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SỰ NHẤT QUÁN CỦA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUỐC GIA VỚI CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC 

QUỐC GIA  

1. Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (COBP) giai đoạn 2017–2019 của Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADB) tại Việt Nam nhất quán với Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) giai đoạn 2016–
2020. Kế hoạch này cũng nhất quán với những định hướng chiến lược của Kế hoạch Phát triển 
Kinh tế Xã hội (SEDP) giai đoạn 2016–2020, phản ánh trọng tâm hoạt động của ADB theo Báo 
cáo đánh giá Giữa kỳ Chiến lược của ADB đến 2020.1 COBP giai đoạn 2017–2019 là kế hoạch 
hoạt động đầu tiên trong chu kỳ chiến lược CPS 2016–2020, được xây dựng theo các ưu tiên 
đề ra trong ba trụ cột kết quả của CPS: (i) tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, (ii) 
tăng cường tính bao trùm của cung cấp hạ tầng và dịch vụ, và (iii) nâng cao tính bền vững môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
 
2.  Tại thời điểm 31/12/2015 danh mục cho vay đang được triển khai của ADB tại Việt Nam 
bao gồm 74 dự án cho vay chính phủ với tổng số vốn là 8.691 triệu US$ và số vốn ròng có hiệu 
lực là 7.361 triệu US$. Tổng giá trị trao thầu luỹ kế là 4.542 triệu US$, giải ngân luỹ kế là 3.460 
triệu US$. Danh mục cho vay bao gồm các dự án trong ngành giao thông vận tải (38,5%), năng 
lượng (23,1%), cấp nước và các dịch vụ hạ tầng đô thị (12,7%), nông nghiệp và tài nguyên 
(9,5%), quản lý khu vực công (6,3%), giáo dục (4,8%), y tế và an sinh xã hội (1,9%) và đa 
ngành (1,0%).  
 
3. Kế hoạch hoạt động quốc gia 2017–2019 thể hiện chương trình được xây dựng với tổng 
số vốn cao, trong đó giá trị của các dự án trong danh mục chính thức là 4.320,6 triệu USD. Các 
lĩnh vực hỗ trợ và phân bổ nguồn lực cho từng ngành được trình bày trong Phụ lục 1. Các 
chương trình vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) giai đoạn 2017–2019 được trình bày trong Phụ 
lục 2. Chương trình vốn vay và HTKT năm 2016 được trình bày ở Phụ lục 3. Ngoài ra, ADB sẽ 
hợp tác chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu giảng dạy trong nước, bao gồm các viện nghiên 
cứu và trường đại học để phổ biến kiến thức. Các sản phẩm tri thức chính trong năm 2016 và 
2017, và các sáng kiến đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến và sáng kiến thí điểm thực hiện 
trong năm 2017 được trình bày ở Phụ lục 4. 

                                                
ADB. 2014. Đánh giá Giữa kỳ Chiến lược 2020: Giải quyết những thách thức trong quá trình chuyển đổi của Châu 
Á,Thái Bình Dương. Manila 
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CÁC LĨNH VỰC KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUỐC GIA 
 

Các kết quả phát triển chính ở cấp 
quốc gia có sự đóng góp của ADB 

ADB 

Lĩnh vực hỗ trợ chính 
Dự kiến phân bổ nguồn lực giai 

đoạn 2017–2019 
Thay đổi so với 
COBP kỳ trước 

1.  Năng lượng (sử dụng nguồn lực bền vững) 
Hiệu quả và sự bền vững trong cung cấp 
năng lượng được tăng cường  

Cải cách ngành điện và phát triển thị trường điện 
 
Tăng cường truyền tải và phân phối điện  
 
Thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và năng 
lượng tái tạo  

Vốn: $563 triệu và $780 triệu 
(đồng tài trợ)  
 
Tỉ trọng trên tổng vốn COBP: 
13,0%  

Một dự án chuyển 
sang năm 2018; một 
dự án sang danh sách 
dự bị năm 2019 

2. Giao thông vận tải (Cải thiện kết nối và tăng cường tiếp cận dịch vụ) 
Kết nối giữa thị trường trong nước và 
quốc tế và dịch vụ giao thông công cộng 
được tăng cường 

Đường bộ 
 
Cải thiện dịch vụ khu vực biên giới  
 
Giao thông đô thị 

Vốn: $1.678 tỉ và $373 triệu (đồng 
tài trợ) 
 
Tỉ trọng trên tổng vốn COBP: 
38,8% 

Một dự án chuyển 
sang năm 2017; một 
dự án chuyển sang 
năm 2018; và một dự 
án chuyển lên năm 
2016.  

3.  Nước sạch và các dịch vụ hạ tầng đô thị khác (Thúc đẩy đô thị hoá bao trùm) 
Sức bền của đô thị được tăng cường, hạ 
tầng và dịch vụ đô thị được cải thiện  

Quy hoạch, chính sách, cải cách đô thị  
 
Hạ tầng nước sạch và vệ sinh môi trường 
 
Quản lý nước thải  

Vốn: $492,5 triệu và $6 triệu 
(đồng tài trợ)  
 
Tỉ trọng trên tổng vốn COBP: 
11.4% 

Loại một dự án; một 
dự án chuyển sang 
năm 2017 

4. Giáo dục (tăng cường tiếp cận dịch vụ) 
Hệ thống giáo dục đáp ứng nhu cầu của 
quốc gia có thu nhập trung bình và hỗ trợ 
phát triển nền kinh tế hiệu quả, cạnh tranh 
và đổi mới sáng tạo 
 
Việc làm và điều kiện làm việc được cải 
thiện  

Giáo dục trung học 
 
Giáo dục chuyên nghiệp và đào tạo nghề  

Vốn: $200 triệu 
 
Tỉ trọng trên tổng vốn COBP: 
4.6% 

Không có 

5.  Y tế (Tăng cường tiếp cận dịch vụ) 
Hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu của quốc 
gia có thu nhập trung bình và hỗ trợ xây 
dựng nền kinh tế hiệu quả, cạnh tranh và 
đổi mới sáng tạo 

Phát triển hệ thống y tế để cải thiện chất lượng chăm 
sóc sức khoẻ ban đầu  
 
Phát triển nguồn nhân lực  

Vốn: $290 triệu 
 
Tỉ trọng trên tổng vốn COBP: 
6.7% 

Bổ sung thêm một dự 
án vào năm 2018; 
chuyển một dự án 
sang năm 2019 

6. Quản lý khu vực công (Cải cách cơ cấu theo chiều sâu, khuyến khích phát triển khu vực tư nhân, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 
chi tiêu công) 
Sản lượng kinh tế của Việt Nam giảm bớt 
lệ thuộc vào các doanh nghiệp nhà nước  

Cải cách doanh nghiệp khu vực nhà nước  
 
 

Vốn: $200 triệu 
 
Tỉ trọng trên tổng vốn COBP: 

 Không có 
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Các kết quả phát triển chính ở cấp 
quốc gia có sự đóng góp của ADB 

ADB 

Lĩnh vực hỗ trợ chính 
Dự kiến phân bổ nguồn lực giai 

đoạn 2017–2019 
Thay đổi so với 
COBP kỳ trước 

Hỗ trợ thuận lợi cho các dự án hợp tác công-tư  4.6% 
7. Tài chính (cải cách cơ cấu theo chiều sâu) 
Cải thiện tiếp cận tài chính và tăng cường 
khu vực tài chính để thúc đẩy phát triển 
khu vực tư nhân, tăng trưởng kinh tế và 
việc làm. 

Phát triển khu vực tài chính  
Phổ cập tài chính (bao trùm) 
 
Bảo hiểm và tiết kiệm  
 
Thị trường tiền tệ, thị trường vốn  

Vốn: $700 triệu  
Tỉ trọng trên tổng vốn COBP: 
16.2% 

Một dự án chuyển 
sang năm 2018 

8. Nông nghiệp, tài nguyên và phát triển nông thôn (Cải thiện cơ hội sinh kế cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, và ứng phó với biến đổi khí hậu) 
Tăng diện tích cần tưới tiêu sử dụng hạ 
tầng thuỷ lợi sử dụng nước hiệu quả  
 
Cơ hội kiếm thu nhập cho người dân nông 
thôn được cải thiện  

Phát triển hạ tầng nông thôn  
 
Sử dụng nguồn nước hiệu quả  
 
Thương mại hoá hoạt động kinh doanh nông thôn 

Vốn: $197 triệu và $10 triệu (đồng 
tài trợ) 
  
Tỉ trọng trên tổng vốn COBP: 
4.6% 

Một dự án được đẩy 
lên danh sách chính 
thức năm 2017  

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADF = Quỹ Phát triển Châu Á, COBP = kế hoạch hoạt động quốc gia, CPS = chiến lược đối tác quốc gia, OCR = nguồn vốn 
vay thông thường. 
Nguồn: ADB ước tính.  
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DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ DỰ KIẾN  
 

Bảng A2.1: Các dự án vốn vay giai đoạn 2017–2019 
 

Chương trình/dự án Ngành 
Mục tiêu 

giảm 
nghèo 

Chương trình 
chiến lược và 
tác nhân thay 

đổi  

Đơn vị 
phụ 

trách 

Năm 
thực 
hiện 

dự án 
PPTA
/PDA 

Vốn ($ triệu) 

Tổng 
vốn 

ADBa 

Chính 
phủ  

Đồng tài 
trợ 

OCR COL 

Viện trợ 
Ưu  đãi 

ADF  
Tổng 
vốn 

Danh sách chính thức năm 
2017 

            

Dự án GMS đường cao tốc Hà 
Nội -Lạng Sơn  

TRA GI IEG/RCI SETC … 386.1 356.7 28.9 0.0 385.6 0.5 0.0 

Chương trình đầu tư truyền tải 
điện (MFF $730 triệu) PFR 4 

ENE GI IEG/PSD/PAR SEEN 2010 403.0 163.0 0.0 0.0 163.0 240.0 0.0 

Chương trình phát triển đô thị 
loại hai (Thành phố Xanh) 

WUS GI IEG/GEM/PAR SEUW 2014 176.0 50.0 120.0 0.0 170.0 0.0 6.0b 

Chương trình phát triển khu vực 
tài chính  - Tiểu chương trình 1 

FIN GI IEG/GCD/KNS
/PSD 

SEPF 2016 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 

Dự án xây dựng hạ tầng cơ bản 
phục vụ tăng trưởng đồng đều 
cho các tỉnh miền núi phía Bắc  

ANR/TRA TI IEG/ESG/GEM 
/GCD 

SEER 
/VRM 

2015 170.0 0.0 150.0 0.0 150.0 10.0 10.0 c 

Dự án xây dựng hạ tầng cơ bản 
phục vụ tăng trưởng đồng đều 
cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình và Quảng Trị  

ANR/TRA TI IEG/ESG/GEM 
/GCD 

SEER 
/VRM 

2015 157.0 50.0 97.0 0.0 147.0 10.0 0.0 

Tổng vốn      1,492.1 819.7 395.9 0.0 1,215.6 260.5 16.0 
             
Danh sách dự bị năm 2017              
Chương trình cải cách ngành 

điện định hướng thị trường  - 
Tiểu chương trình 1 

ENE GI IEG/ESG/PSD 
/GCD/PAR 

SEEN 2015 590.0 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 390.0d  

Dự án cải thiện hiệu quả sử 
dụng nguồn nước cho các tỉnh 
bị hạn hán  

ANR TI SESG/GEM 
/GCD/KNS 

SEER 2016 130.0 20.0 100.0 0.0 120.0 10.0 0.0 

Tổng vốn      720.0 220.0 100.0 0.0 320.0 10.0 390.0 

Danh sách chính thức năm 
2018  

            

Chương trình tăng cường năng 
lực doanh nghiệp tư nhân để 
tăng trưởng nhờ đổi mới sáng 
tạo – Tiểu chương trình 1 

FIN GI IEG/PSD SEPF 
/VRM 

… 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
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Chương trình/dự án Ngành 
Mục tiêu 

giảm 
nghèo 

Chương trình 
chiến lược và 
tác nhân thay 

đổi  

Đơn vị 
phụ 

trách 

Năm 
thực 
hiện 

dự án 
PPTA
/PDA 

Vốn ($ triệu) 

Tổng 
vốn 

ADBa 

Chính 
phủ  

Đồng tài 
trợ 

OCR COL 

Viện trợ 
Ưu  đãi 

ADF  
Tổng 
vốn 

Dự án cải thiện hiệu quả sử dụng 
nguồn nước cho các tỉnh bị 
hạn hán 

ANR TI SESG/GEM 
/GCD/KNS 

SEER 2016 130.0 20.0 100.0 0.0 120.0 10.0 0.0 

Dự án phát triển giáo dục trung 
học lần thứ 3  

EDU GI IEG/GEM/GCD SEHS 2014 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Chương trình cải cách ngành 
điện định hướng thị trường  - 
Tiểu chương trình 1 

ENE GI IEG/ESG/PSD 
/GCD/PAR 

SEEN 2015 590.0 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 390. 0d  

 Chương trình phát triển kỹ năng 
và tri thức cho tăng trưởng 
kinh tế đồng đều  - Tiểu 
chương trình 1  

EDU GI IEG/GEM/GCD SEHS 2015 110.0 0.0 100.0 0.0 100.0 10.0 0.0 

Dự án trung tâm y tế cấp cơ sở  HLT TI-M IEG/GEM 
/PAR 

SEHS n/a 90.0 0.0 80.0 0.0 80.0 10.0 0.0 

Dự án hạ tầng du lịch GMS cho 
tăng trưởng đồng đều  

TRA 
/WUS 

GI ESG/RCI/GEM 
/GCD/PAR 

LRM 2016 49.0 0.0 45.0 0.0 45.0 4.0 0.0 

Dự án đầu tư hỗ trợ khu vực tư 
nhân  

FIN GI IEG SEPF 
/VRM 

NA 200.0 124.4 75.6 0.0 200.0 0.0 0.0 

Dự án đường sắt đô thị TPHCM 
tuyến số 2  (bổ sung) 

TRA GI IEG/EGEM/ 
PAR 

SETC 2014 753.0 500.0 0.0 0.0 500.0 30.0 223.0e 

Tổng vốn      2,122.0 844.4 600.6 0.0 1,445.0 64.0 613.0 

Danh sách dự bị năm 2018              
Chương trình phát triển nhân lực 

ngành y tế lần thứ hai  
HLT TI-M IEG/GEM/GCD

/PAR 
SEHS 2015 220.0 130.0 80.0 0.0 210.0 10.0 0.0 

Dự án tăng cường kết nối hành 
lang GMS  

TRA GI IEG/RCI SETC 2016 437.0 146.8 253.2 0.0 400.0 37.0 0.0 

Tổng vốn      657.0 276.8 333.2 0.0 610.0 47.0 0.0 

Danh sách chính thức năm 
2019  

            

Chương trình phát triển nhân lực 
ngành y tế lần thứ hai 

HLT TI-M IEG/GEM/GCD
/PAR 

SEHS 2015 220.0 130.0 80.0 0.0 210.0 10.0 0.0 

Dự án tăng cường kết nối hành 
lang GMS 

TRA GI IEG/RCI SETC 2016 437.0 146.8 253.2 0.0 400.0 37.0 0.0 

Chương trình cải thiện chất 
lượng chi tiêu công  - Tiểu 
chương trình 2 

PSM GI IEG SEPF 
/VRM 

2015 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 
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Chương trình/dự án Ngành 
Mục tiêu 

giảm 
nghèo 

Chương trình 
chiến lược và 
tác nhân thay 

đổi  

Đơn vị 
phụ 

trách 

Năm 
thực 
hiện 

dự án 
PPTA
/PDA 

Vốn ($ triệu) 

Tổng 
vốn 

ADBa 

Chính 
phủ  

Đồng tài 
trợ 

OCR COL 

Viện trợ 
Ưu  đãi 

ADF  
Tổng 
vốn 

Chương trình đầu tư hạ tầng 
giao thông công cộng tích hợp 
Tp.HCM (MFF $675 triệu) PFR 
1 

TRA GI IEG/ESG/GEM 
/GCD/KNS 

/PAR 

SETC 2014 330.0 150.0 0.0 0.0 150.0 30.0 150.0f 

Chương trình cải cách ngành 
điện định hướng thị trường  - 
Tiểu chương trình 2 

ENE GI IEG/ESG/PSD 
/GCD/PAR 

SEEN 2015 590.0 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 390.0g 

Chương trình nâng cao năng lực 
chống chịu với biến đổi khí 
hậu đô thị 1 

WUS GI IEG/GEM SEUW 2016 314.0 150.0 150.0 0.0 300.0 14.0 0.0 

Chương trình phát triển ngành tài 
chính bao trùm - Tiểu chương 
trình 2 

FIN GI IEG/GCD/KNS SEPF 2016 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 

Tổng vốn      2,291.0 1,176.8 483.2 0.0 1,660.0 91.0 540.0 

Danh sách dự bị năm 2019              
Dự án hành lang ven biển phía 

Nam GMS lần thứ hai  
TRA GI IEG/RCI/PAR SETC 2011 359.0 290.2 63.8 0.0 354.0 5.0 0.0 

Dự án phát triển mạng lưới phân 
phối điện cho TCT Điện lực 
Việt Nam  

ENE TI-G IEG/ESG/GEM
/PAR 

SEEN 2016 360.0 335.0 0.0 0.0 335.0 0.0 25.0h 

Dự án Điện khí hoá nông thôn ENE GI IEG/GCD/PAR SEEN 2016 380.0 325.0 0.0 0.0 325.0 0.0 55.0i 
Tổng vốn      1,099.0 950.2 63.8 0.0 1,014.0 5.0 80.0 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; ADF = Quỹ Phát triển Châu Á; ANR = nông nghiệp, tài nguyên và phát triển nông thôn; COL = cho vay ưu đãi nguồn vốn vay thông 
thường; EDU = giáo dục; ENE = năng lượng; ESG = tăng trưởng bền vững môi trường; FIN = tài chính; GCD = quản trị và nâng cao năng lực; GEM = bình đẳng và lồng 
ghép giới; GI = can thiệp chung; GMS = Tiểu vùng Mê-kong mở rộng; Gov’t = chính phủ; Tp.HCM = TP Hồ Chí Minh; HLT = y tế; IEG = tăng trưởng kinh tế đồng đều; KNS = 
giải pháp tri thức; LRM = Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Lào; MFF = quỹ tài trợ nhiều đợt; NA = không áp dụng; OCR = nguồn vốn vay thông thường; PAR = đối 
tác; PDA = tạm ứng thiết kế dự án; PFR = yêu cầu rút vốn định kỳ; PPP= đối tác công–tư; PPTA = hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án; PSD = phát triển khu vực tư nhân; PSM = 
quản lý khu vực công; RCI = hợp tác và hội nhập khu vực; SEEN = Ban Năng lượng Vụ Đông Nam Á; SEER = Ban Môi trường, Tài nguyên và Nông nghiệp Vụ Đông Nam Á; 
SEHS = Ban Phát triển Xã hội và Con người Vụ Đông Nam Á; SEPF = Ban Thương mại, Khu vực tài chính và Quản lý công Vụ Đông Nam Á; SETC = Ban Giao thông và 
Truyền thông Vụ Đông Nam Á; SEUW = Ban Ngành nước và Phát triển Đô thị Vụ Đông Nam Á; SME = doanh nghiệp nhỏ và vừa; TA = hỗ trợ kỹ thuật; TI-G = can thiệp có 
mục tiêu - khía cạnh địa lý của tăng trưởng đồng đều; TI-M = can thiệp có mục tiêu – Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ; TRA = giao thông; VRM = Cơ quan đại diện thường 
trú của ADB tại Việt Nam; WUS = cấp nước và các hạ tầng, dịch vụ đô thị khác.  
a Phản ánh sự kết hợp đã phê duyệt giữa các dự án vốn vay ADF và bảng cân đối kế toán của OCR, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. 
b Quỹ Chống chịu Biến đổi Khí hậu Đô thị  
c Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế 
d $160 triệu từ Ngân hàng Thế giới, $100 triệu từ AFD, và €80 triệu từ KfW 
e $167triệu từ KfW, và $56 triệu từ Ngân hàng Đầu tư Châu Âu 
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f  Korea Eximbank (KEXIM) 
g $160 triệu từ Ngân hàng Thế giới, $100 triệu từ nguồn AFD, và €80 triệu từ KfW 
h Quỹ Hạ tầng ASEAN  
I xác định sau 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  Phụ lục 2 
 

 

Bảng A2.2: Các sản phẩm và dịch vụ dự án hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2017–2019 
 

Tên dự án Ngành 
Đơn vị 

phụ 
trách 

Loại hình 
hỗ trợ 

Nguồn vốn 
ADB  Nguồn khác Tổng vốn 

($'000) Nguồn  
Vốn 

($'000) Nguồn  
Vốn  

($'000) 
Danh sách năm 2017         
Chương trình đổi mới quản lý ngành nước WUS SEUW PPTA  0.0 TF 1,500.0 1,500.0 
Chương trình thương mại hoá doanh nghiệp và nâng 

cao năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp  
ANR SEER PPTA TASF 800.0  0.0 800.0 

Dự án phát triển năng lượng tái tạo  ENE SEEN PPTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 
Chương trình phát triển và phổ cập tài chính - Tiểu 

chương trình 2 
FIN SEPF PPTA TASF 900.0  0.0 900.0 

Dự án cải thiện hiệu quả danh mục và quản lý viện trợ 
giai đoạn 2 

PSM VRM CDTA TASF 800.0  0.0 800.0 

Dự án thí điểm quản lý phân bùn ở Việt Nam  WUS SEUW CDTA  0.0 BAMGF 2,000.0 2,000.0 
Tổng vốn     3,500.0  3,500.0 7,000.0 

         
Danh sách dự bị năm 2017          
Chương trình phát triển ngành giáo dục  EDU SEHS PPTA TASF        1,000.0  0.0 1,000.0 

Tổng vốn     1,000.0  0.0 1,000.0 
         
Danh sách năm 2018         
Dự án tăng cường mạng lưới truyền tải điện  ENE SEEN PPTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 
Chương trình phát triển ngành giáo dục  EDU SEHS PPTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đô thị 

bền vững  
WUS SEUW PPTA  0.0 TBD 2,500.0 2,500.0 

Tích hợp tuyến Metro số 5 Tp.HCM TRA SETC PPTA  0.0 TBD 1,000.0 1,000.0 
Chương trình cải cách ngành điện lần thứ 2 ENE SEEN PATA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 
Dự án nâng cao năng lực chuyên nghiệp cho các Ban 

QLDA  
PSM VRM CDTA  0.0 TF 1,000.0 1,000.0 

Tổng vốn     3,000.0  4,500.0 7,500.0 
         
Danh sách năm 2019         
Chương trình bảo tồn tài nguyên nước WUS SEUW PATA  0.0 GEF 1,500.0 1,500.0 

Tổng vốn     0.0  1,500.0 1,500.0 
ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; ANR = nông nghiệp, tài nguyên và phát triển nông thôn; BAMGF = Quỹ Bill và Melinda Gates; CDTA = HTKT nâng cao năng 
lực; EDU = giáo dục; ENE = năng lượng; FIN = tài chính; GEF = Quỹ Môi trường Toàn cầu; Tp.HCM = TP Hồ Chí Minh; MTR = đường sắt vận chuyển khách số 
lượng lớn; PATA = HTKT chính sách và tư vấn; PPTA = hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án; PSM = quản lý khu vực công; SEEN = Ban Năng lượng Vụ Đông Nam Á; 
SEER = Ban Môi trường, Tài nguyên và Nông nghiệp Vụ Đông Nam Á; SEHS = Ban Phát triển Xã hội và Con người Vụ Đông Nam Á; SEPF = Ban Thương mại, Khu 
vực tài chính và Quản lý công Vụ Đông Nam Á; SETC = Ban Giao thông và Truyền thông Vụ Đông Nam Á; SEUW = Ban Ngành nước và Phát triển Đô thị Vụ Đông 
Nam Á; TASF = Quỹ đặc biệt HTKT; TBD = xác định sau; TF = Quỹ uỷ thác; TRA = giao thông; VRM = Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam; WUS = 
nước sạch và các dịch vụ hạ tầng đô thị khác. 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRONG NĂM 2016 
 

Bảng A3.1: Các dự án vốn vay năm 2016 
 

Tên chương trình/dự án Ngànha 
Mục tiêu 

giảm 
nghèo 

Chương trình 
chiến lược và 
tác nhân thay 

đổi 

Đơn vị 
phụ 

trách 

Năm 
thực 
hiện 

dự án 
PPTA/ 
PDA 

Vốn ($ triệu) 

Tổng 
vốn 

ADB 

Gov’t  

Đồng 
tài trợ 

OCR 

ADF 

Tổng 
vốn Vay 

Viện 
trợ Ưu 

đãi 
Danh sách dự án chính thức             
Chương trình phát triển giáo dục 

trung học lần thứ hai  
EDU GI IEG/GEM/GCD SEHS 2014 107.0 0.0 100.0 0.0 100.0 7.0 0.0 

Dự án GMS Đường cao tốc Bến Lức 
– Long Thành  
(MFF $636 triệu) PFR 2 

TRA GI IEG/RCI/PAR SETC 2008 862.9 286.0 0.0 0.0 286.0 59.3 517.6a 

Chương trình cải thiện chất lượng 
chi tiêu công – Tiểu chương trình 
1 

PSM GI IEG VRM/SE
PF 

2015 200.0 82.7 117.3 0.0 200.0 0.0 0.0 

Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới  TRA 
/PSM 

TI-G IEG/ESG/RCI 
/GEM/PSD/GCD 

VRM 2014 122.1 0.0 106.5 0.0 106.5 15.6 0.0 

An ninh y tế GMS  HLT TI-M ESG/RCI/GEM 
/GCD/PAR 

SEHS 2014 84.0 0.0 80.0 0.0 80.0 4.0 0.0 

Tổng vốn      1,376.0 368.7 403.8 0.0 772.5 85.9 517.6 
ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; ADF = Quỹ Phát triển Châu Á; EDU = giáo dục; ESG = tăng trưởng bền vững môi trường; GCD = quản trị và nâng cao năng lực; GEM = 
bình đẳng và lồng ghép giới; GI = can thiệp chung; GMS = Tiểu vùng Mê-kong mở rộng; Gov’t = chính phủ; HLT = y tế; IEG = tăng trưởng kinh tế đồng đều; MFF = quỹ tài trợ 
nhiều đợt; OCR = nguồn vốn vay thông thường; PAR = đối tác; PDA = tạm ứng thiết kế dự án; PFR = yêu cầu rút vốn định kỳ; PPTA = hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án; PSD = 
Phát triển khu vực tư nhân; PSM = quản lý khu vực công; RCI = hợp tác và hội nhập khu vực; SEHS = Ban Phát triển Xã hội và Con người Vụ Đông Nam Á; SEPF = Ban 
Thương mại, Khu vực Tài chính và Quản lý khu vực công Vụ Đông Nam Á; SETC = Ban Giao thông và Truyền thông Vụ Đông Nam Á; SEUW = Ban Ngành nước và Phát triển 
Đô thị Vụ Đông Nam Á; TI-G = can thiệp có mục tiêu - khía cạnh địa lý của tăng trưởng đồng đều; TI-H = can thiệp có mục tiêu - nghèo thu nhập ở cấp hộ gia đình; TRA = giao 
thông; VRM= Cơ quan đại diện thường trú tại Việt Nam; WUS = cấp nước và các hạ tầng, dịch vụ đô thị khác 
a Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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Bảng A3.2: Các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, 2016 
 

Tên dự án Ngành 
Đơn vị 

phụ 
trách 

Hình thức 
hỗ trợ 

Nguồn vốn 
ADB  Nguồn khác 

Tổng vốn 
($'000) Nguồn 

Vốn  
($'000) Nguồn  

Vốn  
($'000) 

Danh sách chính thức năm 2016          
Dịch vụ hạ tầng cơ bản phục vụ tăng trưởng 

đồng đều cho các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ 
(Bổ sung) 

ANR/TRA VRM 
/SEER 

PPTA TASF 650.0   0.0  650.0  

Chương trình phát triển và phổ cập khu vực tài 
chính  - Tiểu chương trình 1 (trước đây: 
Chương trình phát triển khu vực tài chính theo 
chiều sâu  - Tiểu chương trình 1) 

FIN SEPF PPTA TASF 900.0   0.0  900.0  

Chương trình nâng cao năng lực chống chịu với 
biến đổi khí hậu đô thị  

WUS SEUW PPTA  0.0 UCCRTF 1,000.0  1,000.0  

Dự án cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn nước ở 
các tỉnh bị hạn hán  

ANR SEER PPTA TASF 800.0   0.0  800.0  

Dự án Tăng cường Kết nối hành lang GMS  TRA SETC PPTA TASF 1,800.0   0.0  1,800.0  
Dự án phát triển mạng lưới phân phối điện cho 

TCT Truyền tải điện Việt Nam  
(Trước đây: Chương trình Phát triển Hệ thống 

Phân phối điện) 

ENE SEEN PPTA TASF 1,000.0   0.0  1,000.0  

Dự án cải thiện hệ thống thoát nước và xử lý 
nước thải TP Hồ Chí Minh 

WUS SEUW PPTA  0.0 UCCRTF 1,500.0  1,500.0  

Dự án hỗ trợ phân cấp quản lý tài chính công (bổ 
sung) 

PSM VRM PATA TASF 225.0   0.0  225.0  

Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh ngành 
nông nghiệp Việt Nam  (trước đây: Dự án hỗ 
trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam) 

ANR SEER CDTA   0.0 TF 1,500.0  1,500.0  

Chương trình hỗ trợ cải thiện chất lượng chi tiêu 
công (TA đi kèm dự án) 

PSM SEPF 
/VRM 

CDTA  0.0 TBD 575.0  575.0  

Hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  EDU SEHS CDTA TASF 100.0  JFPR 1,200.0  1,300.0  
Dự án tăng cường khuôn khổ chính sách, thể 

chế và hoạt động của bảo hiểm y tế/xã hội Việt 
Nam  

HLT SEHS PATA  0.0 TF 1,800.0  1,800.0  

Chương trình phát triển đô thị loại hai (Thành 
phố Xanh) (bổ sung) 

WUS SEUW PPTA  0.0 GEF 137.0 137.0 

Tổng vốn     5,475.0  7,712.0 13,187.0 
         
Danh sách dự án vùng chính thức năm 2016          
Dự án phát triển du lịch phục vụ tăng trưởng 

đồng đều tiểu vùng GMS lần thứ hai  
TRA 

/WUS/IND 
LRM PPTA TASF 1,500.0  0.0 1,500.0 

Tổng vốn     1,500.0  0.0 1,500.0 
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ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; ANR = nông nghiệp, tài nguyên và phát triển nông thôn; CDTA = hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực; EDU = giáo dục, ENE = 
năng lượng; FIN = tài chính; GEF= Quỹ Môi trường Toàn cầu; GMS = Tiểu vùng Mê-kong mở rộng; IND = công nghiệp và thương mại;  JFPR = Quỹ giảm nghèo 
của Nhật Bản; LRM = Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Lào; PPTA = hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án; PSM = quản lý khu vực công; SEEN = Ban Năng 
lượng Vụ Đông Nam Á; SEER = Ban Môi trường, Tài nguyên và Nông nghiệp Vụ Đông Nam Á; SEHS = Ban Phát triển Xã hội và Con người Vụ Đông Nam Á; 
SEPF = Ban Thương mại, Khu vực tài chính và Quản lý công Vụ Đông Nam Á; SETC = Ban Giao thông và Truyền thông Vụ Đông Nam Á; SEUW = Ban Ngành 
nước và Phát triển Đô thị Vụ Đông Nam Á; TA = hỗ trợ kỹ thuật, TASF = Quỹ đặc biệt hỗ trợ kỹ thuật; TBD = xác định sau; TF = Quỹ Uỷ thác; TRA = giao thông; 
UCCRTF = Quỹ Uỷ thác chống Biến đổi khí hậu đô thị; VRM = Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam; WUS = cấp nước và các dịch vụ hạ tầng đô thị 
khác. 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN VÀ ẤN PHẨM DỰ KIẾN 
 
 

Bảng A4.1: Các sự kiện và Ấn phẩm năm 2017 
 

Tên Ấn phẩm hoặc Sự kiện Chủ đề Loại hình 
Vụ hoặc Nhóm 
công tác ngành 

hoặc Nhóm 
chuyên đề 

Dự án Hỗ 
trợ kỹ thuật 

Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á Kinh tế Ấn phẩm  SERD Không có 
Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á Cập nhật Kinh tế Ấn phẩm SERD Không có 
So sánh Cung cấp Dịch vụ của DNNN ở ASEAN: Bằng chứng từ ngành 
năng lượng và ngành nước  

Quản trị và quản lý khu vực 
công 

Ấn phẩm SERD 8785 

Sổ tay và Hướng dẫn chuẩn bị dự án của chính phủ Việt Nam  Quản trị và quản lý khu vực 
công 

Ấn phẩm SERD 8806 

Hướng dẫn về quản lý xây dựng cơ bản ở Việt Nam  Quản trị và quản lý khu vực 
công 

Ấn phẩm SERD 8806 

Sổ tay các câu hỏi thường gặp về các vấn đề thực hiện dự án ở Việt Nam Quản trị và quản lý khu vực 
công 

Ấn phẩm SERD 8806 

Chiến lược Du lịch GMS giai đoạn 2016–2025 Công nghiệp và thương mại 
 

Ấn phẩm SERD 9090 

Đánh giá rủi ro hoạt động cho vay chính quyền địa phương của các ngân 
hàng thương mại  

Quản trị và quản lý khu vực 
công 

Ấn phẩm SERD 8990 

Tài trợ vốn vay và vốn chủ sở hữu – Vai trò của Ngân hàng, Quỹ đầu tư 
Mạo hiểm và Đầu tư thiên thần  

Phát triển khu vực tư nhân Ấn phẩm SERD Không 

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo  Phát triển khu vực tư nhân Ấn phẩm SERD Không có 
Báo cáo Đánh giá Giữa kỳ Khuôn khổ Chiến lược GMS  Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 7561 
Sổ tay thứ 3 của GMS về Thống kê Tăng trưởng, Kết nối và Phát triển bền 
vững  

Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 7561 

Báo cáo về Tầm nhìn GMS tới năm 2030 Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 7561 
Khảo sát Đặc khu Kinh tế Việt Nam  Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 7561 
Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á Kinh tế Sự kiện SERD Không có 
Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á cập nhật Kinh tế Sự kiện SERD Không có 

Tổng số ấn phẩm = 14 
Tổng số sự kiện = 2  

    

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, GMS = Tiểu vùng Mê-kông mở rộng, SERD = Vụ Đông Nam Á. 
Chú thích: “Ấn phẩm” có thể bao gồm cơ sở dữ liệu, tài nguyên đa phương tiện, và các loại hình tài liệu khác. “Sự kiện” có thể bao gồm tổ chức sự kiện hoặc đào 
tạo, tập huấn hoặc phát triển năng lực. 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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Bảng A4.2: Các ấn phẩm và sự kiện bổ sung trong năm 2016 
 

Tên Ấn phẩm hoặc Sự kiện 
Chủ đề Loại hình 

Vụ hoặc Nhóm 
công tác ngành 

hoặc Nhóm 
chuyên đề  

Dự án Hỗ 
trợ kỹ thuật 

Triển vọng Phát triển Châu Á Kinh tế Ấn phẩm  SERD Không có 
Triển vọng Phát triển Châu Á Cập nhật Kinh tế Ấn phẩm SERD Không có 
So sánh chuẩn cung cấp dịch vụ của các quốc gia ASEAN  Quản trị và quản lý khu vực 

công 
Ấn phẩm SERD 8785 

Kế hoạch Tri thức Quốc gia, Việt Nam giai đoạn 2016–2020 Quản lý tri thức Ấn phẩm SERD Không có 
Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào các dự án giảm nghèo  Môi trường Ấn phẩm SERD 8592 
Rà soát và đánh giá cấu trúc ngành năng lượng  Năng lượng Ấn phẩm SERD 7262 
Rà soát các hệ thống cộng hưởng doanh nghiệp và khả năng áp dụng ở Việt 
Nam  

Khu vực tư nhân Ấn phẩm  SERD 7063 

Thành lập thị trường năng lượng bán buôn ở Việt Nam  Năng lượng Ấn phẩm SERD 7262 
Tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng tiểu vùng ở Việt Nam: Vai trò của ngân hàng 
thương mại  

Quản trị và quản lý khu vực 
công 

Ấn phẩm SERD Không có 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Bài học và phương hướng  Quản lý tri thức Ấn phẩm SERD Không có 
Ý nghĩa của TPP đối với doanh nghiệp Việt Nam? Phát triển khu vực tư nhân Ấn phẩm SERD Không có 
Hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp nữ Việt Nam  Phát triển khu vực tư nhân Ấn phẩm SERD Không có 
Đánh giá Khu vực Tư nhân (Việt Nam)  Phát triển khu vực tư nhân Ấn phẩm SERD Không có 
Nghiên cứu về cấu trúc hành lang kinh tế GMS  Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 7561 
Nghiên cứu về ngành hậu cần ở khu vực GMS Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 8977 
Nghiên cứu về Đặc khu Kinh tế khu vực GMS  Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 8977 
Sổ tay thứ hai của GMS về Thống kê Tăng trưởng, Kết nối và Phát triển bền 
vững  

Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 7561 

Nghiên cứu về Tăng cường Khuôn khổ Thể chế Khu vực GMS  Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 7561 
Báo cáo Tiến độ và Đánh giá giữa kỳ lần 3 về Khuôn khổ Đầu tư Khu vực 
GMS  

Sáng kiến Hợp tác Khu vực Ấn phẩm SERD 7561 

Hỗ trợ năng lực cho Trung tâm Học tập Việt Nam về Cơ sở hạ tầng bền 
vững môi trường và xã hội  

Môi trường Sự kiện SERD Không có 

Triển vọng Phát triển Châu Á Kinh tế Sự kiện SERD Không có 
Triển vọng Phát triển Châu Á cập nhật Kinh tế Sự kiện SERD Không có 

Tổng số ấn phẩm = 19 
Tổng số sự kiện = 3 

    

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, GMS = Tiểu vùng Mê-kông mở rộng; SERD = Vụ Đông Nam Á. SERC = Ban 
Điều phối Hoạt động và Hợp tác Khu vực Vụ Đông Nam Á, TPP = Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.  
Chú thích: “Ấn phẩm” có thể bao gồm cơ sở dữ liệu, tài nguyên đa phương tiện, và các loại hình tài liệu khác. “Sự kiện” có thể bao gồm tổ chức sự kiện hoặc đào 
tạo, tập huấn hoặc phát triển năng lực. Bảng này bao gồm các ấn phẩm và sự kiện bổ sung ngoài danh sách dự kiến các ấn phẩm và sự kiện đã đưa vào kế 
hoạch hoạt động quốc gia giai đoạn 2016–2018. 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
 



14  Phụ lục 4 
 

 

Bảng A4.3: Các Sáng kiến Đổi mới, Công nghệ Tiên tiến và Thí điểm thực hiện trong năm 2017 
 
 

 

Tên sáng kiến Tính chất Số dự án 
Ngành hoặc 

chủ đề 
Cơ quan phụ 

trách 
Hỗ trợ quản trị doanh nghiệp và tái cấu trúc nợ cho các doanh nghiệp nhà nước  INO 39538-035 PSM VRM 
Cải thiện chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học 

tập dựa trên kết quả khảo sát PISA 2015  
PLT, INO 40347-013 EDU SEHS 

Cải thiện sự tiếp cận của công chúng và các giải pháp giao thông phát thải ít các-bon 
trong thiết kế tàu điện ngầm đô thị (hỗ trợ của Quỹ Công nghệ Sạch)  

PLT, INO 45200-002 TRA  SETC 

Cải thiện sự tiếp cận của công chúng và các giải pháp giao thông phát thải ít các-bon 
trong thiết kế tàu điện ngầm đô thị (hỗ trợ của Quỹ Công nghệ Sạch) 

PLT, INO 40080-024 TRA SETC 

Sử dụng PPSSF để tăng cường tính sẵn sàng của dự án metro TP. Hồ Chí Minh  INO 45098-001 TRA SETC 
Tổng số sáng kiến đổi mới, công nghệ tiên tiến và thí điểm = 5     
 
ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, EDU = Giáo dục, INO = đổi mới sáng tạo, PISA = Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế, PLT = sáng kiến thí điểm, 
PPSSF = Quỹ Hỗ trợ Chuẩn bị và Khởi động Dự án, PSM = Quản lý khu vực công, SEHS = Ban Phát triển Xã hội và Con người Vụ Đông Nam Á, SETC = Ban 
Giao thông và Truyền thông Vụ Đông Nam Á, TRA = Giao thông, VRM = Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam. 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
 


