nơi có 60% dân
số trên toàn thế giới sinh sống.

Một thành phố kết nối và sôi
động, Perth là cửa ngõ của
Úc đến Châu Á, Trung Đông,
Châu Phi, Châu Âu và Thủ Phủ
duy nhất trên Vành Đai Ấn Độ
Dương.

5 giờ
thời gian bay đến Singapore.

949.000 19
du khách quốc tế đến Tây Úc trong năm 2018; phần lớn
đến từ Anh, Singapore, Malaysia, New Zealand, Hoa Kỳ
và Trung Quốc.

HÒA NHẬP QUỐC TẾ

NHÂN KHẨU HỌC

Hơn 50%
Dân Số Trung Lưu trên thế giới sống
ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương
và tỷ lệ phần trăm này đang tăng lên
hàng năm.
(OECD)
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11

Mối quan hệ Thành Phố Kết Nghĩa Và Hữu Nghị
với Perth trên toàn thế giới: Thành Đô, Houston,
Kagoshima, Kastellorizo, Nam Kinh, Perth
(Scotland), Rhodes, San Diego, Seocho, Đài Bắc
và Vasto. Perth cũng là một thành viên sáng lập của
Quan Hệ Đối Tác Thành Phố Năng Lượng Thế Giới.

hãng hàng không
quốc tế giữa Perth
và các điểm đến toàn
cầu.

60

quốc gia có đại diện
chính thức của chính
phủ tại Perth.
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Thương Mại
Tây Úc là một tiểu bang theo hướng thương mại gồm
hầu hết các mặt hàng và hàng hóa gắn với thị trường
xuất khẩu.
20

GIÁ TRỊ VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TRỌNG YẾU CỦA TÂY ÚC (2017-2018)

XĂNG DẦU1

QUẶNG SẮT

62,3 tỷ đô la

VÀNG

33,8 tỷ đô la

17,5 tỷ đô la

ÔXÍT NHÔM

$8,7 tỷ đô la

1 bao gồm LNG, dầu thô, khí ngưng và LPG

LÚA MÌ

2,2 tỷ đô la

NIKEN

2,6 tỷ đô la

TOP NĂM ĐỊA ĐIỂM XUẤT KHẨU HÀNG ĐẦU CỦA TÂY ÚC (2017-2018)

TRUNG QUỐC

HÀN QUỐC

68,4 TỶ ĐÔ LA

8,6 TỶ ĐÔ LA

NHẬT BẢN
KHU VỰC HÀNH CHÍNH
ĐẶC BIỆT HỒNG KÔNG

SINGAPORE

23,1 TỶ ĐÔ LA

7,0 TỶ ĐÔ LA

6,2 TỶ ĐÔ LA

TÂY ÚC
CHUYỂN ĐI

42%

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA ÚC

XUẤT KHẨU DỊCH VỤ TRỌNG YẾU CỦA TÂY ÚC

2,3
TỶ ĐÔ LA

1,9
TỶ ĐÔ LA

DU LỊCH CÁ NHÂN

DU LỊCH GIÁO DỤC

900
TRIỆU ĐÔ LA
VẬN CHUYỂN

NÔNG SẢN XUẤT KHẨU TỪ TÂY ÚC

80%

sản phẩm được xuất
khẩu với tổng giá trị là
7,4 tỷ đô la trong năm
2018.
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“Điểm đến thú vị nhất thế giới trong

năm tới.
Vị trí xa xôi của Perth đã khiến Left
Coast thành điểm đến cho lướt sóng
và tắm nắng bí ẩn nhất. Nhưng các
chuyến bay thẳng mới từ London giúp
quý vị dễ dàng khám phá các bãi biển
đẳng cấp thế giới của Perth, nhà máy
rượu Swan Valley gần kề, dự án phát
triển Khu Đô Thị Elizabeth Quay bên
bờ sông Swan trị giá 2,6 tỷ đô la và các
khách sạn sang trọng tại khu đô thị.”

Chuyến Đi Thú Vị Nhất của National Geographic năm 2019
22

Tính Đáng
Sống
XẾP HẠNG CỦA PERTH

Thứ 1

Thứ 3

Thứ 14

Nhờ nền kinh tế thịnh vượng của chúng tôi,
phong cảnh nên thơ và các dịch vụ thiết yếu
tuyệt vời, như cơ sở giáo dục và y tế đẳng cấp
thế giới, biến Perth thành một nơi lý tưởng để
sinh sống, làm việc và thiết lập một cơ sở cho
doanh nghiệp hoặc trụ sở công ty của quý vị.

ĐỊA ĐIỂM THĂM QUAN

Thứ

Perth là thành phố thủ
phủ có giá cả phải chăng
nhất về nhà ở tại Úc.
Lễ Hội Fringe lớn thứ
3 trên thế giới. Lễ Hội
Fringe Thế Giới được tổ
chức hàng năm cùng với
Lễ Hội Perth, lễ hội đa
nghệ thuật quốc tế hàng
năm lâu đời nhất ở Nam
Bán Cầu.
trong cuộc khảo sát hàng
năm của Cơ Quan Tình
Báo Kinh Tế năm 2019
về các Thành Phố Đáng
Sống Nhất Thế Giới
(trong số 140 thành phố)
với điểm số hoàn hảo về
y tế, giáo dục và cơ sở
hạ tầng.

National Geographic,
New York Times và
Forbes đều liệt kê Perth
trong danh sách những
địa điểm du lịch hấp dẫn
nhất thế giới.

20phút

lái xe từ Thành Phố Perth đến
những bãi biển hoang sơ, nhà máy
rượu vang đẳng cấp thế giới và
công viên quốc gia hùng vĩ.

ÁNH NẮNG

1

Sông Margaret được mệnh danh là
điểm đến số một của Lonely Planet tại
Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương
năm 2019. Với đại dương xanh trong,
bờ biển nguyên sơ và nhà máy rượu
vang tên tuổi. Sông Margaret nằm trên
một trong hai tâm điểm duy nhất về đa
dạng sinh học đáng kể của thế giới ở
Úc.
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
PERTH
THUỘC TOP

8+
giờ nắng hàng ngày quanh năm,
mang đến cho Perth danh tiếng là
thủ phủ nắng nhất của Úc.

5%

trong số hơn 450 thành phố trên toàn
thế giới được xếp hạng theo Khảo Sát
Chất Lượng Sống Mercer.
(Tháng 3 năm 2019)
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Hình ảnh:
Chợ Twilight Hawkers ở Forrest Place, Perth
Được phép của Du Lịch Tây Úc
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“Gợi lên một thành phố hiện thân cho mọi
thứ có thể có trong các thành phố… nhiều
công viên và bến cảng; tàu điện ngầm
sáng loáng và xe buýt công cộng miễn
phí; thực đơn nhà hàng đầy ắp thực phẩm
và rượu vang hữu cơ, có nguồn gốc địa
phương; quán bar cá tính trong các tòa
nhà di sản; và nổi lên tất cả mọi thứ, từ khu
chợ nông sản đến phim ảnh và yoga. Chào
mừng quý vị đến với Perth.”
New York Times, Hoa Kỳ, 2014
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Con Người

Perth là một trong những thủ phủ đa văn hóa
nhất của Úc tại một trong những tiểu bang đa
dạng nhất quốc gia. Chúng tôi cũng dự kiến
sẽ trở thành thành phố thủ phủ đông dân thứ
ba ở Úc vào năm 2028.

DÂN SỐ
Dân số của Tây Úc dự
kiến đạt được

3,07Triệu
3,5Triệu

2050: 3,5 Triệu

ĐẾN NĂM 2030 VÀ

2030: 3,07 Triệu

ĐẾN NĂM 2050

2017: 2,57 Triệu

37 %

dân số Tây Úc sinh
ra ở hải ngoại.

ĐẠI DIỆN HƠN

GIÁO DỤC

HƠN

50.000

SINH VIÊN QUỐC TẾ CHỌN
PERTH LÀ ĐIỂM ĐẾN GIÁO DỤC
MỖI NĂM
Perth là nơi có nguồn lực đa dạng
trong thị trường quốc tế tốt nhất so với
bất kỳ thành phố nào của Úc.

200
QUỐC TỊCH
VÀ

270
NGÔN NGỮ

Hình ảnh:
Được phép của Thành phố Perth và Du
Lịch Tây Úc
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Những Dự Án Lớn

TUYẾN KẾT NỐI THÀNH PHỐ
PERTH 1,36 TỶ ĐÔ LA

QUẢNG TRƯỜNG YAGAN 73,5
TRIỆU ĐÔ LA

THÁP WOODSIDE 400 TRIỆU
ĐÔ LA

Kết nối lại trung tâm thành phố với
Northbridge lần đầu tiên sau hơn 100
năm bằng cách ngầm hóa tuyến đường
sắt và trạm xe buýt để tái tạo trung tâm
thành phố.

Một trong những địa điểm tổ chức hội
họp và lễ kỷ niệm cộng đồng phổ biến
nhất thành phố; quảng trường cũng có
màn hình chiếu sáng nghệ thuật có mái
che và tháp trình chiếu kỹ thuật số.

Tổ hợp 32 tầng mới mở gần đây của
Woodside Petroleum là tòa nhà công
nghệ tân tiến nhất ở Perth hiện nay.
Văn phòng nằm trong dự án phát triển
Capital Square trị giá 1 tỷ đô la của Tập
Đoàn Đầu Tư Hợp Nhất Úc (AAIG).

CẦU MATAGARUP 91,5 TRIỆU
ĐÔ LA

SÂN VẬN ĐỘNG OPTUS 1,6 TỶ
ĐÔ LA

FORREST CHASE 100 TRIỆU
ĐÔ LA

Cây cầu đi bộ mới bắc qua Sông Swan
nối thành phố, Sân Vận Động Optus và
khu tổ hợp Crown ăn uống, chơi điện tử,
khu vực giải trí và khách sạn.

Khu thể thao và giải trí hàng đầu của
Perth, cung cấp một hạ tầng tân tiến
và trải nghiệm đầu tiên cho người hâm
mộ. Sân vận động đã nhận được nhiều
giải thưởng bao gồm giải thưởng Prix
Versailles 2019 cho Hạ Tầng Thể Thao
Đẹp Nhất.

Không gian bán lẻ và dân cư hàng đầu
của Perth, ở ngay trung tâm của Perth
CBD, nơi đang diễn ra một sự chuyển
đổi lớn.

Hình ảnh:

Được phép của Cơ Quan Tái Phát Triển Đô Thị, Dịch Vụ Y Tế Trẻ Em và Vị Thành Niên và Bảo Tàng Tây Úc.

28

Các dự án đô thị thú vị nhất trong lịch sử tiểu bang hiện
đang được triển khai thực hiện và thay đổi nhanh chóng
bộ mặt thành phố. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng là một cam
kết quan trọng của Chính Phủ Tây Úc, mang lại cơ hội
đáng kể cho sự tham gia của khu vực tư nhân trong quá
trình thực hiện.

BỆNH VIỆN NHI PERTH
Bệnh viện 1,2 tỷ đô la mới nhất của
Perth giờ đây cung cấp 298 giường
bệnh cho trẻ tới 16 tuổi bao gồm điều trị
cho những trường hợp y tế nghiêm trọng
nhất cũng như các dịch vụ thứ cấp.

NÂNG CẤP KHU VỰC BÁN LẺ
Ở PERTH CBD 500 TRIỆU ĐÔ
LA

CƠ SỞ HẠ TẦNG KHÁCH SẠN 3
TỶ ĐÔ LA

Trung tâm bán lẻ Perth đang trải qua
một làn sóng phát triển lớn trị giá hơn
500 triệu đô la.

3.456 phòng ốc mới đã được hoàn thiện
kể từ năm 2012 với 2.415 phòng bổ sung
sẽ hoặc đang xây dựng bao gồm xây
dựng mới, tái kiến thiết và cải tạo.

ELIZABETH QUAY 2,6 TỶ ĐÔ
LA

BẢO TÀNG MỚI CHO TÂY ÚC
396 TRIỆU ĐÔ LA

TRẠM XE BUS ELIZABETH
QUAY

Dự án phát triển bên bờ sông mang
tính biểu tượng kết nối Sông Swan với
thành phố, bao gồm các khách sạn lớn
như Ritz Carlton và DoubleTree của
Hilton.

Hòa nhập với sự biến chuyển văn hóa
đang diễn ra của Perth, bảo tàng mới
dành cho Perth sẽ là một cửa ngõ để
khám phá Tây Úc.

Kế hoạch tân trang trị giá 122 triệu đô la
cho trạm xe bus Elizabeth Quay cùng với
một tòa nhà văn phòng tám tầng đã được
phê duyệt bao gồm các khu thuê bán lẻ,
một trung tâm chăm sóc trẻ em, bãi đậu
xe đạp, bến dừng cho các tour du lịch,
cảnh quan tươi mới và sân thượng.
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Perth và Tây Úc vẫn liên tục phát triển nhanh chóng sau một thời
gian tăng trưởng chưa từng thấy. Với giá trị 125 tỷ đô la cho các dự
án cơ sở hạ tầng và tài nguyên lớn được lên kế hoạch hoặc đang
triển khai, Perth duy trì vị trí là điểm đến lý tưởng cho đầu tư kinh
doanh và di cư.

WATERBANK 2,1 TỶ ĐÔ LA

METRONET 4 TỶ ĐÔ LA

Chuyển đổi cửa ngõ phía đông của
Perth với các cơ hội mới về cư trú, du
lịch và thương mại trên bờ Sông Swan
mang tính biểu tượng của Perth.

Cơ Quan Tái Phát Triển Đô Thị
(METRONET) sẽ giúp thay đổi tích cực
cách mọi người sống và đi lại ở Perth
bằng tuyến đường sắt chở khách mới và
có tới 18 nhà ga mới.

SÂN BAY PERTH 2,5 TỶ ĐÔ LA

THÁP CHEVRON

NEXTDC 195 TRIỆU ĐÔ LA

Bắt đầu đi vào xây dựng cải tổ Sân Bay
Perth bao gồm nhiều phương tiện giao
thông công cộng hơn đến và đi từ thành
phố theo Tuyến Kết Nối ForrestfieldSân Bay.

Tháp Chevron trị giá 360 triệu đô la
sẽ bao gồm hơn 50.000m2 không gian
văn phòng dự kiến bắt đầu xây dựng
từ quý 1 năm 2020.

Trung tâm dữ liệu mới P1 Perth có chứng
nhận vàng bậc III cho hoạt động bền
vững theo Uptime Institute. Nhà mạng
trung lập P1 sẽ cung cấp các tùy chọn
kết nối chưa từng có cho AWS, Microsoft
Azure, điện toán đám mây IBM và điện
toán đám mây Oracle, mạng lưới nhà
mạng và nhà cung cấp dịch vụ Úc, trực
tiếp hoặc thông qua AXON.

Hình ảnh:
Được phép của Cơ Quan Tái Phát Triển Đô Thị, METRONET, Cơ
Quan Giao Thông Công Cộng, và NEXTDC.

TUYẾN KẾT NỐI
FORRESTFIELD-SÂN BAY
Tuyến tàu mới do Chính Phủ Tây Úc tài
trợ trị giá 2 tỷ đô la, cải thiện kết nối đến
và đi từ Sân Bay Perth và các vùng dân
cư phía đông, tăng cường việc đi lại cho
du lịch và công tác.
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PERTH TRONG TƯƠNG LAI
Các dự án dấu mốc tiếp tục tái định hình
Perth và kết nối trung tâm kinh tế đang
trên đà phát triển với Sông Swan mang
tính biểu tượng.

BẢO TÀNG MỚI CHO TÂY ÚC

TUYẾN KẾT NỐI THÀNH PHỐ PERTH

TUYẾN KẾT NỐI THÀNH
PHỐ PERTH
ĐẦU TƯ
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QUẢNG TRƯỜNG
YAGAN

QUẢNG TRƯỜNG
YAGAN

SÂN VẬN ĐỘNG
OPTUS

ĐẦU TƯ

ĐẦU TƯ

5,3 Tỷ Đô La

73 Triệu Đô La

1,6 Tỷ Đô La

Diện Tích Dự Án:
Nhà Ở:
Số Dân:
Thương Mại/Văn
Phòng/Bán Lẻ:
Không Gian Mở
Công Cộng:
Nhân Công:
Năm Hoàn Thành
Dự Kiến:

Diện Tích Dự Án:
Sức Chứa Lễ Hội:
Quầy Hàng Đồ Ăn:
Năm Hoàn Thành:

Diện Tích Dự Án:
Sức Chứa (Chỗ Ngồi):
Màn Hình:
Quầy Hàng Đồ Ăn:
Giá Để Xe Đạp:
Nhân Công:
Năm Hoàn Thành:

13,5ha
1.650
3.000
244.000m2
4,4ha
13.500
2020+

1,1ha
45.000
25
2018

73ha
60.000
> 1.000
70
600
5.800
2018

SÂN VẬN ĐỘNG OPTUS
WATERBANK

ELIZABETH QUAY

Ý TƯỞNG CÔNG TRÌNH
Đề án công trình đã được phê duyệt
Đề án phát triển đang xin cấp phép
Đề án đang trong giai đoạn phát triển ý tưởng thiết kế
Đề án phát triển đã được phê duyệt
Nơi giữ chỗ chỉ định

BẢO TÀNG MỚI CHO TÂY ÚC

ELIZABETH QUAY
ĐẦU TƯ

ĐẦU TƯ

WATERBANK
ĐẦU TƯ

2,6 Tỷ Đô La

396 Triệu Đô La

2,1 Tỷ Đô La

Diện Tích Dự Án:
Nhà Ở:
Phòng Khách Sạn:
Số Dân:
Thương Mại/Văn
Phòng/Bán Lẻ:
Nhân Công:
Năm Hoàn Thành
Dự Kiến:

Diện Tích Dự Án:
Không Gian Phòng
Trưng Bày:
Nhân Công:
Năm Hoàn Thành:

Diện Tích Dự Án:
Nhà Ở:
Số Dân:
Thương Mại/Văn
Phòng/Bán Lẻ:
Nhân Công:
Năm Hoàn Thành
Dự Kiến:

10ha
800
400
1.400
225.000m
10.000

2

2,3ha
7.000m2
3.300
2020

40ha
4.000
7.000
94.000m2
<6.000
2020+

2026
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Giáo Dục và
Đổi Mới

Hình ảnh:
Trung tâm từ xa 'Mỏ của Tương Lai' của Rio Tinto cho phép
các hoạt động khai thác ở Pilbara được kiểm soát từ một vị trí
trung tâm cách xa hơn 1.000 km so với các địa điểm thực tế.
Được phép của Rio Tinto
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Từ lĩnh vực tài nguyên đến kinh doanh nông nghiệp cao cấp, giáo dục đại học, lĩnh
vực dịch vụ và nghiên cứu y học, các doanh nghiệp Úc rất muốn xây dựng mối quan
hệ cộng tác trong và ngoài nước. Với một trong những lực lượng lao động có tri thức,
đa văn hóa và đa ngôn ngữ nhất thế giới, và chính sách ưu đãi thuế rộng rãi của Úc
dành cho nghiên cứu và phát triển, Perth là một hệ sinh thái nghiên cứu sáng tạo
đang phát triển nhanh chóng và là một trung tâm khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ.
Đây chính là nơi để đổi mới.

TRUNG TÂM BLOCKCHAIN
PERTH
Perth đang nhanh chóng trở thành trung
tâm cho sự đổi mới với việc thành lập một
trung tâm khởi nghiệp blockchain chuyên
dụng, một trong chín nơi duy nhất trên
thế giới. Trung Tâm Blockchain Perth sẽ
cung cấp cho các doanh nhân có cùng chí
hướng một môi trường cộng tác và tăng
khả năng tiếp cận vốn, cho phép các công
ty mở rộng quy mô ngay tại Perth.

GIÁO DỤC

TOP 100
Đại Học Tây Úc xếp hạng trong
top 100 trường đại học tốt nhất thế
giới trong bảng xếp hạng QS năm
2019.
XẾP HẠNG CỦA ÚC

Thứ 1

Thứ 12

trong Chỉ Số Sáng Tạo
Toàn Cầu (2015), trong
số 139 quốc gia, dẫn đầu
về tài năng toàn cầu (lớp
sáng tạo và trình độ học
vấn).
Trong Chỉ Số Tài Năng
Toàn Cầu trong số 125
quốc gia cho năm 2019 của
INSEAD.

“ Nằm ngay trong lòng thành phố vừa là
một động thái tích cực và chiến lược;
khoảng cách đi lại thuận tiện với các đối
tác trong ngành cũng như khả năng tổ
chức các cuộc họp đã được chứng minh
là vô giá đối với cách chúng tôi tiến
hành hoạt động kinh doanh. Khách quốc
tế của chúng tôi đánh giá cao những
phát triển gần đây trong thành phố và
tất cả những gì Perth cung cấp. Ở cùng
múi giờ với Châu Á, thuận tiện cho cả
hai khía cạnh du lịch và giao tiếp.”
Geoff Ward, Giám Đốc Điều Hành (CEO) kiêm
Giám Đốc Quản Lý (MD) của Hazer Group
Limited (ASX: HZR).

MIỄN THUẾ
Luật định liên bang được Nghị
Viện thông qua năm 2016 hỗ trợ
các công ty khởi nghiệp có tiềm
năng phát triển lớn, sáng tạo, cho
phép các nhà đầu tư có được một
khoản bù trừ ưu đãi thuế và miễn
thuế lãi về vốn.

20%
BÙ TRỪ ƯU ĐÃI THUẾ

(GIỚI HẠN Ở MỨC 200.000 ĐÔ LA) +
ƯU ĐÃI THUẾ VỐN HƠN 10 NĂM
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Hình ảnh:
Ấn tượng nghệ thuật về kính thiên văn tần số thấp diện rộng
SKA1. Được phép của Tổ Chức SKA (SKA Organisation)/Eye
Candy Animation
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“ Perth là mái nhà của công nghệ tương lai
với mạng lưới phong phú các trường đại
học phù hợp với ngành nghề và các cơ sở
nghiên cứu chuyên ngành mang đến sự xuất
sắc trong tự động hóa, phân tích, vận hành
từ xa và công nghệ tiên phong được thiết lập
để mang lại lợi ích cho Úc và thế giới.”

Mark Stickells, Giám Đốc Điều
Hành, Trung Tâm Siêu Máy
Tính Pawsey

1 Triệu

mét vuông

TOÀN KHU KÍNH THIÊN VĂN

XE TỰ HÀNH

Dự án Kính Thiên Văn (SKA) là một
nỗ lực quốc tế để xây dựng kính
viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế
giới. Tây Úc là một trong hai đơn
vị đăng cai duy nhất trên toàn thế
giới.

Perth là một trong ba thành phố duy
nhất trên toàn thế giới thử nghiệm
xe chở khách không người lái được
thiết kế cho dịch vụ di động chia
sẻ theo yêu cầu.

3/10

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG
ĐÁNG MƠ ƯỚC NHẤT QUỐC
GIA TẠI PERTH
Không gian làm việc chung ở
Perth đang tăng với tốc độ 11%
hàng năm và với hơn một nửa
số doanh nghiệp khởi nghiệp sử
dụng các cơ sở này, Perth có môi
trường nuôi dưỡng các doanh
nhân mới vào nghề.
Các công ty khởi nghiệp Tây Úc
đã nhận được 294 triệu đô la tài
trợ trong suốt năm 2017-2018 và
tiểu bang nhận được gấp đôi mức
trung bình đầu tư của quốc gia từ
các mạnh thường quân.

NEXTDC
Trung tâm dữ liệu NEXTDC sẽ cung
cấp cho Perth khả năng kết nối bền
vững, chưa từng có với các nền tảng
đám mây lớn nhất thế giới, các hệ
thống cấp quốc gia của nhà mạng
và nhà cung cấp dịch vụ của Úc, và
sẽ chỉ cung cấp các kết nối trực tiếp
cho Amazon Web Services (AWS)
Direct Connect và Microsoft Azure
ExpressRoute cho Perth.

TRUNG TÂM SIÊU MÁY TÍNH
PAWSEY

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ HỌC VIỆN
MCKINSEY QUỐC TẾ

Trung Tâm Siêu Máy Tính Pawsey sẽ
nhận được 70 triệu đô la tài trợ cho
việc thay thế Magnus, Cray XC40,
một trong những siêu máy tính tiên
tiến nhất ở Nam Bán Cầu, và Galaxy,
dành riêng cho các yêu cầu vận hành
kính thiên văn tìm kiếm SKA Úc, Máy
Dò Tìm Mảng Kilometre Vuông Của
Úc (ASKAP) và Mảng Vô Tuyến Tần
Số Thấp Murchison Widefield Array
(MWA). Hơn 1.500 nhà nghiên cứu
đang hoạt động từ khắp nước Úc sử
dụng siêu máy tính Pawsey.

Tây Úc đang tham gia vào nghiên
cứu đột phá và đổi mới đi đầu 8 trong
số 12 công nghệ đột phá được xác
định, bao gồm tự động hóa công việc
tri thức, robot tiên tiến, xe tự hành và
bán tự hành, Internet Vạn Vật (IoT),
lưu trữ năng lượng, thăm dò và phục
hồi dầu khí tiên tiến, vật liệu tiên tiến
và năng lượng tái tạo.
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Y Tế và Khoa
Học Đời Sống
LÊN ĐẾN

43,5%
Nghiên Cứu Và Phát
Triển
Kể từ năm 2008, lĩnh vực khoa học
đời sống y tế ở Perth đã nhận được
hơn 7 tỷ đô la tài trợ để cải thiện các
cơ sở y tế và bệnh viện.

Trung Tâm Y Tế Queen Elizabeth
II là mái nhà của hơn 40 tổ chức
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe, nghiên cứu, đổi mới và giáo
dục cho Perth và thế giới.

hoàn tiền cho chi tiêu đủ điều kiện
bao gồm các thử nghiệm lâm sàng,
sản xuất nguyên mẫu và các loại
hình hoạt động Nghiên Cứu và Phát
Triển khác trong Perth.

Linear Clinical Research sắp xếp
hợp lý các quy trình theo quy
định cho các thử nghiệm lâm
sàng không có yêu cầu về thuốc
mới đang thử nghiệm (IND).

Trụ sở của Trung Tâm Kiểu Hình
Quốc Gia Úc - cơ sở duy nhất của
loại hình này ở Nam Bán Cầu.

+ 21

Hơn 21 viện và cơ sở nghiên
cứu y học lớn nằm trong Perth.

180+

Hãng đóng góp cho khoa học đời
sống có trụ sở tại Perth.
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“Chúng tôi có ngành y sinh
đang phát triển mạnh mẽ
ở Tây Úc, điều này lý thú
vô cùng. Giờ đây, chúng tôi
có cơ hội tuyệt vời này để
tạo ra một ngành hoàn toàn
mới trong khoa học y sinh
và khoa học đời sống.”
Giáo sư Peter Klinken AC, Nhà Khoa Học Hàng
Đầu Tây Úc
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Đầu Tư
Perth đã chuyển biến thành một nam châm thu
hút di cư và đầu tư; chúng tôi hiện đang củng cố
vị trí của mình trên trường thế giới. Hàng tỷ đô
la đã được đầu tư vào các dự án đang mở rộng
đường chân trời của thành phố, cung cấp không
gian văn phòng, nhà ở và khách sạn mới cho dân
số ngày càng tăng của thành phố cùng hàng triệu
khách du lịch quốc tế và liên bang, bị thu hút bởi
nét quyến rũ độc đáo của người dân và các địa
điểm của Perth.

Nằm ở một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới
để đầu tư, Perth là một Thành Phố Thủ Phủ được kết nối và
thức thời, cung cấp một nền tảng ổn định, thịnh vượng để
phát triển doanh nghiệp của quý vị. Trên đỉnh Khu Vực Ấn
Độ - Thái Bình Dương, Tây Úc mang đến những cơ hội và
thị trường phong phú cho các sản phẩm và dịch vụ mới.
Perth là sự pha trộn hoàn hảo của sức mạnh kinh tế, khả
năng phục hồi và khả năng thích ứng, thúc đẩy nền văn hóa
đa dạng và năng động. Những con người tài năng, chính
phủ luôn hỗ trợ, một khung pháp lý nhất quán và cơ sở hạ
tầng vượt trội đều là những nhân tố biến Perth thành một
nơi đáng đầu tư hơn bao giờ hết.
Với khung quy hoạch sáng tạo làm cơ sở cho khát vọng
kinh tế của Thành Phố, Thành Phố Perth cung cấp chuyển
nhượng tỷ lệ lô đất di sản và tiền thưởng lên tới 50%, giảm
các lệ phí địa phương và yêu cầu đóng góp hạn chế của
nhà phát triển. Tự hào với các khung thời gian phê duyệt
hàng đầu quốc gia, môi trường pháp lý của Perth cực kỳ
cạnh tranh để đảm bảo tính khả thi về tài chính cho dự án
đầu tư của quý vị.
Giờ là thời đại của Perth.
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Hiện Tại
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Hãy chuyển đổi phong cách kinh doanh
và cuộc sống của quý vị và chuyển đến
Perth. Trong hợp tác với Chính Quyền Tây Úc
và Liên Bang, Thành Phố Perth cam kết thu
hút đầu tư quốc tế, phát triển thương mại ở
nước ngoài, và hỗ trợ các công ty địa phương
mở rộng và phát triển.

Perth hoạt động nhằm hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và quyết
định đầu tư của quý vị bằng cách:
•

Tham gia hợp tác với ngành nghề địa phương và Chính Phủ Tiểu
Bang và Liên Bang nhằm khuyến khích đầu tư hướng nội.

•

Thúc đẩy Perth trong và ngoài nước như một trung tâm kinh
doanh quốc tế.

•

Đối chiếu nghiên cứu có liên quan và hỗ trợ tích cực để xác định
và hiểu xu hướng thị trường ngành nghề và các cơ hội hiện có.

•

Cung cấp dịch vụ kết nối doanh nghiệp cho các công ty địa
phương và hỗ trợ họ tiếp cận thị trường xuất khẩu ở nước ngoài.

•

Phát triển các liên minh quốc tế mạnh mẽ thông qua Quan Hệ
Đối Tác Các Thành Phố Năng Lượng Thế Giới và các Thành Phố
Kết Nghĩa để thiết lập những mối quan hệ kinh doanh đối ứng.

•

Hỗ trợ các hội nghị và sự kiện thúc đẩy năng lực ngành công
nghiệp Perth và các cơ hội ngành mới nổi.

•

Thường xuyên tổ chức sự kiện với sự tham gia của các phái
đoàn quốc tế có mối quan tâm đến những ngành công nghiệp
trọng yếu của Tây Úc cũng như thúc đẩy các cơ hội đầu tư.

•

Hỗ trợ các công ty quốc tế kết nối với những doanh nghiệp địa
phương, mạng lưới và các cơ quan chính phủ; cung cấp dữ
liệu cùng hỗ trợ doanh nghiệp ở cấp liên bang, tiểu bang và địa
phương.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Đội Ngũ Phát Triển Kinh Tế của Thành Phố Perth luôn
ở đây để giúp quý vị phân tích các cơ hội đầu tư và tạo
điều kiện cho sự phát triển kinh doanh của quý vị tại
Perth.
City of Perth
27 St Georges Terrace
Perth WA 6000
PO Box C120 Perth WA 6839\
ecodev@cityofperth.wa.gov.au
thinkperth.com.au

19-189 - 09.2019

Điện thoại: +61 8 9461 1570
Fax: +61 8 9461 3083

Ấn phẩm này có sẵn trong các định
dạng và ngôn ngữ khác theo yêu cầu.
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