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TÓM LƯỢC TỔNG QUAN 
 
 Công tác đánh giá chương trình hỗ trợ quốc gia (CAPE) nhằm đánh giá hiệu quả của 
các chương trình hỗ trợ và chiến lược quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dành 
cho Việt Nam trong giai đoạn 1999-2008 (giai đoạn CAPE), và sẽ là đầu vào để chuẩn bị Chiến 
lược đối tác quốc gia mới (CPS) giai đoạn 2011-2015.   
 
 Hỗ trợ của ADB dành cho Việt Nam giai đoạn 1999-2008 được đánh dấu bằng sự tăng 
trưởng vượt bậc và chuyển dịch trọng tâm từ các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên 
(ANR), dịch vụ đô thị đa ngành, quản lý kinh tế, luật pháp và chính sách công (LEMPP) sang các 
dự án cơ sở hạ tầng lớn (giao thông và năng lượng). Từ mức bình quân hàng năm là 217,3 triệu 
đô-la giai đoạn 1999-2011, giá trị cho vay bình quân hàng năm cho quốc gia đã tăng hơn năm 
lần, lên đến mức 1.102,0 triệu đô-la trong giai đoạn 2007-2008 qua áp dụng Nguồn Vốn vay 
Thông thường (ORC) cho những dự án lớn về xây đường và truyền tải điện bắt đầu từ năm 
2004. Tổng cho vay khu vực công được phê duyệt trong giai đoạn đánh giá CAPE là 4,4 tỷ đô-la. 
Trong kỳ đánh giá CAPE, Việt Nam đã nhận được 56 khoản vay khu vực công, 143 hoạt động hỗ 
trợ kỹ thuật (TA), 22 khoản viện trợ không hoàn lại cho dự án, và 9 khoản vay khu vực tư nhân. 
Trong giai đoạn 2007-2008, Việt Nam đứng thứ tư trong số các quốc gia nhận được nhiều hỗ trợ 
nhất từ ADB (2,4 tỷ đô-la), chiếm 10,4% tổng giá trị hỗ trợ được phê duyệt cùng kỳ của ADB. Việt 
Nam đứng thứ bảy trong số các nước nhận được nhiều Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) 
trong năm 2006, nhưng được phân loại là nước nhận viện trợ ở mức “trung bình” theo tỷ lệ Viện 
trợ Phát triển Chính thức (ODA) so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Viện trợ chỉ chiếm dưới 
5,0% tổng thu nhập quốc dân. 
 
 
Bối cảnh quốc gia 
 
 Đầu kỳ đánh giá CAPE là thời điểm Việt Nam đang chuẩn bị các văn bản chiến lược 
phát triển trung và dài hạn, cũng là khi Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tiến hành những thảo 
luận nội bộ hết sức quan trọng về định hướng cải cách và chuyển đổi trong tương lai. Năm 
2001, Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2001-2010 được thông qua, trong đó cam 
kết tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp không phân biệt loại hình sở hữu và mở cửa 
hoàn toàn nền kinh tế nhằm đón nhận cạnh tranh toàn cầu trong thập kỷ tới. Việt Nam đã ký kết 
hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ năm 2000 và gia nhập Tổ chức Thương Mại 
Thế giới năm 2007, qua một tiến trình được bắt đầu từ năm 1995. 
 

Những thành tựu nổi bật về tăng trưởng và giảm nghèo đến năm 1998 vẫn tiếp tục 
được phát huy trong giai đoạn đánh giá CAPE, thời điểm đất nước gặt hái những thành quả 
của công cuộc Đổi mới. Nền kinh tế cũng không bị tổn thương nhiều từ tác động của cuộc 
khủng hoảng tài chính châu Á. Tăng trưởng bình quân 7,4%/năm trong giai đoạn 1998-2007, tỷ 
lệ đói nghèo giảm từ 35,0% năm 2000 xuống còn 16,0% năm 2006. Hiện nay, Việt Nam đang 
phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng lại là một trong số ít 
quốc gia trên thế giới vẫn có tiềm năng tăng trưởng, tuy ở mức thấp hơn. Tỷ lệ tăng trưởng đã 
giảm xuống 6,3% năm 2008, một phần do Chính phủ hành động nhằm kiềm chế lạm phát. Năm 
2009, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,0%. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính 
phủ đã áp dụng trong năm 2009 một chương trình kích cầu kinh tế trị giá khoảng 8,0 tỷ đô-la. 
 

Trong suốt quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, Chính phủ đã nêu cao tinh thần 
làm chủ cũng như định hướng chương trình nghị sự phát triển của đất nước. Về mặt cải cách 
và tìm hướng đi mới, Việt Nam đang thực hiện tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau. 
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Những thách thức đối với phát triển. Ngay từ đầu và trong suốt giai đoạn đánh giá 
CAPE, Việt Nam phải đối mặt với nhiều trở ngại phát triển. Thiếu thốn về cơ sở hạ tầng vật chất 
vẫn được coi là trở ngại rất lớn đối với tăng trưởng trong tương lai. Sự phát triển của cơ sở hạ 
tầng, bao gồm cả giao thông và điện lực, vẫn chưa theo kịp nhu cầu kinh tế. Việc mở rộng khu 
vực tư nhân thì bị hạn chế bởi nhiều yếu tố về pháp lý và pháp quy. Những kỹ năng cần thiết 
cho một nền kinh tế đang tăng trưởng và công nghiệp hóa còn chưa được đáp ứng; đòi hỏi 
phải thêm nhiều lao động có tay nghề hơn nữa. Trong lúc Việt Nam vẫn phải tiếp tục giải quyết 
những thiếu hụt lớn về cơ sở hạ tầng, đất nước lại đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, 
đặt ra nhu cầu phải giải quyết những trở ngại phát triển khó khăn hơn, chẳng hạn như tăng 
cường độ phù hợp và hiệu quả những thể chế hỗ trợ, đi sâu vào cải cách doanh nghiệp nhà 
nước (SOE). Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng vật chất cần phải song hành với việc đầu tư cho 
một khuôn khổ thể chế đảm bảo tính bền vững, hiệu quả và hiệu suất. Bên cạnh đó, lợi ích của 
tăng trưởng chưa được phân phối đồng đều, để lại khoảng cách thu nhập ngày càng lớn giữa 
các vùng miền, giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất. 
 

Ngay cả khi dự báo tăng trưởng kinh tế thấp hơn trong năm 2009, Việt Nam vẫn được 
kỳ vọng đạt ngưỡng quốc gia thu nhập trung bình (MIC) trong 5 năm tới. Uy tín tín dụng của 
quốc gia cũng đã tăng lên đáng kể. Những thay đổi đó khiến một số đối tác phát triển lên kế 
hoạch giảm các khoản viện trợ không hoàn lại và những khoản ODA ưu đãi, dẫn đến việc giảm 
dần tổng các nguồn vốn có nhiều ưu đãi. Việc ngày càng phụ thuộc vào nguồn vốn thị trường, 
với ít ưu đãi hơn, đặt ra nhu cầu cấp thiết phải có những phân tích kinh tế và tài chính chặt chẽ 
hơn trong đầu tư. 
 
Chiến lược và Chương trình của ADB 
 

Hiệu quả tổng thể của các chiến lược và chương trình hỗ trợ quốc gia của ADB tại Việt 
Nam giai đoạn 1999-2008 được đánh giá là “thành công”, trong đó đã cân nhắc tới những đánh 
giá về chiến lược và hiệu quả hoạt động. Về tổng thể, ADB được coi là đối tác phát triển tốt của 
Chính phủ, và hỗ trợ của ADB nhìn chung đạt mức độ hài lòng. Chiến lược và chương trình của 
ADB tại Việt Nam được xem là phù hợp, gắn với các kế hoạch và ưu tiên của chính phủ. 
 

Chiến lược của ADB. Chương trình của ADB tại Việt Nam từ 1999 đến 2008 cơ bản 
được định hình bởi ba văn bản chiến lược quốc gia: Nghiên cứu Chiến lược Hoạt động Quốc 
gia 1995, Chiến lược và Chương trình Quốc gia 2002-2004 (CSP), và CSP 2007-2010. Những 
nội dung này nằm rải rác tại các kế hoạch hỗ trợ quốc gia thường niên và những bản CSP cập 
nhật. Kế hoạch Hỗ trợ Quốc gia 1999-2001 dựa trên bản Nghiên cứu Chiến lược Hoạt động 
Quốc gia 1995, qua đó bao gồm những cải cách thể chế-chính sách chung và có trọng tâm, 
nông nghiệp và tài nguyên, phát triển cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội, quản lý tài nguyên môi 
trường. CPS giai đoạn 2002-2004 có mục tiêu nhằm đảm bảo tăng trưởng đến được với người 
nghèo. Địa bàn trọng tâm được duyệt là khu vực Miền Trung, với hướng ưu tiên nhắm đến hợp 
tác môi trường và khu vực. CSP giai đoạn 2007-2010 được gắn với Kế hoạch Phát triển Kinh tế 
Xã hội giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ và được lồng ghép với một khuôn khổ kết quả tập 
trung vào (i) đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cao qua tăng trưởng kinh tế bền vững, vì người 
nghèo, dựa vào kinh doanh; (ii) cải thiện tiêu chuẩn sống thông qua phát triển xã hội toàn diện; 
và (iii) đảm bảo bền vững qua sử dụng tài nguyên có thể tái tạo và bảo vệ môi trường qua quản 
lý môi trường bền vững. Trọng tâm về địa bàn Miền Trung đã được sửa đổi, qua nhận thức về 
sự tồn tại của những điểm nghèo đói tại các địa bàn khác trên cả nước. Chủ đề chính trong 
thúc đẩy giảm nghèo qua hỗ trợ tăng trưởng và phát triển khu vực tư nhân được đề cập trong 
suốt văn bản này.  
 

Mặc dù sự hòa hợp, linh hoạt, khả năng nhân rộng, và điều phối viện trợ là những điểm 
mạnh trong chiến lược của ADB, vẫn cần phải có những cải thiện tiếp theo về hiệu quả triển 
khai, xây dựng năng lực thể chế, và địa bàn trọng tâm. 
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Hòa hợp. Việc hòa hợp với các kế hoạch và ưu tiên của Chính phủ tạo điều kiện thuận 
lợi để triển khai các chương trình của ADB, đặc biệt về mặt hỗ trợ cải cách ở cấp cao. Trong 
giai đoạn đánh giá CAPE, Chính phủ đã và đangđóng vai trò rõ rệt trong việc định hướng 
chương trình nghị sự phát triển. Với tỷ lệ ODA trên tổng thu nhập quốc dân ở mức “trung bình”, 
cam kết của Chính phủ đối với chương trình phát triển và kế hoạch cải cách sẽ tạo điều kiện 
hoàn thành các mục tiêu phát triển kỳ vọng đối với sự trợ giúp từ ADB, ví dụ, những cải cách 
trong lĩnh vực tài chính phi ngân hàng và điện lực. Chiến lược của ADB tiếp tục đặt trọng tâm 
vào tăng trưởng, coi đó là yếu tố chủ đạo nhằm giảm nghèo, bên cạnh đó, việc tham gia một 
cách lâu dài vào các lĩnh vực ưu tiên cao là trọng tâm của chiến lược giảm nghèo qua tăng 
trưởng của Chính phủ, bao gồm cả giao thông, năng lượng, giáo dục, nông nghiệp và tài 
nguyên. 

 
 

Linh hoạt. Trong khi khuôn khổ thể chế, chính sách và pháp lý vẫn đang tiếp tục được 
hoàn thiện, các đối tác phát triển cần có khả năng thích nghi với hoàn cảnh thay đổi. ADB đã 
chứng tỏ được sự linh hoạt và thực dụng của mình trong việc hỗ trợ cải cách, ví dụ trong ngành 
điện lực. Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn đáng kể của Việt Nam, đặc biệt cho những dự án cơ 
sở hạ tầng lớn, qua việc tăng cường sử dụng nguồn vốn OCR kể từ năm 2004 và áp dụng 
công cụ tài trợ mang tính đột phá, đó là cấp vốn nhiều giai đoạn; qua đó tạo sự ổn định về vốn 
tốt hơn đối với các dự án cơ sở hạ tầng lớn.  

 
 

Khả năng nhân rộng. Đối với một số lĩnh vực hỗ trợ, ví dụ như nước sạch và vệ sinh, 
nông nghiệp và tài nguyên, giáo dục phổ thông, hoạt động hỗ trợ của ADB được triển khai đầu 
tiên tại một số địa bàn nhất định. Trong giai đoạn hoặc dự án tiếp theo, các hoạt động tương tự 
được nhân rộng tại những địa bàn khác, đặc biệt tại những địa bàn phù hợp về nhu cầu và 
hướng ưu tiên. Chiến lược này tỏ ra hữu dụng tại quốc gia nơi đánh giá cao phương thức thử 
nghiệm để thay đổi, bằng cách tạo mô hình thành công và hỗ trợ nhân rộng tại các địa bàn khác. 
Trong tương lai, chiến lược này cần được tiếp tục áp dụng. 
 

Điều phối viện trợ. ADB thường tham vấn rộng rãi với các đối tác phát triển trong việc 
chuẩn bị và điều phối các chương trình, chiến lược, và dự án của mình, đồng thời rất tích cực 
trong các sáng kiến hài hòa về viện trợ. Chính điều đó đã tăng cường tính bổ sung trong hỗ trợ 
cho các ngành như tài chính, giáo dục, giao thông, dịch vụ đô thị, nước sạch và vệ sinh. Các 
quan hệ đối tác như vậy cũng giúp tìm ra giải pháp cho những vấn đề chung về triển khai dự án 
ODA, tăng cường hiệu quả viện trợ, đặc biệt qua Sáng kiến Hài hòa Sáu Ngân hàng nhằm cải 
thiện hiệu quả công tác triển khai. 
 

Hiệu quả công tác triển khai. Mặc dù tỷ lệ giải ngân của danh mục Việt Nam đã có sự 
cải thiện trong giai đoạn 1999-2003 nhưng vẫn chưa đạt mức yêu cầu do các dự án cơ sở hạ 
tầng lớn được phê duyệt năm 2004. Các dự án của ADB tại Việt Nam được thiết kế mà chưa 
cân nhắc đầy đủ đến những thủ tục chính phủ phức tạp và năng lực thực thi còn yếu của một 
số đơn vị triển khai (EA), đặc biệt ở cấp địa phương, dẫn đến thiếu nỗ lực xây dựng năng lực 
thực thi trong các khâu thiết kế, chuẩn bị, và triển khai dự án. Ngoài ra, thiết kế dự án hoặc cơ 
chế triển khai quá phức tạp so với năng lực thể chế và thủ tục ở cả cấp trung ương và cấp tỉnh. 
Do vậy, hiệu quả danh mục của chương trình Việt Nam vẫn còn thấp so với mức trung bình các 
danh mục khác của ADB, ngay cả trong trường hợp không tính đến danh mục của Quỹ Phát 
triển Châu Á (ADF). 
 

Tăng cường năng lực thể chế. Hỗ trợ kỹ thuật (TA) của ADB có hiệu quả thấp hơn về 
mặt tăng cường năng lực thể chế, và cần xem xét thêm về các phương thức nâng cao năng lực 
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mới, bên cạnh đó là nhu cầu phát triển năng lực thể chế bền vững. Các chương trình đào tạo 
nâng cao năng lực cá nhân chung chung khó có thể bền vững về mặt dài hạn do có sự lưu 
chuyển cán bộ. 
 

Trọng tâm địa bàn. Trọng tâm chiến lược dành cho khu vực Miền Trung dường như 
chưa đem lại hiệu quả kinh tế theo quy mô hoặc những lợi ích cộng hưởng đáng kể, một phần 
có lẽ do các hệ thống phát triển và lập kế hoạch của Việt Nam nhắm vào cấp tỉnh chứ chưa 
phải cấp khu vực. Địa bàn khu vực Miền Trung khá rộng, và việc triển khai đòi hỏi nhiều nguồn 
lực hơn cho công tác tư vấn và hỗ trợ hàng ngày. Ngoài các điểm đói nghèo, nhóm bị thiệt thòi 
còn bao gồm những dân tộc thiểu số sinh sống tại miền núi khó khăn ở Miền Bắc và Miền 
Trung. 
 

Các chương trình của ADB. Trong giai đoạn đánh giá CAPE, ba lĩnh vực lớn nhận 
được các khoản vay khu vực công là giao thông và viễn thông (42,1%), năng lượng (15,8%), 
nông nghiệp và tài nguyên (14,6%). Trọng tâm ngành đã được chuyển dịch từ đầu kỳsang cuối 
kỳ giai đoạn đánh giá CAPE. Mặc dù giai đoạn 1999-2001 vẫn có sự cân đối giữa phần cứng và 
phần mềm của ba nhóm ngành nhận nhiều hỗ trợ nhất (là ANR; đa ngành; LEMPP-chiếm tỷ lệ 
50,0%); tỷ lệ này đã thay đổi với hướng tập trung nhiều hơn vào hỗ trợ phần cứng cho  giao 
thông và năng lượng (69,0% trong giai đoạn 2005-2006, 83% trong giai đoạn 2007-2008), 
nhằm phù hợp với trọng tâm mới của Chính phủ kể từ năm 2005 về vai trò của cơ sở hạ tầng 
quy mô lớn trong tăng trưởng và giảm nghèo như đã nêu tại Chiến lược Tổng thể về Tăng 
trưởng và Giảm nghèo. 
 

Các chương trình của ADB trong mọi lĩnh vực được đánh giá ở mức độ phù hợp hoặc 
khá tốt. Ngoại trừ các chương trình hỗ trợ ngành được xem là hiệu quả hoặc có triển vọng 
mang lại hiệu quả. Hiệu quả hoạt động (trong điều hành và LEMPP) kém hơn các mảng khác, 
một phần vì TA chỉ giữ vai trò góp phần đạt mục tiêu, ngoài ra do tốc độ cải cách chậm hơn so 
với dự kiến, làm giảm hiệu quả hỗ trợ của ADB. Công tác hỗ trợ ngành được đánh giá là có tác 
động hoặc có khả năng đem lại tác động đáng kể. Hoạt động tại một số ngành còn thiếu tính 
hiệu quả và bền vững. Các dự án và chương trình thì gặp nhiều trở ngại làm ảnh hưởng đến 
tốc độ triển khai như chậm trễ trong khâu khởi động và phức tạp về thủ tục triển khai. Hậu quả 
chậm trễ về mặt hưởng lợi đó khiến chi phí cơ hội gia tăng, làm giảm hiệu suất kinh tế của dự 
án. Tính bền vững, đặc biệt là bền vững tài chính trong vận hành và bảo trì cũng là vấn đề tại 
một số ngành (bao gồm giao thông, điện lực, và cấp nước), do hệ thống bảo trì đôi khi không 
sẵn có và ý chí chính trị nhằm nâng mức phí để có nguồn bù đắp chưa được đảm bảo. Qua 
cân nhắc kết quả đánh giá ngành và những thách thức của các ngành trong tương lai, đoạn 
132 (Hộp 2) đã tổng hợp những khuyến nghị cần cân nhắc ở cấp ngành phục vụ công tác hỗ 
trợ ngành trong tương lai. 
 
Những đóng góp vào kết quả phát triển 
 
 Mặc dù hỗ trợ của ADB chỉ là một phần nhỏ trong chi đầu tư của Chính phủ, ADB đã có 
những đóng góp đáng kể về mặt cung cấp nguồn vốn ưu đãi trong nhiều năm với tư cách là đối 
tác phát triển tin cậy để giải quyết thiếu hụt vốn cho cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực, an 
sinh, thủ tục, và quy trình nhằm song hành cùng Việt Nam trên con đường chuyển đổi. Một số 
đóng góp cụ thể cho kết quả phát triển được mô tả dưới đây theo ba lĩnh vực chủ đề được 
nhấn mạnh trong CSP. 
 

Đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cao. Hỗ trợ của ADB đã có những đóng góp cho 
tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Những hỗ trợ cho ngành giao thông và phát triển nông thôn 
đã giúp phục hồi và phát triển kinh tế qua tăng cường khả năng kết nối. ADB đã hỗ trợ cải thiện 
1.000 km đường quốc lộ, 4.000 km đường tỉnh lộ và huyện lộ, 2.100 km đường nông thôn, và 
hàng trăm cây cầu cỡ nhỏ. ADB đã tham gia tài trợ xây dựng hai nhà máy điện là Phú Mỹ 2.2 
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và Phú Mỹ 3, góp phần giảm khoảng cách cung cầu trong nước. Thất thoát năng lượng trong 
hệ thống truyền tải điện và sự cố điện lưới đã giảm nhờ công tác phục hồi, nâng cấp và mở 
rộng hệ thống truyền tải điện tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định; ba thành phố, một thị xã và hai 
xã nông thôn tại Công ty Điện lực số 2; chín thị xã và bốn xã nông thôn tại Công ty Điện lực số 
3. 
 

Đầu ra từ hỗ trợ của ADB cho giáo dục đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, cũng như Đại học 
tư, mặc dù tương đối nhỏ về quy mô, nhưng cũng giúp giải quyết vấn đề thiếu lao động có tay 
nghề tại Việt Nam. Dự án đã hoàn thành trong tiểu ngành này giúp nâng cao tính phù hợp với 
nhu cầu thị trường của một số chương trình đào tạo, cải thiện về cơ sở vật chất và cung cấp 
thiết bị giảng dạy hiện đại cho 15 trường, hỗ trợ phát triển nhân lực cho trên 4.000 cán bộ, đào 
tạo trước khi làm việc cùng với đào tạo nâng cao kỹ năng cho 108,000 kỹ thuật viên sản xuất 
và người lao động có tay nghề. Một trường Đại học nước ngoài được hỗ trợ bằng vốn vay từ 
bộ phận nghiệp vụ khu vực tư nhân của ADB nhằm xây dựng khu học xá mới, hiện đại đang 
giúp Việt Nam đào tạo một bộ phận tri thức  đáp ứng nhu cầu bức thiết của một nền kinh tế 
hiện đại. 
 

Những hỗ trợ trực tiếp của ADB nhằm khuyến khích phát triển khu vực tư nhân vẫn còn 
hạn chế và chủ yếu được tiến hành qua cho vay trực tiếp và các biện pháp tạo môi trường 
thuận lợi hơn. Hoạt động tại khu vực tư nhân của ADB bao gồm hai khoản vay để hỗ trợ thuê 
mua cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giải quyết vấn đề tiếp cận tín dụng. Tín dụng 
nông thôn được mở rộng tới các doanh nghiệp nông nghiệp cũng giúp tăng cường sự tham gia 
của thành phần ngoài quốc doanh. Cải cách DNNN được hỗ trợ thông qua một dự án cho vay 
và hai hoạt động TA. TA giúp dần phát triển nền tảng pháp luật, chính sách và thể chế nhằm tái 
cấu trúc các DNNN trong lĩnh vực công nghiệp. Về tổng thể, mặc dù đã có hỗ trợ và đối thoại 
chính sách với các đối tác phát triển khác, tiến độ cải cách DNNN vẫn còn chậm.  
 

Những cải cách được ADB hỗ trợ trong lĩnh vực tài chính đã góp phần giúp các doanh 
nghiệp khu vực tư nhân mở rộng khả năng tiếp cận tới thị trường vốn và nguồn tài chính thuê 
mua, đồng thời hỗ trợ cổ phần hóa một số SOE, góp phần cải thiện hiệu quả phân bổ; tuy 
nhiên, lĩnh vực này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa. Những hỗ trợ cho ngành bảo hiểm nhân thọ 
cũng đã tạo điều kiện để tạo ra những kênh tiết kiệm thay thế. TA nhằm soạn thảo chiến lược 
và khuôn khổ pháp quy nhắm tới phát triển thị trường vốn, thiết lập cơ chế chống rửa tiền, văn 
bản pháp lý về tài chính vi mô và các công cụ có thể chuyển nhượng đã giúp hình thành và 
triển khai những nỗ lực cải cách của chính phủ. 
 

Cải thiện mức sống qua Phát triển Xã hội Tổng thể. Những đóng góp tích cực của 
ADB trong lĩnh vực phát triển nông thôn có thể được hình dung qua quy mô các kết quả đã đạt 
được. Các công trình thủy lợi được cải thiện phục vụ tưới tiêu cho 660.000 héc-ta (ha), bao 
gồm khoảng 15% tổng diện tích đất trồng lúa trên cả nước. Các công trình này chủ yếu nằm tại 
địa bàn Đồng bằng sông Hồng và Miền Trung, nơi nhu cầu khôi phục là rất lớn. Bên cạnh đó, 
trên 800.000 đối tượng đã được hưởng tín dụng nông thôn qua các dự án hoặc hợp phần về 
tín dụng nông thôn. Một số dự án, đặc biệt trong các lĩnh vực xã hội, đã tập trung chủ yếu vào 
cải thiện tình trạng kinh tế xã hội của các nhóm bị thiệt thòi, các dân tộc thiểu số và phụ nữ. Dó 
là các dự án tại địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số và đặc biệt tập trung vào cải thiện phúc lợi xã 
hội. Các dự án giáo dục đã hoàn thành giúp nâng cao khả năng tiếp cận trang thiết bị giáo dục 
tốt hơn thông qua xây dựng hoặc thay thế hàng trăm lớp học tại 366 trường học thuộc 21 tỉnh. 
Các dự án y tế đã hoàn thành giúp cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc y tế qua (i) cải tạo và 
xây mới 85 bệnh viện huyện và khu vực cùng 87 phòng khám đa khoa liên xã; (ii) cung cấp thiết 
bị chẩn đoán hiện đại cho các tỉnh; (iii) đào tạo cho 4.000 người về sức khỏe bà mẹ và trẻ em; 
và (iv) trang bị về kế hoạch hóa gia đình cho các bệnh viện huyện, khu vực và các phòng khám 
đa khoa liên xã. Qua TA, ADB đã góp phần vào đối thoại chính sách nhằm cải thiện trọng tâm 
của hệ thống bảo hiểm y tế theo hướng vì người nghèo. 
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Duy trì các nguồn tài nguyên có thể tái tạo và bảo vệ môi trường qua quản lý môi 
trường bền vững. Hỗ trợ của ADB trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên đã góp phần duy trì 
tài nguyên rừng và tăng độ che phủ rừng. Trên 400.000 ha đất rừng đã được lập bản đồ, và 
101,000 ha đất rừng được sử dụng ổn định. Các dự án đang tiếp diễn của ADB trong lĩnh vực 
lâm nghiệp cũng nhằm cải thiện sinh kế của người dân tại các khu vực miền núi. Đồng thời, các 
cơ sở thủy lợi được hình thành cũng gián tiếp góp phần quản lý nguồn nước, kiểm soát lũ lụt, và 
kiểm soát sạt lở tốt hơn, bên cạnh tăng năng suất cây trồng. ADB hỗ trợ cấp nước và vệ sinh đô 
thị cho khoảng gần một nửa thủ phủ của các tỉnh trong nước, qua đó cải thiện chất lượng và 
phạm vi cấp nước. Khoảng một triệu người dân đến nay đã có nước an toàn được cung cấp 
bằng đường ống 24h mỗi ngày, năng lực xử lý và phân phối nước cũng được tăng cường nhằm 
phục vụ 500.000 người dân. Những cải thiện về hệ thống tiêu thoát nước cũng giúp giảm lụt lội 
tại các vùng trũng. 
 
Những vấn đề chính cần hỗ trợ trong tương lai 
 

Cải thiện hiệu quả triển khai. Nhu cầu hiện nay là cải thiện hiệu quả triển khai trong 
các dự án được ADB tài trợ, hiện đang nằm dưới mức trung bình trong danh mục của ADB. 
Hiệu quả triển khai dưới mức trung bình tại Việt Nam chủ yếu là do quy trình và thủ tục ODA 
phức tạp của chính phủ, năng lực thực thi yếu kém tại một số nhóm triển khai, tính ngại rủi ro 
của một số cán bộ triển khai, và do thủ tục của ADB còn chưa tương thích với thủ tục của 
Chính phủ. Trong thời gian này, Nghị định 131 bắt đầu được thực thi, nhằm phân cấp công tác 
triển khai dự án, càng nhấn mạnh thêm nhu cầu tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực triển 
khai và tăng tính phù hợp của các thủ tục triển khai có liên quan. Công tác hỗ trợ hàng ngày 
của ADB cho các hoạt động triển khai vẫn tiếp tục cần cải thiện thêm. 
 

Tính bền vững của các khoản đầu tư. Việt Nam đã đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, và 
để những khoản đầu tư đó tiếp tục đem lại thành quả phát triển, cần phân bổ các nguồn lực (kỹ 
thuật, tài chính, và thể chế) để tiếp tục có sự vận hành trôi chảy. Nếu không như vậy, những 
khoản đầu tư lớn đó sẽ hao mòn nhanh hơn và cần thay thế sớm hơn. Tính bền vững về kết 
quả và tác động là một vấn đề của nhiều ngành vì những hệ thống vận hành và bảo trì không 
phải lúc nào cũng sẵn có, và hiện chưa có căn cứ về ý chí chính trị trong việc tăng phí để đảm 
bảo nguồn cho việc đó. 
 

Bối cảnh phát triển thay đổi. Trong khi những thiếu hụt về phần cứng (cơ sở hạ tầng) 
đang được giải quyết thì lại phát sinh nhu cầu ngày càng tăng trong việc giải quyết các vấn đề 
về phần mềm, như điều hành, khả năng bền vững, và hiệu suất đầu tư. ADB cần quan tâm chặt 
chẽ đến tác động của những thay đổi đang diễn ra tại Việt Nam có thể ảnh hướng tới các chiến 
lược và chương trình của ADB, bao gồm những thay đổi quan trọng từ cải cách, như cải cách 
DNNN và cải cách quản lý tài chính công, là những lĩnh vực vẫn cần Chính phủ tiếp tục xử lý. 
Chính phủ đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác phát triển lớn và khuyến khích họ tham gia 
vào các chương trình và các vấn đề cải cách quan trọng, đặc biệt trong những đối thoại chính 
sách liên quan. Điều đó đặt ra cho ADB những thách thức gắn với khả năng đáp ứng và nguồn 
lực nhằm cho phép Cơ quan đại diện thường trú tại Việt Nam có thể cung cấp những phân tích 
chất lượng cao, dẫn tới đối thoại chính sách hiệu quả. 
 

Tham gia vào các vấn đề điều hành. Sự tham gia liên tục vào các vấn đề điều hành sẽ 
bổ trợ cho hoạt động đầu tư và hỗ trợ cải cách của ADB. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh 
đầu tư cơ sở hạ tầng và song hành với nó là rủi ro điều hành ngày càng tăng cao. Những hoạt 
động hỗ trợ này không chỉ bao gồm can thiệp nhằm đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục 
đích, mà còn nhằm đảm bảo các thể chế được phát triển bền vững phục vụ công tác điều hành 
tốt trong tương lai. ADB cần tham dự đầy đủ vào đối thoại về chống tham nhũng hiện nay với 
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các đối tác phát triển, giải quyết vấn đề cải cách tài chính công, và hỗ trợ mạnh mẽ cho việc 
phát triển thể chế. 
 

Dự kiến về giảm viện trợ và hỗ trợ ưu đãi cao, cũng như mở rộng hoạt động cơ sở 
hạ tầng của ADB. Viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ ưu đãi cao có khả năng sẽ bị giảm trong giai 
đoạn CPS tới đây khi Việt Nam đạt ngưỡng MIC. Điều đó có thể dẫn đến khoảng trống về hỗ trợ 
phát triển, đặc biệt là phát triển thể chế. Đồng thời, những khoản vay ưu đãi cao từ Quỹ Phát triển 
Châu Á sẽ không tăng lên, thậm chí có thể giảm đi, trong đợt bổ sung sắp tới. Chính phủ hiện đã 
bày tỏ mong muốn chỉ sử dụng Nguồn Vốn vay Thông thường (OCR) cho các dự án có thu. 
Nguồn lực cho các lĩnh vực và hoạt động không tạo ra nguồn thu có thể bị giảm đi và đòi hỏi phải 
lựa chọn kỹ lưỡng hơn các tiểu ngành và hoạt động cần được ADB hỗ trợ. Ngoài ra, nhu cầu về 
nguồn nhân lực đối với ADB sẽ lớn hơn, đặc biệt nhằm hỗ trợ việc triển khai những dự án cơ sở 
hạ tầng lớn, dự kiến sẽ tiếp tục được mở rộng, qua sử dụng OCR trong giai đoạn CPS tiếp theo. 

 
 

Tăng cường tinh thần làm chủ tại những dự án TA từ nguồn viện trợ không hoàn 
lại. Nhằm cải thiện hiệu quả của TA, vai trò của các đơn vị EA có thể dần dần phải tăng lên. 
Một số hoạt động TA, đặc biệt về điều hành và LEMPP, chưa được hiệu quả vì chưa giải quyết 
được những nhu cầu nổi bật của các EA. Nhằm cải thiện tính phù hợp và tăng hiệu quả của 
TA, cần phải có sự tham gia và tinh thần làm chủ lớn hơn từ phía chính phủ trong việc xác định, 
thiết kế, và triển khai TA. Đồng thời, Việt Nam đang trở thành một quốc gia MIC, cũng có nghĩa 
là cần phải có năng lực quản trị dự án tốt hơn. Việt Nam cần dần bắt đầu triển khai TA bằng 
viện trợ không hoàn lại của ADB, hệ thống quốc gia và công tác điều hành cần được tăng 
cường tương ứng để hỗ trợ điều đó. 
 
Khuyến nghị 
 

Trên cơ sở kết quả CAPE, các vấn đề và chương trình nghị sự phát triển hiện tại của 
Việt Nam, những khuyến nghị sau đây được trình lên cấp Quản lý ADB để cân nhắc trong việc 
chuẩn bị và triển khai CPS tiếp theo, qua đó tăng cường hiệu quả đầu tư vào tạo rathành quả 
phát triển sớm hơn, giải quyết vấn đề cải cách điều hành và cơ sở hạ tầng, cải thiện khả năng 
đáp ứng của ADB, và giải quyết vấn đề hiệu quả hỗ trợ trong tương lai. Các phương án và gợi 
ý nhằm triển khai những khuyến nghị này được trình bày từ trang 42-44. 
 
Khuyến nghị  Khung thời 

gian 

1. Nâng cao hiệu quả triển khai và hỗ trợ phân cấp triển khai dự án qua việc cải thiện 
đánh giá năng lực triển khai, đặc biệt ở cấp địa phương; lồng ghép những yếu kém về 
năng lực trong thiết kế dự án; giúp các đơn vị triển khai làm quen nhiều hơn với các 
thủ tục của Chính phủ và ADB; tạo ra nhóm hạt nhân gồm các cán bộ được trao 
quyền tại ADB trong những lĩnh vực quan trọng tại Phái đoàn Thường trú tại Việt 
Nam; và tiếp tục những hỗ lực hòa hợp trong triển khai ODA (đoạn từ 159-161). 

 

2011 

2. Tăng cường cam kết của Chính phủ về bền vững sau khi hoàn tất đầu tư qua việc 
tiến hành đối thoại chính sách phối hợp với các đối tác phát triển, chuẩn bị các kế 
hoạch nghiệp vụ cho dự án theo định hướng kết quả, thiết lập cơ chế về vận hành & 
quản lý và thu phí (đoạn 162). 

 

2011 

3. Tăng cường sự tham gia vào điều hành và tài chính công bằng cách có cam kết dài 
hạn và tham gia tích cực với các đối tác phát triển khác, mở rộng hỗ trợ cho các cải 
cách DNNN, tăng cường năng lực thể chế, và phát triển phương thức tương tác với 
các cải cách về tài chính công (đoạn 163). 

 

2011 

4. Mở rộng hỗ trợ cho phát triển khu vực tư nhân bằng cách cải thiện nền tảng pháp lý 
của hoạt động thương mại, cải thiện các hệ thống mua sắm đấu thầu của chính phủ 
nhằm cho phép có sự tham gia của khu vực tư nhân, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện khởi 

2011 



 

 

viii 

nghiệp kinh doanh, và thúc đẩy quan hệ đối tác khu vực công – khu vực tư nhân 
(đoạn 164). 

 

5. Cải thiện năng lực lựa chọn hoạt động trong tương lai qua lựa chọn ngành/ tiểu 
ngành và/hoặc lựa chọn địa bàn. Cụ thể, các nguồn lực ADF hạn chế có thể được 
dành tài trợ các dự án không có thu, hỗ trợ phát triển năng lực thể chế, và hỗ trợ về 
phân tích cho đối thoại chính sách (đoạn từ 165-167). 

 

2011 

6. Nâng cao tinh thần làm chủ của chính phủ trong hoạt động TA từ nguồn không hoàn 
lại bằng cách thúc đẩy các hệ thống trong nước và tăng cường điều hành nhằm hỗ 
trợ việc từng bước trao quyền quản lý TA (đoạn 168). 

2011 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADF = Quỹ Phát triển Châu Á, O&M = vận hành và bảo trì, ODA = Hỗ trợ Phát 
triển Chính thức, DNNN = doanh nghiệp nhà nước, TA = hỗ trợ kỹ thuật, VRM = Cơ quan đại diện thường trú tại Việt 
Nam. 
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