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Do Ngân hàng Phát triӇn Châu Á xuҩt bҧn tháng 12 năm 2004.
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Tài liӋu này ÿѭӧc dӏch tӯ nguyên bҧn tiӃng Anh vӟi mөc ÿích phөc vө
ÿông ÿҧo bҥn ÿӑc. Tuy nhiên, tiӃng Anh vүn là ngôn ngӳ chính cӫa
Ngân hàng Phát triӇn Châu Á và chӍ có nguyên bҧn tiӃng Anh cӫa tài
liӋu này mӟi ÿáng tin cұy (nghƭa là chӍ nguyên bҧn tiӃng Anh ÿѭӧc
chính thӭc công nhұn và có hiӋu lӵc). Do vұy, các trích dүn cҫn dӵa
vào nguyên bҧn tiӃng Anh cӫa tài liӋu này. Ngân hàng Phát triӇn Châu
Á không ÿҧm bҧo tính chính xác cӫa bҧn dӏch và không chӏu trách
nhiӋm nӃu có sӵ sai lӋch tӯ bҧn gӕc.
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Lӡi nói ÿҫu
Ngân hàng Phát triӇn Châu Á (ADB) chính thӭc xác ÿӏnh giҧm nghèo là
mөc tiêu bao trùm cӫa mình vào năm 1999 và ÿã công bӕ ChiӃn lѭӧc
giҧm nghèo (PRS) ÿӇ thӵc hiӋn mөc tiêu này. Bӕn năm sau khi ChiӃn
lѭӧc giҧm nghèo ÿѭӧc ÿѭa vào thӵc hiӋn, mӝt cuӝc ÿánh giá toàn diӋn
ÿã ÿѭӧc thӵc hiӋn ÿӇ thu nhұn ý kiӃn phҧn hӗi tӯ kinh nghiӋm thӵc
hiӋn ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo và ÿӇ xem xét tính phù hӧp cӫa nó trong
bӕi cҧnh nhӳng thay ÿәi lӟn ÿã diӉn ra trong phҥm vi khu vӵc và trên
toàn cҫu. Quá trình này ÿѭӧc hoàn thành vào tháng 7 năm 2004. Tài
liӋu này tóm tҳt nhӳng nӝi dung thiӃt yӃu cӫa chiӃn lѭӧc giҧm nghèo
cӫa ADB trong giai ÿoҥn hiӋn nay, chiӃn lѭӧc mà ÿã ÿѭӧc cӫng cӕ hѫn
qua nhӡ nhӳng ý kiӃn phҧn hӗi tӯ cuӝc kiӇm ÿiӇm này.
Trӣ lҥi năm 1999, khu vӵc vүn còn chao ÿҧo do cuӝc khӫng
hoҧng kinh tӃ tҩn công hai năm trѭӟc ÿó. KӇ tӯ ÿó, ÿã có sӵ phөc hӗi
kinh tӃ mҥnh mӁ sau cuӝc khӫng hoҧng tài chính năm 1997, nhѭng khu
vӵc hiӋn vүn ÿang phҧi ÿѭѫng ÿҫu vӟi nhӳng thách thӭc kinh tӃ và
chính trӏ mӟi. Thêm vào ÿó, mӝt cҩu trúc toàn cҫu mӟi vӅ hӧp tác phát
triӇn ÿã xuҩt hiӋn qua viӋc ÿѭa các Mөc tiêu Phát triӇn Thiên niên kӹ
thành tiêu chí theo dõi sӵ tiӃn triӇn trong giҧm nghèo. Cҩu trúc mӟi này
nhҩn mҥnh hѫn tӟi quan hӋ ÿӕi tác trong phát triӇn, hài hoà hoá thӫ tөc,
ÿӏnh hѭӟng theo kӃt quҧ và xây dӵng năng lӵc cӫa các nѭӟc ÿang
phát triӇn ÿӇ hӛ trӧ cho giҧm nghèo.
Bҧn ÿánh giá viӋc thӵc hiӋn ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo ÿã khҷng
ÿӏnh rҵng trѭӟc tҩt cҧ nhӳng thách thӭc và thay ÿәi này, khung khә
giҧm nghèo cѫ bҧn bao gӗm ba trө cӝt – tăng trѭӣng kinh tӃ bӅn vӳng
vì ngѭӡi nghèo; phát triӇn xã hӝi; và quҧn trӏ tӕt – vүn là phù hӧp.
Nhѭng ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc hiӋu quҧ lӟn hѫn, ÿánh giá khuyӃn nghӏ cҫn ÿiӅu
chӍnh ÿѭӡng lӕi chiӃn lѭӧc, bao gӗm viӋc ÿһt trӑng tâm quӕc gia lӟn
hѫn, gҳn kӃt các hoҥt ÿӝng cӫa ADB vӟi chiӃn lѭӧc giҧm nghèo cӫa
quӕc gia và vӟi viӋc thúc ÿҭy các quan hӋ ÿӕi tác xung quanh chiӃn
lѭӧc ÿó. Bҧn ÿánh giá cǊng ÿӅ nghӏ quan tâm nhiӅu hѫn ÿӃn kӃt quҧ,
giám sát và ÿánh giá; và chú trӑng hѫn ÿӃn viӋc xây dӵng năng lӵc.
Mһc dù ÿҥt ÿѭӧc nhӳng tiӃn bӝ to lӟn nhѭng hiӇm hӑa nghèo
ÿói vүn hiӇn hiӋn ӣ Châu Á và Thái Bình Dѭѫng, nѫi có tӟi hai phҫn ba
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ngѭӡi nghèo cӫa toàn thӃ giӟi. Nghèo ÿói vӅ thu nhұp có thӇ ÿã giҧm
ÿi trong nhӳng năm gҫn ÿây nhѭng sӵ tiӃn triӇn vүn còn rҩt chұm ӣ
nhiӅu khu vӵc. Chúng ta có thӇ và phҧi ÿҭy nhanh nhӳng nӛ lӵc, phát
huy nhӳng thành công ÿã có và tiӃp thêm sinh lӵc cho bҧn thân nhҵm
cҧi thiӋn mӝt cách ÿáng kӇ tác ÿӝng cӫa nhӳng hoҥt ÿӝng can thiӋp
cӫa ADB ÿӕi vӟi viӋc giҧm nghèo. Xây dӵng trên kinh nghiӋm cӫa các
nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn (DMCs) và nhӳng phát hiӋn cӫa bҧn
ÿánh giá này, ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo ÿã ÿѭӧc cӫng cӕ này sӁ ÿӏnh
hѭӟng cho ADB ÿҥt ÿѭӧc viӉn cҧnh cӫa mình vӅ khu vӵc Châu Á và
Thái Bình Dѭѫng không có nghèo ÿói.

Tadao Chino (ÿã ký)
Chӫ tӏch
Tháng 12 năm 2004
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I. Sӭ mӋnh cӫa
Ngân hàng Phát triӇn
Châu Á
A. Giҧm nghèo: Mөc tiêu bao trùm cӫa Ngân
hàng Phát triӇn Châu Á
1.
Mөc tiêu vӅ khu vӵc Châu Á - Thái Bình Dѭѫng không nghèo
ÿói xác ÿӏnh rõ ràng sӭ mӋnh cӫa Ngân hàng Phát triӇn Châu Á (ADB).
Tҩt cҧ các mөc tiêu mang tính chiӃn lѭӧc khác sӁ ÿѭӧc xây dӵng theo
hѭӟng ÿóng góp hiӋu quҧ nhҩt cho mөc tiêu này. Nghèo là mӝt hoàn
cҧnh không thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc cӫa loài ngѭӡi trong thӃ kӹ 21. Ĉó là
ÿiӅu có thӇ tránh ÿѭӧc; chính sách công và hoҥt ÿӝng công có thӇ và
cҫn phҧi giúp xoá bӓ tình trҥng nghèo. Mһc dù có nhӳng tiӃn bӝ ÿáng
kӇ trong viӋc giҧm nghèo ӣ khu vӵc, nhѭng gҫn hai phҫn ba sӕ ngѭӡi
nghèo cӫa thӃ giӟi ÿang sӕng ӣ Châu Á và Thái Bình Dѭѫng. Tình
trҥng này phҧi thay ÿәi.
2.
Nghèo ÿói có ÿһc trѭng là thiӃu khҧ năng tiӃp cұn vӟi các hàng
hoá, dӏch vө, tài sҧn và cѫ hӝi thiӃt yӃu mà mӛi con ngѭӡi có quyӅn
ÿѭӧc hѭӣng. Mӑi ngѭӡi cҫn thoát khӓi nҥn ÿói, cҫn có khҧ năng sӕng
trong hoà bình và cҫn có khҧ năng tiӃp cұn vӟi các dӏch vө giáo dөc cѫ
sӣ và chăm sóc sӭc khoҿ ban ÿҫu. Các hӝ nghèo cҫn tӵ mình duy trì
sӵ sӕng bҵng sӭc lao ÿӝng cӫa mình, cҫn ÿѭӧc trҧ công hӧp lý và cҫn
ÿѭӧc bҧo vӋ ӣ mӝt mӭc ÿӝ nào ÿó khӓi nhӳng cú sӕc tӯ bên ngoài.
Thêm vào ÿó, các cá nhân và xã hӝi còn nghèo – và sӁ có xu hѭӟng
tiӃp tөc nhѭ vұy – nӃu hӑ không có quyӅn tham gia vào viӋc ÿѭa ra
nhӳng quyӃt ÿӏnh có ҧnh hѭӣng ÿӃn cuӝc sӕng cӫa hӑ.
3.
ADB luôn quan tâm ÿӃn viӋc giҧm nghèo. Bҳt ÿҫu bҵng viӋc ÿһt
trӑng tâm vào tăng trѭӣng kinh tӃ, ADB ÿã tӯng bѭӟc mӣ rӝng cách
tiӃp cұn phát triӇn cӫa mình ÿӇ bao hàm các mӕi quan tâm xã hӝi và
môi trѭӡng khác nhau. Nhӳng kinh nghiӋm thu nhұn ÿѭӧc ӣ khu vӵc
Châu Á - Thái Bình Dѭѫng ÿã mang lҥi niӅm tin rҵng có thӇ giҧm ÿáng
kӇ nghèo ÿói tuyӋt ÿӕi.

4.
TiӃp sau Tuyên bӕ Thiên niên kӹ cӫa Liên hӧp quӕc, ADB ÿã
ÿѭa vào chiӃn lѭӧc giҧm nghèo cӫa mình các Mөc tiêu Phát triӇn Thiên
niên kӹ (MDGs) trong ÿó nêu rõ các chӍ tiêu giҧm theo cҧ khía cҥnh
nghèo vӅ thu nhұp và phi thu nhұp. Nhӳng bѭӟc tiӃn bӝ hѭӟng tӟi các
Mөc tiêu phát triӇn Thiên niên kӹ sӁ ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ theo dõi tác ÿӝng
cӫa chiӃn lѭӧc. Ӣ cҩp ÿӝ hoҥt ÿӝng, ADB hӛ trӧ các nѭӟc thành viên
ÿang phát triӇn cӫa mình lӗng ghép các Mөc tiêu phát triӇn Thiên niên
kӹ vào các chiӃn lѭӧc giҧm nghèo quӕc gia cӫa hӑ và giám sát các tiӃn
bӝ ÿҥt ÿѭӧc.

B.

Giҧm nghèo qua viӋc phát huy thành công

5.
Vào ÿҫu thұp kӹ 70, hѫn mӝt nӱa dân sӕ cӫa khu vӵc là ngѭӡi
nghèo. Vào năm 1990, khoҧng 32% hay 900 triӋu dân trong khu vӵc
sӕng vӟi mӭc chi tiêu chѭa ÿҫy 1 USD mӛi ngày. ĈӃn năm 2000, con
sӕ này ÿã giҧm ÿi khoҧng 180 triӋu còn 720 triӋu. ĈiӅu này ÿã ÿҥt ÿѭӧc
bҩt chҩp cuӝc khӫng hoҧng tài chính lӟn vào năm 1997 – cuӝc khӫng
hoҧng ÿã làm suy giҧm tăng trѭӣng cӫa vùng và gây ra sӵ thөt lùi tҥm
thӡi trong viӋc giҧm nghèo.
6.
Tuy nhiên, vүn còn mӝt chһng ÿѭӡng dài phҧi trҧi qua. Nghèo
vүn ӣ mӭc không chҩp nhұn ÿѭӧc và tiӃn bӝ ÿҥt ÿѭӧc lҥi không ÿӗng
ÿӅu giӳa các nѫi trong khu vӵc. Trong thұp kӹ 70 và 80, giҧm nghèo
ÿѭӧc nhҩn mҥnh nhiӅu nhҩt ӣ Ĉông Á và Ĉông Nam Á. Mһt khác,
trong thұp kӹ vӯa qua, ÿiӅu này thӇ hiӋn rõ nét nhҩt ӣ Cӝng hoà nhân
dân Trung Hoa và Ҩn Ĉӝ. Theo nhӳng ѭӟc tính chính thӭc, tӹ lӋ nghèo
ÿói ÿã giҧm tӯ 31% xuӕng 16% ӣ nѭӟc Cӝng hoà nhân dân Trung Hoa
và tӯ 41% xuӕng 33% ӣ Ҩn Ĉӝ. Nhӳng nѭӟc còn lҥi trong khu vӵc
Châu Á - Thái Bình Dѭѫng không ÿҥt ÿѭӧc sӵ cҧi thiӋn lӟn trong lƭnh
vӵc này.
7.
Ngoài ra, có ít sӵ tiӃn bӝ hѫn trong các khía cҥnh nghèo ÿói
ngoài thu nhұp. Ví dө, tӹ lӋ tӱ vong ӣ trҿ em dѭӟi 5 tuәi trong vùng
giҧm tӯ 85/1.000 trҿ ÿҿ sӕng vào năm 1990 xuӕng 70 vào năm 2000, là
mӝt tӹ lӋ quá thҩp ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc MDG vӅ giҧm hai phҫn ba tӹ lӋ tӱ vong
ӣ trҿ em dѭӟi 5 tuәi vào năm 2015. Thách thӭc lӟn nhҩt trong lƭnh vӵc
này là khu vӵc Nam Á nѫi tӹ lӋ tӱ vong cӫa trҿ em và trҿ sѫ sinh vүn ӣ
mӭc cao khác thѭӡng. Tӹ lӋ tӱ vong ӣ trҿ em dѭӟi 5 tuәi ӣ khu vӵc
này giҧm chұm trong thұp kӹ 90 tӯ 120 xuӕng 94 trên 1.000 trҿ ÿҿ
sӕng trong khi tӹ lӋ tӱ vong cӫa trҿ sѫ sinh giҧm tӯ 69 xuӕng 58 trên
1.000 trҿ ÿҿ sӕng. Mӭc ÿӝ tiӃn triӇn trong viӋc giҧm tӹ lӋ trҿ suy dinh
dѭӥng, mӣ rӝng diӋn trҿ em ÿѭӧc tiêm chӫng, tăng sӕ ca sinh ÿѭӧc
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cán bӝ y tӃ có chuyên môn chăm sóc và chӕng HIV/AIDS cǊng vүn còn
chұm. Nhӳng chӍ tiêu này có mӕi liên hӋ chһt chӁ vӟi tình trҥng nghèo
ÿói cӫa phө nӳ.1
8.
Vì vұy, mһc dù toàn bӝ khu vӵc Châu Á - Thái Bình Dѭѫng
dѭӡng nhѭ ÿang ÿi ÿúng hѭӟng ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc các MDG vӅ giҧm nghèo
thu nhұp, nhѭng mӝt sӕ nѭӟc có khҧ năng bӏ tөt hұu. Các nѭӟc khác –
nhӳng nѭӟc có khҧ năng ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu chung ÿó – vүn có thӇ có
nhӳng nhóm nghèo lӟn. Ngoài ra, ÿҭy nhanh các tiӃn bӝ ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc
các mөc tiêu MDG vӅ nghèo ÿói phi thu nhұp cǊng tiӃp tөc là mӝt thách
thӭc hӃt sӭc to lӟn.

C.

Ĉáp ӭng cӫa ADB trѭӟc nhӳng thách thӭc

9.
Vào tháng 01 năm 2002, ADB ÿã tә chӭc lҥi các hoҥt ÿӝng cӫa
mình nhҵm gҳn kӃt cѫ cҩu và các quy trình hoҥt ÿӝng vӟi mөc tiêu bao
trùm là giҧm nghèo. ĈӇ ÿҥt ÿѭӧc trӑng tâm quӕc gia lӟn hѫn và ÿӏnh
hѭӟng theo khách hàng nhiӅu hѫn, các hoҥt ÿӝng cӫa ADB ÿang ÿѭӧc
phân cҩp ngày càng nhiӅu cho các cѫ quan ÿҥi diӋn thѭӡng trú –
nhӳng cѫ quan ÿã ÿѭӧc tăng cѭӡng năng lӵc ÿáng kӇ. NhiӅu chuyên
gia vӅ nghèo ÿói và phát triӇn xã hӝi ÿã ÿѭӧc tuyӇn dөng ÿӇ hӛ trӧ vӅ
năng lӵc xӱ lý vҩn ÿӅ giҧm nghèo trong nӝi bӝ ADB. Ӣ trө sӣ chính
cӫa ADB, Vө Phát triӇn vùng và phát triӇn bӅn vӳng (RSDD) ÿã ÿѭӧc
thành lұp ÿӇ giúp gҳn kӃt các chính sách vӟi chiӃn lѭӧc giҧm nghèo
(PRS), rà soát chҩt lѭӧng cӫa các hoҥt ÿӝng và thúc ÿҭy quҧn lý tri
thӭc. Các nghiên cӭu phân tích tác ÿӝng cӫa nghèo ÿói ÿã ÿѭӧc tiӃn
hành nhҵm cung cҩp thông tin tӕt hѫn cho các chiӃn lѭӧc quӕc gia và
thiӃt kӃ dӵ án.
10.
Bҧn ÿánh giá ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo cho thҩy viӋc ÿһt trӑng
tâm chiӃn lѭӧc lӟn hѫn vào giҧm nghèo ÿã có tác ÿӝng rõ rӋt ÿӃn ADB
và các hoҥt ÿӝng cӫa nó. Các mӕi quan hӋ ÿӕi tác vӟi xã hӝi dân sӵ và
các cѫ quan phát triӇn khác ÿã ÿѭӧc cӫng cӕ. Ӣ cҩp quӕc gia, các
ÿánh giá nghèo ÿói ÿã giúp cung cҩp thông tin cho các chѭѫng trình hӛ
trӧ ÿӇ chú trӑng hѫn các chiӃn lѭӧc và chѭѫng trình quӕc gia (CSPs)
vào giҧm nghèo. Bҧn ÿánh giá này kӃt luұn rҵng trӑng tâm và ÿӏnh
hѭӟng chiӃn lѭӧc cӫa PRS năm 1999 vүn phù hӧp. Ĉánh giá ÿã
khuyӃn nghӏ rҵng hӛ trӧ cho quӕc gia cӫa ADB cҫn gҳn chһt hѫn vӟi
các chiӃn lѭӧc giҧm nghèo quӕc gia; cҫn áp dөng nhӳng cách tiӃp cұn
1
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Xem Uӹ ban kinh tӃ và xã hӝi châu Á và Thái Bình Dѭѫng (ESCAP) và Chѭѫng trình
phát triӇn cӫa Liên hӧp quӕc (UNDP), 2003. Thúc ÿ́y các mͽc tiêu phát tri͛n thiên
niên k ͷ châu Á và Thái Bình D́˿ng. Băng-cӕc: ESCAP và UNDP.

toàn diӋn hѫn trong giám sát ÿánh giá; và trӑng tâm cӫa viӋc giám sát
khҧ năng thӵc hiӋn cӫa ADB cҫn ÿѭӧc nhìn nhұn bҵng các kӃt quҧ ӣ
các nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc các mөc tiêu phát
triӇn Thiên niên kӹ.
11.
ADB dӵa vào nhӳng ÿiӇm mҥnh là sӭc mҥnh ÿһc biӋt ÿӇ giҧm
nghèo. Nhӳng ÿiӇm mҥnh này bao gӗm viӋc ÿһt trӑng tâm toàn diӋn
vào khu vӵc Châu Á và Thái Bình Dѭѫng; nҵm tҥi khu vӵc; và các
thành viên trong khu vӵc nҳm giӳ ÿa sӕ cә phҫn. Ĉӗng thӡi, viӋc tham
gia cӫa các nѭӟc thành viên ӣ ngoài khu vӵc ÿҧm bҧo rҵng các nguӗn
lӵc và các triӇn vӑng toàn cҫu ÿѭӧc huy ÿӝng ÿӇ giҧi quyӃt các vҩn ÿӅ
phát triӇn cӫa khu vӵc. ADB tiӃn hành hӛ trӧ trên cѫ sӣ cҩp vӕn viӋn
trӧ không hoàn lҥi, cho vay ÿӕi vӟi khu vӵc công và các hoҥt ÿӝng khu
vӵc tѭ nhân theo cùng mӝt cѫ chӃ và tұn dөng các lӧi thӃ tәng hӧp ÿӇ
mang lҥi kӃt quҧ.
12.
Trong khi trách nhiӋm giҧm nghèo trѭӟc hӃt thuӝc vӅ các nѭӟc
thành viên ÿang phát triӇn thì viӋc ÿóng góp vӅ trí tuӋ và tài chính cӫa
ADB có thӇ ÿóng mӝt vai trò trӑng yӃu và mang tính xúc tác cho viӋc
tăng cѭӡng các nӛ lӵc quӕc gia. ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo ÿѭӧc cӫng cӕ
này bao gӗm nhӳng cam kӃt xoá nghèo trong khu vӵc cӫa ADB.
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II. Khuôn khә giҧm nghèo
Nhӳng trө cӝt cӫa ChiӃn lѭӧc giҧm
nghèo

13.
Bҧn chҩt cӫa nghèo là phӭc tҥp và nguyên nhân nghèo thì ÿa
dҥng. Ngѭӡi nghèo có thӇ không có ÿѭӧc nhӳng tài sҧn và năng lӵc
thiӃt yӃu, bӣi vì hӑ thѭӡng sӕng ӣ nhӳng vùng xa xôi, dӉ xҧy ra xung
ÿӝt, hoһc nhӳng vùng nghèo tài nguyên. Ngѭӡi nghèo có thӇ dӉ bӏ tәn
thѭѫng do tuәi tác, sӭc khoҿ, môi trѭӡng sӕng hoһc do nghӅ nghiӋp.
Sӵ trì trӋ vӅ mһt kinh tӃ có thӇ hҥn chӃ nhӳng cѫ hӝi ÿӇ có ÿѭӧc viӋc
làm có thu nhұp hoһc hӳu ích. Ngѭӡi nghèo có thӇ bӏ tӯ chӕi không
ÿѭӧc tiӃp cұn vӟi các tài sҧn hoһc dӏch vө bӣi vì hӑ thuӝc mӝt nhóm
dân tӝc ít ngѭӡi hoһc hӑ sӕng ӣ mӝt cӝng ÿӗng ÿѭӧc coi là thҩp kém
vӅ mһt xã hӝi, hoһc ÿѫn giҧn chӍ là vì hӑ là phө nӳ, ngѭӡi tàn tұt hoһc
chӍ vì hӑ khác biӋt. Ӣ mӝt cҩp ÿӝ rӝng lӟn hѫn, nghèo có thӇ xuҩt hiӋn
trong nhӳng hoàn cҧnh khi sӵ bҩt bình ÿҷng chung vүn tiӃp diӉn vì có
nhӳng nhóm lӧi ích và các cѫ cҩu quyӅn lӵc tӗn tҥi. Sӵ khác biӋt lӟn
vӅ nhӳng ÿiӅu kiӋn và nguyên nhân cӫa nghèo ngө ý nhӳng can thiӋp
ÿӇ giҧm nghèo phҧi ÿѭӧc cө thӇ hoá cho phù hӧp vӟi mӛi hoàn cҧnh.
14.
Mӝt chiӃn lѭӧc giҧm nghèo hӳu hiӋu phҧi giúp ÿҥt ÿѭӧc sӵ
tăng trѭӣng kinh tӃ bӅn vӳng, vì ngѭӡi nghèo; phát triӇn xã hӝi toàn
diӋn; và quҧn trӏ tӕt. Ba trө cӝt này tҥo thành khung khә cӫa ChiӃn lѭӧc
giҧm nghèo và có mӕi quan hӋ chһt chӁ, và tăng cѭӡng lүn nhau. Vì
vұy, muӕn giҧm nghèo thành công phҧi thӵc hiӋn nhӳng chính sách
tăng cѭӡng ÿӗng thӡi cҧ ba trө cӝt này. Tҫm quan trӑng tѭѫng ÿӕi cӫa
mӛi trө cӝt sӁ tùy thuӝc vào hoàn cҧnh cө thӇ cӫa mӛi quӕc gia ӣ mӛi
thӡi ÿiӇm cө thӇ.
15.
Trong khuôn khә cӫa ba trө cӝt nói trên, viӋc can thiӋp vào giҧm
nghèo có thӇ ngҳn hҥn (ví dө nhѭ nhӳng can thiӋp ÿӇ duy trì nhӳng
dӏch vө cѫ bҧn ÿӕi vӟi ngѭӡi nghèo); trung hҥn (ví dө nhѭ nhӳng can
thiӋp mөc tiêu); hoһc dài hҥn (ví dө nhѭ nhӳng can thiӋp ÿӇ xây dӵng
nguӗn nhân lӵc, thúc ÿҭy tăng trѭӣng vì ngѭӡi nghèo và khuyӃn khích
mӣ rӝng khu vӵc tѭ nhân.) Nhӳng ÿiӇm mҥnh chӫ yӃu cӫa ADB là cҩp
vӕn cho nhӳng dӵ án ÿҫu tѭ có quy mô tѭѫng ÿӕi lӟn có tác ÿӝng
trung hoһc dài hҥn và thӵc hiӋn ÿӕi thoҥi vӟi các chính phӫ ÿӇ hӛ trӧ
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cho các cҧi cách vӅ chính sách và thӇ chӃ, ÿӇ mang lҥi tác ÿӝng rӝng
khҳp, gián tiӃp.

A.

Tăng trѭӣng kinh tӃ bӅn vӳng, vì ngѭӡi
nghèo

16.
Tăng trѭӣng kinh tӃ nhanh, trên diӋn rӝng là yӃu tӕ quan trӑng
duy nhҩt ÿӇ duy trì giҧm nghèo. Kinh nghiӋm cӫa các nӅn kinh tӃ Ĉông
Á và Ĉông Nam Á nêu bұt tҫm quan trӑng cӫa mӝt chính sách công
năng ÿӝng và vai trò chӫ ÿӝng cӫa nhà nѭӟc trong viӋc tҥo ra nhӳng
ÿiӅu kiӋn thuұn lӧi ÿӇ tăng trѭӣng kinh tӃ nhanh.
17.
Mӕi quan hӋ giӳa tăng trѭӣng và giҧm nghèo. Mӕi quan hӋ
phӭc tҥp giӳa tăng trѭӣng kinh tӃ và giҧm nghèo ÿѭӧc minh hӑa bҵng
nhӳng xu thӃ dài hҥn ӣ Châu Á. KӇ tӯ thұp kӹ 60 cho ÿӃn khoҧng giӳa
thұp kӹ 90, các nӅn kinh tӃ “thҫn kǤ” cӫa Ĉông Á ÿã tăng trѭӣng nhanh
hѫn bҩt kǤ nhóm nѭӟc ÿang phát triӇn nào trên thӃ giӟi. ĈӃn thұp kӹ
90, nghèo ÿói hҫu nhѭ ÿã ÿѭӧc loҥi bӓ hoàn toàn ӣ các nӅn kinh tӃ
công nghiӋp hoá mӟi ӣ Ĉông Á, trong khi In-ÿô-nê-xia, Ma-lai-xia và
Thái Lan cǊng ÿҥt ÿѭӧc nhӳng bѭӟc tiӃn ҩn tѭӧng. Các chӍ tiêu xã hӝi
cӫa nhiӅu trong sӕ nhӳng nѭӟc này ÿang dҫn dҫn hӝi tө theo hѭӟng
ÿҥt ÿѭӧc mӭc bình quân cӫa các nѭӟc công nghiӋp. Trái lҥi, Nam Á ÿã
trҧi qua tình trҥng tăng trѭӣng trì trӋ trong ba thұp kӹ kӇ tӯ trѭӟc khi
bҳt ÿҫu thұp kӹ 80 vӟi tӕc ÿӝ tăng thu nhұp bình quân ÿҫu ngѭӡi trung
bình khoҧng tӯ 1,5 ÿӃn 2% mӝt năm. Tӕc ÿӝ giҧm nghèo do vұy cǊng
diӉn ra chұm.
18.
VӅ bҧn chҩt, mӕi quan hӋ giӳa tăng trѭӣng kinh tӃ và nghèo ÿói
là mӕi quan hӋ hai chiӅu. Tăng trѭӣng kinh tӃ cao, bӅn vӳng làm tăng
nhu cҫu vӅ lao ÿӝng và tăng lѭѫng, giҧm nghèo. Thu nhұp cao hѫn
dүn ÿӃn tăng năng suҩt lao ÿӝng và tăng trѭӣng. Tăng trѭӣng cǊng cҧi
thiӋn ÿѭӧc thu nhұp cӫa khu vӵc công và tҥo ÿiӅu kiӋn chi tiêu công
nhiӅu hѫn cho kӃt cҩu hҥ tҫng vұt chҩt và hҥ tҫng xã hӝi, giúp giҧm
nghèo cǊng nhѭ nâng cao tiӅm lӵc sҧn xuҩt cӫa mӝt nӅn kinh tӃ.
19.
Các chính sách cho tăng trѭӣng dӵa vào sӱ dөng lao ÿӝng.
Mһc dù tăng trѭӣng kinh tӃ góp phҫn giҧm nghèo, nhѭng tăng trѭӣng
dӵa vào sӱ dөng lao ÿӝng trên diӋn rӝng sӁ có tác ÿӝng mҥnh mӁ hѫn.
ViӋc kӃt hӧp giӳa quҧn lý kinh tӃ vƭ mô lành mҥnh và các chính sách
khuyӃn khích tăng trѭӣng dӵa vào viӋc làm ÿã chӭng tӓ là mӝt biӋn
pháp vì ngѭӡi nghèo tӕt. Nhӳng chính sách nhѭ vұy bao gӗm viӋc loҥi
bӓ dҫn nhӳng can thiӋp gây méo mó ÿӕi vӟi thӏ trѭӡng. Nhӳng chính
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sách khác thuӝc loҥi này bao gӗm nhӳng chính sách tҥo môi trѭӡng
thuұn lӧi cho khu vӵc tѭ nhân và nhӳng chính sách nhҵm tăng cѫ hӝi
viӋc làm và cѫ hӝi tăng thu nhұp cho phө nӳ và các nhóm khác nҵm
ngoài lӵc lѭӧng lao ÿӝng chính quy. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, các cѫ hӝi tӵ
tҥo viӋc làm cǊng góp phҫn quan trӑng vào viӋc giҧm nghèo.
20.
Tăng trѭӣng và sӵ phát triӇn khu vӵc tѭ nhân. Khu vӵc tѭ
nhân, ÿӝng lӵc cӫa tăng trѭӣng, ÿóng vai trò trӵc tiӃp trong viӋc giҧm
nghèo. Khu vӵc tѭ nhân có thӇ tham gia vào viӋc xây dӵng cѫ sӣ hҥ
tҫng vұt chҩt và xã hӝi, kӇ cҧ cung cҩp các dӏch vө cѫ bҧn sӁ mang lҥi
lӧi ích cho ngѭӡi nghèo. ĈӇ khu vӵc tѭ nhân có thӇ ÿóng góp mӝt cách
hӳu hiӋu hѫn cho viӋc cung cҩp nhӳng dӏch vө nhѭ vұy, cҫn phҧi tҥo
lұp mӝt môi trѭӡng thuұn lӧi và cҫn phҧi phát triӇn khu vӵc tài chính.
Khi vai trò cӫa khu vӵc tѭ nhân tăng lên, thì vai trò cӫa chính phӫ cҫn
phҧi chuyӇn dӏch tӯ vai trò ngѭӡi làm chӫ và ngѭӡi sҧn xuҩt các hàng
hóa và dӏch vө sang vai trò tҥo ÿiӅu kiӋn và ÿiӅu tiӃt. Mӝt khung khә
ÿiӅu tiӃt hӳu hiӋu trӣ nên hӃt sӭc cҫn thiӃt ÿӇ thúc ÿҭy cҥnh tranh, ÿѭa
vào thӵc hiӋn các thông lӋ và tiêu chuҭn công bҵng và ÿҧm bҧo rҵng
các dӏch vө thiӃt yӃu ÿӃn ÿѭӧc vӟi ngѭӡi nghèo.
21.
Tăng trѭӣng và kӃt cҩu hҥ tҫng. ViӋc phát triӇn kӃt cҩu hҥ
tҫng có tác ÿӝng cҧ vӅ kinh tӃ và xã hӝi. Nó có thӇ góp phҫn giҧm
nghèo mӝt cách gián tiӃp bҵng cách thúc ÿҭy tăng trѭӣng và phát triӇn,
cǊng nhѭ mӝt cách trӵc tiӃp thông qua tҥo viӋc làm và cҧi thiӋn khҧ
năng tiӃp cұn vӟi các hoҥt ÿӝng kinh tӃ và các dӏch vө xã hӝi cѫ bҧn.
ĈӇ mӝt nӅn kinh tӃ có thӇ tăng trѭӣng ÿѭӧc, viӋc mӣ rӝng cѫ sӣ hҥ
tҫng và các dӏch vө liên quan nhҵm nâng cao năng lӵc và hiӋu quҧ là
rҩt cҫn thiӃt. Cѫ sӣ hҥ tҫng có thӇ tҥo ÿiӅu kiӋn thuұn lӧi cho viӋc mӣ
rӝng các cѫ hӝi ӣ cҩp ÿӏa phѭѫng ÿӇ hoà nhұp vӟi các thӏ trѭӡng trong
nѭӟc mà cѫ sӣ hҥ tҫng có thӇ tҥo ÿiӅu kiӋn thuұn lӧi. ViӋc tăng trѭӣng
theo ÿӏnh hѭӟng thӏ trѭӡng vӅ cѫ bҧn mang lҥi lӧi ích cho nhӳng vùng
giàu hѫn vì ӣ ÿó kӃt cҩu hҥ tҫng và nguӗn vӕn con ngѭӡi ÿã phát triӇn
tѭѫng ÿӕi tӕt. Ӣ nhӳng vùng kém phát triӇn, các hӝ gia ÿình nghèo hѫn
có thӇ không có khҧ năng tұn dөng các cѫ hӝi do tăng trѭӣng mang lҥi
và do vұy ÿҫu tѭ có mөc tiêu cӫa nhà nѭӟc có lӁ là cҫn thiӃt ÿӕi vӟi
nhӳng vùng này.
22.
Hӧp tác khu vӵc ÿӇ cӫng cӕ tăng trѭӣng. Mӝt cách quan
trӑng nӳa ÿӇ thúc ÿҭy tăng trѭӣng là qua sӵ hӧp tác khu vӵc và tiӇu
vùng ÿӇ mang lҥi nhӳng thӏ trѭӡng lӟn hѫn, tăng quy mô kinh tӃ và
phân công lao ÿӝng. ViӋc hӧp tác nhѭ vұy ÿһc biӋt hӳu ích ÿӕi vӟi
nhӳng nѭӟc nhӓ ít có khҧ năng lӵa chӑn. Hӧp tác có thӇ có hiӋu quҧ
nhҩt ӣ cҩp tiӇu vùng nhѭ TiӇu vùng Mê Kông mӣ rӝng (GMS) và các
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“tam giác tăng trѭӣng” do ADB khӣi xѭӟng trong HiӋp hӝi các quӕc gia
Ĉông Nam Á, Nam Á và các nѭӟc cӝng hoà Trung Á. ĈӇ tăng cѭӡng
và hӛ trӧ sӵ hӧp tác nhѭ vұy, ADB xây dӵng và thӵc hiӋn các chiӃn
lѭӧc và chѭѫng trình hӧp tác khu vӵc (RCSPs). Mӝt sӕ chiӃn lѭӧc và
chѭѫng trình hӧp tác khu vӵc ÿã ÿѭӧc xây dӵng và hiӋn ÿang ÿѭӧc
thӵc hiӋn nhѭ ÿӕi vӟi GMS và vùng Trung Á. Năm 2003, ADB ÿã soҥn
thҧo RCSP ÿҫu tiên cӫa mình cho khu vӵc Thái Bình Dѭѫng.
23.
Tính bӅn vӳng vӅ mһt môi trѭӡng. Tính bӅn vӳng vӅ mһt môi
trѭӡng là vҩn ÿӅ trӑng tâm ÿӕi vӟi tăng trѭӣng kinh tӃ vì ngѭӡi nghèo.
Tăng trѭӣng sӁ không bӅn vӳng nӃu không bҧo vӋ ÿѭӧc môi trѭӡng
và tài nguyên thiên nhiên. Mһc dù trѭӟc ÿây mӝt sӕ nhóm lӧi ích có
quyӅn lӵc ÿã gây ra nhiӅu tәn hҥi cho môi trѭӡng, nhѭng áp lӵc cӫa
nghèo ÿói và dân sӕ cǊng ÿe doҥ môi trѭӡng do phá rӯng, chăn thҧ
quá mӭc và làm cҥn kiӋt nguӗn thӫy sҧn. Ngѭӡi nghèo ӣ nông thôn
thѭӡng buӝc phҧi sӕng trong nhӳng vùng ÿҩt và nѭӟc nѫi mà rҩt cҫn
phҧi quҧn lý nguӗn lӵc nhҥy cҧm này mӝt cách thұn trӑng ÿӇ tránh tiӃp
tөc xuӕng cҩp. Ngѭӡi nghèo thành thӏ phҧi ÿѭѫng ÿҫu vӟi bӋnh tұt và
tình trҥng ӕm ÿau gây ra do mұt ÿӝ dân cѭ quá lӟn và ÿiӅu kiӋn sӕng bӏ
ô nhiӉm. Các chiӃn lѭӧc giҧm nghèo cҫn lӗng ghép các chính sách và
biӋn pháp nâng cao chҩt lѭӧng và hiӋu suҩt cӫa môi trѭӡng và các
nguӗn tài nguyên thiên nhiên.

B.

Phát triӇn xã hӝi toàn diӋn

24.
Tăng trѭӣng kinh tӃ phҧi ÿi liӅn vӟi các chѭѫng trình phát triӇn
xã hӝi hiӋu quҧ tҥo ÿiӅu kiӋn cho nhӳng nhóm yӃu thӃ trong xã hӝi
ÿѭӧc hѭӣng lӧi tӯ nhӳng cѫ hӝi ngày càng lӟn mà tăng trѭӣng ÿem lҥi.
ADB hӛ trӧ cho nhӳng nӛ lӵc cӫa các nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn
bҵng cách giúp nhӳng nhóm yӃu thӃ này lұp kӃ hoҥch cho viӋc phát
triӇn nguӗn vӕn con ngѭӡi và hoҥch ÿӏnh các chính sách, thӇ chӃ và
kӃt cҩu hҥ tҫng cҫn thiӃt ÿӇ cung cҩp các dӏch vө cѫ bҧn cho chính hӑ
mӝt cách hӳu hiӋu. Cùng thӕng nhҩt quan ÿiӇm vӟi các mөc tiêu phát
triӇn Thiên niên kӹ, ADB nhұn thӭc ÿѭӧc rҵng mӛi ngѭӡi cҫn có khҧ
năng tiӃp cұn vӟi giáo dөc cѫ bҧn, chăm sóc sӭc khoҿ ban ÿҫu và các
dӏch vө thiӃt yӃu khác. Khҧ năng tiӃp cұn nhѭ vұy tҥo cѫ hӝi cho ngѭӡi
nghèo nâng cao chҩt lѭӧng cuӝc sӕng cӫa mình, và tham gia ÿҫy ÿӫ
hѫn vào xã hӝi. Mӝt cách tiӃp cұn chӫ ÿӝng cҫn ÿѭӧc thӵc hiӋn ÿӇ
giúp loҥi bӓ hoàn toàn sӵ phân biӋt vӅ mһt xã hӝi và kinh tӃ nhҵm thúc
ÿҭy nhӳng sáng kiӃn ÿáp ӭng nhu cҫu cӫa các nhóm ngѭӡi trѭӟc ÿây
bӏ gҥt ra khӓi xã hӝi. Phҥm vi tiӃp cұn và tính bӅn vӳng cӫa phát triӇn
xã hӝi ÿѭӧc cӫng cӕ khi tҩt cҧ mӑi ngѭӡi, ÿһc biӋt là nhӳng ngѭӡi
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nghèo và ngѭӡi bӏ gҥt ra khӓi xã hӝi, có cѫ hӝi tham gia vào viӋc hoҥch
ÿӏnh các chính sách và chѭѫng trình công. ViӋc ÿҧm bҧo rҵng ngѭӡi
nghèo có tiӃng nói trong quá trình ra quyӃt ÿӏnh ӣ tҩt cҧ các cҩp là vҩn
ÿӅ trӑng tâm cho thành công cӫa nhӳng nӛ lӵc phát triӇn xã hӝi.
25.
Nguӗn vӕn con ngѭӡi. Nguӗn vӕn con ngѭӡi thѭӡng là tài sҧn
duy nhҩt cӫa ngѭӡi nghèo và viӋc phát triӇn nguӗn vӕn này có tҫm
quan trӑng cѫ bҧn trong viӋc giҧm nghèo. Xây dӵng các kӻ năng tiӃp
cұn thӏ trѭӡng, bҧo vӋ ngѭӡi nghèo khӓi nhӳng nguy cѫ và rӫi ro vӅ
sӭc khoҿ và xoá bӓ nhӳng thông lӋ có hҥi nhѭ lao ÿӝng trҿ em là vҩn
ÿӅ trӑng tâm ÿӕi vӟi phát triӇn nguӗn vӕn con ngѭӡi. ViӋc bҧo ÿҧm tính
phù hӧp, chҩt lѭӧng và sӕ lѭӧng cӫa các dӏch vө xã hӝi là cҫn thiӃt ÿӇ
tăng năng suҩt lao ÿӝng và tăng sӵ tham gia cӫa tҩt cҧ các thành viên
trong xã hӝi.
26.
Chính sách dân sӕ. Mӕi tѭѫng quan giӳa quy mô hӝ gia ÿình
và nghèo ÿói có mӕi tѭѫng quan chһt chӁ, ÿһc biӋt là ӣ khu vӵc nông
thôn. Hҫu hӃt các nѭӟc nhұn thӭc ÿѭӧc nhu cҫu cҫn giҧm tăng dân sӕ
bҵng cách dành ѭu tiên cao nhҩt cho (i) ÿҧm bҧo giáo dөc phә cұp ÿӕi
vӟi trҿ gái, (ii) cung cҩp các dӏch vө y tӃ sinh sҧn có khҧ năng tiӃp cұn
ÿѭӧc và (iii) tăng cѭӡng cѫ hӝi kinh tӃ ÿӕi vӟi phө nӳ.
27.
Giӟi và phát triӇn. Trong nhiӅu xã hӝi, phө nӳ phҧi chӏu mӝt
cách quá mӭc gánh nһng nghèo ÿói và bӏ gҥt ra mӝt cách có hӋ thӕng
ngoài các tiӃp cұn vӟi tài sҧn và dӏch vө thiӃt yӃu. ViӋc nâng cao ÿӏa vӏ
cӫa phө nӳ giҧi quyӃt ÿѭӧc mӝt khía cҥnh chӫ yӃu cӫa nghèo ÿói,
mang lҥi nhӳng lӧi ích kinh tӃ - xã hӝi quan trӑng qua viӋc giҧm bӟt các
chi phí y tӃ, phúc lӧi xã hӝi và hҥ thҩp hѫn tӹ lӋ sinh và tӹ lӋ tӱ vong ӣ
bà mҽ và trҿ sѫ sinh. Mang lҥi tiӃng nói cho phө nӳ và thúc ÿҭy sӵ
tham gia ÿҫy ÿӫ cӫa hӑ có thӇ góp phҫn quan trӑng vào sӵ phát triӇn
chung cӫa xã hӝi.
28.
Nguӗn vӕn xã hӝi. NӃu nghèo, thì kӃt cҩu xã hӝi thѭӡng là yӃu
và các cӝng ÿӗng phҧi ÿѭѫng ÿҫu vӟi xung ÿӝt, sӵ cách biӋt khӓi xã
hӝi. Trong nhӳng trѭӡng hӧp nhѭ vұy, cҫn có các chính sách mҥnh mӁ
và mang tính chӫ ÿӝng ÿӇ thay ÿәi nhӳng quan niӋm vӅ sӵ thҩp kém
xã hӝi và tâm lý, ÿӇ thúc ÿҭy ÿѭӧc ý thӭc trao quyӅn và tҥo ra nhӳng
thӇ chӃ có sӵ tham gia cӫa ngѭӡi dân. Có thӇ gây dӵng nguӗn vӕn xã
hӝi và thúc ÿҭy mӝt xã hӝi cho mӑi tҫng lӟp trong xã hӝi thông qua
nhӳng luұt ÿӏnh chӕng sӵ phân biӋt ÿӕi xӱ, luұt vӅ cҧi cách ruӝng ÿҩt,
thӯa nhұn hӧp pháp các nhóm sӱ dөng và các hӋ thӕng tѭ pháp có
khҧ năng tiӃp cұn ÿѭӧc. Có thӇ cҫn phҧi có các biӋn pháp cө thӇ ÿӇ
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cung cҩp các dӏch vө xã hӝi phù hӧp và tҥo khҧ năng tiӃp cұn công
bҵng vӟi các cѫ hӝi kinh tӃ cho các dân tӝc ít ngѭӡi.
29.
Bҧo trӧ xã hӝi. Mӑi xã hӝi ÿӅu có nhӳng ngѭӡi dӉ bӏ tәn
thѭѫng do tuәi tác, bӋnh tұt, tình trҥng tàn tұt, thiên tai, khӫng hoҧng
kinh tӃ hoһc xung ÿӝt bên trong. Bҧo trӧ xã hӝi bao gӗm mӝt nhóm các
chѭѫng trình ÿѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ hӛ trӧ các cá nhân, hӝ gia ÿình và cӝng
ÿӗng nhҵm quҧn lý rӫi ro tӕt hѫn và ÿҧm bҧo an toàn vӅ mһt kinh tӃ.
Nhӳng chѭѫng trình nhѭ vұy bao gӗm các quӻ hѭu trí cho ngѭӡi già,
bҧo hiӇm thҩt nghiӋp và thѭѫng tұt và mҥng lѭӟi an sinh xã hӝi. Bҧo
trӧ xã hӝi cǊng bao gӗm các chính sách nâng cao tính cѫ ÿӝng cӫa lao
ÿӝng và thӵc thi các tiêu chuҭn lao ÿӝng. ViӋc thӵc hiӋn hiӋu quҧ các
chiӃn lѭӧc và chѭѫng trình công quҧn lý rӫi ro và tình trҥng dӉ bӏ tәn
thѭѫng có thӇ ÿѭa ngѭӡi nghèo và nhӳng ngѭӡi bӏ gҥt ra khӓi xã hӝi
tham gia vào tăng trѭӣng và phát triӇn kinh tӃ.

C.

Quҧn trӏ tӕt

30.
Cҧi cách khu vӵc công. Quҧn trӏ tӕt ÿóng vai trò hӃt sӭc quan
trӑng ÿӕi vӟi giҧm nghèo vì quҧn trӏ yӃu gây tәn thѭѫng rҩt lӟn cho
ngѭӡi nghèo. Tính kém hiӋu quҧ, tham nhǊng và lãng phí ӣ khu vӵc
công sӁ làm thiӃu hөt các nguӗn lӵc cho các dӏch vө công cѫ bҧn và
cho các chѭѫng trình chӕng nghèo ÿói. Quҧn trӏ tӕt sӁ tҥo ÿiӅu kiӋn
thuұn lӧi cho các chính sách vì ngѭӡi nghèo có sӵ tham gia ÿӗng thӡi
viӋc quҧn lý kinh tӃ vƭ mô tӕt khuyӃn khích tăng trѭӣng kinh tӃ và duy
trì әn ÿӏnh giá cҧ. ViӋc quҧn lý nguӗn thu tӕt hѫn và chi tiêu trên cѫ sӣ
xác ÿӏnh các ѭu tiên và thӵc hiӋn chi tiêu mӝt cách thұn trӑng, ÿһc biӋt
là cho các dӏch vө cѫ bҧn là nhӳng vҩn ÿӅ thiӃt yӃu. Trong viӋc cung
cҩp dӏch vө công, các vҩn ÿӅ thiӃu trách nhiӋm giҧi trình, sӵ chi phӕi
cӫa các nhóm có thӃ lӵc ӣ ÿӏa phѭѫng, tình trҥng tham nhǊng tràn lan,
các loҥi hình bҩt bình ÿҷng có tính lӏch sӱ và viӋc thiӃu sӵ tham gia cӫa
ngѭӡi nghèo cǊng phҧi ÿѭӧc giҧi quyӃt ÿӇ nâng cao mӭc sӕng cӫa
ngѭӡi nghèo.
31.
Quҧn trӏ công ty. Quҧn trӏ tӕt cǊng là cҫn thiӃt ӣ khu vӵc tѭ
nhân ÿӇ bҧo vӋ nhӳng ngѭӡi gӱi tiӅn, các nhà ÿҫu tѭ và ngѭӡi tiêu
dùng; ÿӇ tăng cѭӡng cҥnh tranh; nâng cao hiӋu quҧ; và mӣ rӝng các
nguӗn tài chính cho mӑi ÿӕi tѭӧng. Nhѭ cuӝc khӫng hoҧng kinh tӃ và
tài chính châu Á vào năm 1997 ÿã cho thҩy rõ, quҧn trӏ tӕt cǊng là vҩn
ÿӅ thiӃt yӃu ÿӇ tránh hoһc giҧm bӟt mӭc ÿӝ nghiêm trӑng cӫa các cú
sӕc kinh tӃ trong mӝt kӹ nguyên tӵ do hóa và toàn cҫu hóa ngày càng
tăng.
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32.
Ĉѭa quҧn trӏ tӕt trӣ thành xu thӃ chӫ ÿҥo. ADB ÿã ÿѭa viӋc
quҧn trӏ tӕt vào các hoҥt ÿӝng cӫa mình. Ngân hàng phҩn ÿҩu chuyӇn
giao viӋc cung cҩp các dӏch vө công cho cҩp phù hӧp thҩp nhҩt. ADB
hӛ trӧ chính phӫ các nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn hoҥt ÿӝng mӝt
cách minh bҥch và có trách nhiӋm giҧi trình, duy trì các quyӅn cѫ bҧn,
cung cҩp an toàn công và thúc ÿҭy thӵc thi pháp luұt và nhҩn mҥnh
tҫm quan trӑng cӫa cҧi cách pháp lý. Quá trình có sӵ tham gia bao gӗm
xã hӝi dân sӵ và ngѭӡi nghèo trong viӋc thúc ÿҭy và duy trì mӝt chính
phӫ có trách nhiӋm, ÿáp ӭng yêu cҫu cӫa ngѭӡi dân ÿѭӧc nhҩn mҥnh.
33.
Quan hӋ ÿӕi tác vӟi xã hӝi dân sӵ. Xã hӝi dân sӵ có vai trò
quan trӑng trong viӋc thúc ÿҭy quҧn trӏ tӕt. Rҩt nhiӅu các tә chӭc phi
chính phӫ (NGOs) trong nѭӟc và quӕc tӃ tham gia vào công tác phát
triӇn hoһc vào viӋc tăng quyӅn pháp lý cӫa ngѭӡi nghèo. ViӋc thành lұp
Trung tâm NGO vào năm 2001 ÿã tҥo nhiӅu ÿiӅu kiӋn thuұn lӧi cho
ADB phӕi hӧp và cӝng tác vӟi các tә chӭc này. Các tә chӭc phi chính
phӫ cǊng ÿã tham gia sát sao vào viӋc soҥn thҧo các chính sách cӫa
ADB, ÿһc biӋt là trong lƭnh vӵc nѭӟc, năng lѭӧng, môi trѭӡng và bҧo
trӧ xã hӝi. ADB sӁ tiӃp tөc hӧp tác vӟi các tә chӭc phi chính phӫ ÿӇ áp
dөng nhӳng kinh nghiӋm và quan ÿiӇm cǊng nhѭ mҥng lѭӟi cѫ sӣ cӫa
hӑ.
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III. ChiӃn lѭӧc
34.
Các phҫn dѭӟi ÿây miêu tҧ cách thӭc làm thӃ nào ÿѭa ba trө
cӝt vào mӝt chiӃn lѭӧc toàn diӋn ÿӇ ÿӏnh hѭӟng cho cҧi cách chính
sách, các dӵ án ÿҫu tѭ và xây dӵng năng lӵc ӣ mӛi nѭӟc.

A.

Trӑng tâm hѫn vào quӕc gia

35.
ViӋc ÿһt trӑng tâm vào tӯng quӕc gia là mӝt thành phҫn thiӃt
yӃu cӫa ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo và ÿòi hӓi nâng cao chҩt lѭӧng cӫa
viӋc phân tích nghèo ÿói và các nghiên cӭu phân tích khác; tăng cѭӡng
mӕi quan hӋ ÿӕi tác xung quanh các chiӃn lѭӧc giҧm nghèo quӕc gia
(NPRS); và xây dӵng các chiӃn lѭӧc và chѭѫng trình quӕc gia có chҩt
lѭӧng cao theo ÿӏnh hѭӟng dӵa vào kӃt quҧ.
1.

Phân tích nghèo có trӑng tâm quӕc gia

36.
Phân tích này bҳt ÿҫu bҵng viӋc xem xét toàn diӋn nhӳng hҥn
chӃ và cѫ hӝi ÿӕi vӟi giҧm nghèo ӣ tӯng nѭӟc trong ÿó ÿánh giá bҧn
chҩt, mӭc ÿӝ và phҥm vi nghèo; các nguyên nhân cӫa nó; các tác ÿӝng
cӫa các chính sách công; trӑng tâm và hiӋu quҧ cӫa chi tiêu công; và
tính hӳu hiӋu cӫa các chѭѫng trình và thӇ chӃ cӫa chính phӫ. ADB sӁ
thu hút sӵ tham gia cӫa các bên liên quan vào phân tích này và sӁ tұn
dөng nhӳng sӕ liӋu có ÿѭӧc tӯ các chính phӫ và cӝng ÿӗng tài trӧ.
ADB cǊng sӁ rà soát các chӍ tiêu giҧm nghèo dӵa theo các mөc tiêu
phát triӇn Thiên niên kӹ và các chiӃn lѭӧc ngành. Ngoài ra, phân tích
nghèo sӁ trình bày vӅ mӕi quan hӋ giӳa mӭc nghèo ÿói và nhӳng can
thiӋp vӅ ngành và chӫ ÿӅ. Bҩt kǤ khi nào có thӇ, ADB ÿӅu sӱ dөng rӝng
rãi các ÿánh giá vӅ nghèo ÿói cӫa các ÿӕi tác phát triӇn khác.
37.
ADB nhұn thӭc rҵng các hoҥt ÿӝng ÿang diӉn ra trong vùng và
ӣ nhiӅu nѭӟc ÿi vay có nhӳng chiӃn lѭӧc và hӋ thӕng giám sát giҧm
nghèo ÿѭӧc xây dӵng tӕt, trong mӝt sӕ trѭӡng hӧp ÿѭӧc xây dӵng vӟi
sӵ hӛ trӧ cӫa ADB. ADB cǊng sӁ hӛ trӧ thu thұp và quҧn lý sӕ liӋu,
nghiên cӭu và ÿánh giá nghèo ÿói vӟi chҩt lѭӧng tӕt hѫn. Hӑc viӋn
Ngân hàng Phát triӇn Châu Á sӁ hӛ trӧ viӋc xây dӵng các chiӃn lѭӧc
dài hҥn vӅ phát triӇn kinh tӃ xã hӝi và giҧm nghèo. Nhӳng ÿánh giá
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nghèo sӁ xem xét và nhұn xét vӅ các chiӃn lѭӧc quӕc gia, ÿѭa ra
nhӳng khuyӃn nghӏ vӅ các chính sách cҫn thӵc hiӋn.

2.

Xây dӵng quan hӋ ÿӕi tác xung quanh các chiӃn lѭӧc giҧm
nghèo quӕc gia

38.
TriӇn vӑng giҧm nghèo là lӟn nhҩt nӃu các nѭӟc thành viên
ÿang phát triӇn (DMC) chӫ trì viӋc xây dӵng ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo
quӕc gia (NPRS) và cam kӃt thӵc hiӋn ÿҫy ÿӫ chiӃn lѭӧc ÿó. ADB cҫn
tăng cѭӡng liên kӃt hoҥt ÿӝng cӫa mình vӟi NPRS bҵng cách huy ÿӝng
ÿҫy ÿӫ tҩt cҧ các bên liên quan, tăng cѭӡng các mӕi quan hӋ ÿӕi tác và
nâng cao chҩt lѭӧng ChiӃn lѭӧc và chѭѫng trình quӕc gia cӫa mình.
Các cѫ quan ÿҥi diӋn thѭӡng trú cӫa ADB sӁ ÿóng vai trò chӫ ÿҥo
trong nhӳng nӛ lӵc này.
39.
Phát triӇn quan hӋ ÿӕi tác là vҩn ÿӅ thiӃt yӃu ÿӇ giҧm nghèo và
ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu phát triӇn Thiên niên kӹ; chính phӫ các DMC phҧi
ÿóng vai trò chӫ ÿҥo trong vҩn ÿӅ này. ADB cӝng tác vӟi các cѫ quan
cӫa Liên hӧp quӕc (LHQ) và các ngân hàng ÿa phѭѫng ÿӇ ÿánh giá
nghèo ÿói, ÿӇ hiӇu ÿѭӧc các cách tiӃp cұn khác nhau ÿӇ giҧm nghèo
và ÿӇ hӛ trӧ cho viӋc xây dӵng và thӵc hiӋn NPRS. Nhӳng mӕi quan
hӋ ÿӕi tác nhѭ vұy cǊng sӁ cho phép ADB huy ÿӝng các nguӗn lӵc bә
sung ÿӇ nâng cao mӭc ÿӝ can thiӋp và tiӃp cұn vӟi nguӗn vӕn không
hoàn lҥi nhҵm thӱ nghiӋm các sáng kiӃn giҧm nghèo. Các tә chӭc phi
chính phӫ cǊng ÿã tham gia tích cӵc vào viӋc xây dӵng khung khә
quan hӋ hӧp tác ADB-NGO trong giai ÿoҥn 2003-2005.
40.
Sӵ hӧp tác chһt chӁ và nhӳng nӛ lӵc hài hoà hoá thӫ tөc giӳa
các ÿӕi tác phát triӇn có thӇ làm giҧm chi phí giao dӏch và do vұy làm
tăng hiӋu lӵc phát triӇn. ADB sӁ tăng cѭӡng cӝng tác vӟi Quӻ TiӅn tӋ
quӕc tӃ và Ngân hàng ThӃ giӟi, các cѫ quan cӫa LHQ và các tә chӭc
phát triӇn song phѭѫng ÿӇ ÿѭa chiӃn lѭӧc quӕc gia, thӵc hiӋn chѭѫng
trình, công tác phân tích, ÿӗng tài trӧ, các cách tiӃp cұn hӛ trӧ theo
phҥm vi ngành (SWAps), vұn ÿӝng chính sách, ÿánh giá và giám sát
các kӃt quҧ vào mӕi quan hӋ vӟi các mөc tiêu phát triӇn Thiên niên kӹ
và các chӍ báo giҧm nghèo khác. Thông qua các cѫ quan ÿҥi diӋn
thѭӡng trú, ADB sӁ tăng cѭӡng hӧp tác vӟi các nhà tài trӧ và sӁ hành
ÿӝng cùng vӟi các bên liên quan, xã hӝi dân sӵ ÿӇ theo dõi nhӳng tiӃn
bӝ trong giҧm nghèo.
3.

13

Các chiӃn lѭӧc quӕc gia và lұp chѭѫng trình ÿӏnh hѭӟng
theo kӃt quҧ

41.
KӇ tӯ năm 2000, hҫu hӃt các nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn
ÿã xây dӵng hoһc ÿѭa các chiӃn lѭӧc giҧm nghèo quӕc gia vào các kӃ
hoҥch phát triӇn quӕc gia cӫa mình. NӃu ÿѭӧc yêu cҫu, ADB sӁ hӛ trӧ
tăng cѭӡng năng lӵc ÿӇ xây dӵng và cұp nhұt các chiӃn lѭӧc ÿó và sӁ
tham gia vào các cuӝc thҧo luұn do các chính phӫ – nhӳng bên liên
quan (bên tham gia) chӫ chӕt – tә chӭc và chӫ trì ÿӇ thҧo luұn vӅ các
chiӃn lѭӧc ÿó.2 TiӃp ÿó CSP sӁ chuyӇn nӝi dung và các ѭu tiên cӫa
NPRS thành các hoҥt ÿӝng cө thӇ và mӝt chѭѫng trình cho vay và hӛ
trӧ.
42.
ChiӃn lѭӧc và chѭѫng trình quӕc gia (CSP) nhìn chung ÿѭӧc
xây dӵng cӭ 3–5 năm mӝt lҫn nhѭng ÿѭӧc cұp nhұt thѭӡng xuyên.
Các mөc tiêu phát triӇn trong ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo quӕc gia (NPRS)
sӁ ÿѭӧc ÿánh giá trong giai ÿoҥn soҥn thҧo CSP ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng vai
trò và các mөc tiêu cӫa ADB là rõ ràng, ADB có mӝt chiӃn lѭӧc và
chѭѫng trình ÿáng tin cұy ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc các mөc tiêu ÿó và có các chӍ
tiêu theo khung thӡi gian. CSP cҫn ÿѭӧc soҥn thҧo trong quan hӋ ÿӕi
tác chһt chӁ vӟi các ÿӕi tác phát triӇn và các bên liên quan, thӇ hiӋn
rҵng nó hoà toàn thuӝc quyӅn sӣ hӳu cӫa các nѭӟc thành viên ÿang
phát triӇn.
43.
CSP sӁ xác ÿӏnh ra ngành, tiӇu ngành và loҥi dӵ án dӵa theo
bӕi cҧnh nghèo cө thӇ cӫa mӛi nѭӟc, theo các chiӃn lѭӧc và ѭu tiên
quӕc gia ÿӕi vӟi giҧm nghèo và theo kinh nghiӋm vӅ các cách thӭc tӕt
ÿӇ tăng cѭӡng giҧm nghèo. CSP cǊng sӁ xác ÿӏnh cө thӇ xem liӋu các
hoҥt ÿӝng cӫa ADB sӁ trӵc tiӃp hay gián tiӃp hӛ trӧ ngѭӡi nghèo. Lӵa
chӑn ÿó sӁ ÿѭӧc ÿѭa ra trên cѫ sӣ kiӃn thӭc và kinh nghiӋm sâu sҳc
vӅ quӕc gia ÿó.
44.
Tҩt cҧ các CSP mӟi sӁ có mӝt khung kӃt quҧ bao gӗm phҫn
theo dõi và gҳn nhӳng hҥn chӃ trong giҧm nghèo, nhӳng hҥn chӃ ÿã
ÿѭӧc xác ÿӏnh trong các ÿánh giá vӅ nghèo ÿói, vӟi chѭѫng trình ÿѭӧc
ÿӅ xuҩt, các kӃt quҧ ÿҫu ra mong muӕn và các kӃt quҧ mong ÿӧi. Tăng
cѭӡng viӋc ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng cӫa các ÿánh giá quӕc gia – ÿánh giá
vӅ nghèo ÿói, vӅ ngành, ÿánh giá theo chӫ ÿӅ và ÿánh giá kӃt quҧ hӛ

2

Vào năm 1999 khi PRS ÿѭӧc thông qua, ADB ÿã ký kӃt các thoҧ thuұn quan hӋ ÿӕi
tác nghèo ÿói (PPAs) vӟi chính phӫ các DMC nhҵm ÿѭa ra tín hiӋu vӅ cam kӃt cӫa
ADB ÿӕi vӟi viӋc thӵc hiӋn các mөc tiêu giҧm nghèo cӫa quӕc gia. Cho ÿӃn nay, ÿã
có 24 PPA ÿѭӧc ký kӃt. NPRS ÿã thay thӃ cho các PPA. Do vұy, ADB sӁ không còn
ký kӃt các PPA khi mӝt DMC thông qua NPRS cӫa mình. Ӣ nhӳng nѭӟc tҥi ÿó PPA
ÿã ÿѭӧc ký kӃt, các mөc tiêu và các chӍ tiêu trung hҥn nêu trong NPRS sӁ ÿӏnh
hѭӟng cho viӋc lұp kӃ hoҥch trong tѭѫng lai.
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trӧ quӕc gia trѭӟc ÿây cӫa ADB — sӁ giúp cҧi thiӋn tính nhҩt quán và
chһt chӁ cӫa CSP.
45.
Nhӳng kӃt quҧ cӫa CSP ÿѭӧc lѭӧng hoá bҵng nhӳng chӍ sӕ ÿӕi
vӟi tӯng trө cӝt, ngành và chӫ ÿӅ ѭu tiên tѭѫng ӭng. CSP sӁ cho thҩy
làm thӃ nào ÿҥt ÿѭӧc nhӳng kӃt quҧ mong muӕn bҵng cách gҳn kӃt
tӯng khoҧn vay, hӛ trӧ kӻ thuұt, hoһc sҧn phҭm tri thӭc vӟi mӝt hoһc
nhiӅu chӍ báo kӃt quҧ trung hҥn cӫa quӕc gia. ĈӇ bә sung cho khung
kӃt quҧ, mӕi liên kӃt giӳa các kӃt quҧ ÿҫu ra cӫa dӵ án vӟi các kӃt quҧ
cӫa ngành sӁ ÿѭӧc nhҩn mҥnh trong các lӝ trình ngành. Ĉӕi chiӃu
nhӳng tәng hӧp kӃt quҧ ngành này trong CSP sӁ cho thҩy mӭc ÿóng
góp chung cӫa chѭѫng trình quӕc gia cho nhӳng kӃt quҧ cuӕi cùng cӫa
các trө cӝt chiӃn lѭӧc và nhӳng chӫ ÿӅ ѭu tiên (Hình 1).
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B.

Các chӫ ÿӅ ѭu tiên

46
Năm chӫ ÿӅ bә sung cho ba trө cӝt nói trên là các thành tӕ thiӃt
yӃu cӫa PRS. Ĉó là: bình ÿҷng giӟi, tính bӅn vӳng vӅ mһt môi trѭӡng,
sӵ phát triӇn cӫa khu vӵc tѭ nhân, hӧp tác khu vӵc và xây dӵng năng
lӵc.
47.
Bình ÿҷng giӟi. Hai phҫn ba sӕ ngѭӡi nghèo trong khu vӵc là
phө nӳ, vì vұy nâng cao ÿӏa vӏ cӫa phө nӳ là vҩn ÿӅ trӑng tâm ÿӕi vӟi
bҩt kǤ chiӃn lѭӧc giҧm nghèo nào trong khu vӵc. ADB cân nhҳc các
vҩn ÿӅ giӟi và phát triӇn trong các hoҥt ÿӝng kinh tӃ và ngành, các
khoҧn vay, hӛ trӧ kӻ thuұt và các hoҥt ÿӝng khác cӫa mình. ADB soҥn
thҧo các báo cáo tóm tҳt vӅ giӟi theo quӕc gia, ADB cӝng tác vӟi xã hӝi
dân sӵ và các ÿӕi tác phát triӇn ÿӇ tìm hiӇu vӅ vӏ thӃ cӫa phө nӳ ӣ các
nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn cӫa mình. Các phân tích vӅ giӟi cӫa
ADB cung cҩp tѭ liӋu ÿҫu vào trӵc tiӃp cho các CSP và các thiӃt kӃ dӵ
án và hӛ trӧ cho ÿӕi thoҥi chính sách ÿӇ lӗng ghép mӝt cách hӳu hiӋu
hѫn các cân nhҳc vӅ giӟi vào các hoҥt ÿӝng và vào viӋc cҧi cách chính
sách công rӝng lӟn hѫn. ADB khuyӃn khích có các biӋn pháp lӗng
ghép vҩn ÿӅ giӟi trong các dӵ án phù hӧp. Các dӵ án riêng rӁ hoһc
các hӧp phҫn dӵ án chuyên vӅ các vҩn ÿӅ giӟi cǊng ÿѭӧc thiӃt kӃ và
thӵc hiӋn. Nhӳng can thiӋp nhѭ vұy vүn cҫn tiӃp tөc chӯng nào nhӳng
hҥn chӃ và rào cҧn vӅ cѫ cҩu còn cҧn trӣ sӵ phát triӇn cӫa phө nӳ.
ĈiӅu này ÿһc biӋt ÿúng trong khi mӝt sӕ truyӅn thӕng văn hoá vүn có
sӵ phân biӋt ÿӕi xӱ theo giӟi tính hoһc trong nhӳng trѭӡng hӧp phө nӳ
cҫn ÿѭӧc sӵ trӧ giúp ÿһc biӋt ÿӇ có khҧ năng tham gia ÿҫy ÿӫ vào các
hoҥt ÿӝng kinh tӃ và xã hӝi.
48.
Tính bӅn vӳng vӅ mһt môi trѭӡng. Tính bӅn vӳng vӅ mһt môi
trѭӡng có vai trò quyӃt ÿӏnh và có mӕi quan hӋ mұt thiӃt ÿӕi vӟi giҧm
nghèo trong các chiӃn lѭӧc phát triӇn thúc ÿҭy tăng trѭӣng kinh tӃ;
cung cҩp các dӏch vө thiӃt yӃu, bao gӗm nѭӟc sҥch và vӋ sinh; tăng
năng suҩt lao ÿӝng nông nghiӋp; và nâng cao chҩt lѭӧng cuӝc sӕng nói
chung cӫa ngѭӡi nghèo. ĈӇ phát triӇn xã hӝi toàn diӋn, cҫn hiӇu rõ hѫn
nhӳng tác ÿӝng ÿӃn môi trѭӡng cӫa các chính sách giҧm nghèo và
nhӳng tác ÿӝng cӫa các chính sách môi trѭӡng ÿӕi vӟi ngѭӡi nghèo.
Môi trѭӡng và các nguӗn tài nguyên thiên nhiên trong khu vӵc ÿang
chӏu áp lӵc lӟn. Nhұn thӭc ÿѭӧc ÿiӅu này, ADB ÿã thӵc hiӋn mӝt chính
sách môi trѭӡng gӗm (i) các can thiӋp vӅ môi trѭӡng; (ii) ÿѭa các vҩn
ÿӅ môi trѭӡng vào các dӵ án có mөc tiêu thúc ÿҭy tăng trѭӣng kinh tӃ;
(iii) duy trì các hӋ thӕng hӛ trӧ cuӝc sӕng toàn cҫu và khu vӵc; (iv) thúc
ÿҭy mӕi quan hӋ ÿӕi tác hiӋu quҧ; và (v) lӗng ghép các vҩn ÿӅ môi
trѭӡng vào các hoҥt ÿӝng cӫa ADB. ADB hӛ trӧ hoҥt ÿӝng chӕng lҥi
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tình trҥng xuӕng cҩp vӅ môi trѭӡng bҵng cách hӛ trӧ tѭ vҩn, các can
thiӋp ӣ phҥm vi vùng và bҵng các dӵ án. Bên cҥnh các can thiӋp riêng
lҿ vӟi các mөc tiêu cө thӇ vӅ môi trѭӡng, nhiӅu vҩn ÿӅ môi trѭӡng quan
trӑng cǊng ÿѭӧc giҧi quyӃt thông qua các dӵ án vӟi các mөc tiêu phát
triӇn khác. Các ÿánh giá môi trѭӡng ÿѭӧc phә biӃn và thҧo luұn rӝng
rãi và các biӋn pháp bҧo vӋ môi trѭӡng thích hӧp ÿѭӧc thӵc hiӋn ÿӇ
ÿҧm bҧo rҵng các dӵ án cӫa ADB tuân thӫ các tiêu chuҭn cao nhҩt vӅ
phát triӇn bӅn vӳng.
49.
Phát triӇn khu vӵc tѭ nhân. Mӝt khu vӵc tѭ nhân phát triӇn
mҥnh và năng ÿӝng có vai trò hӃt sӭc quan trӑng ÿӇ tăng trѭӣng kinh
tӃ nhanh, lâu dài và ÿiӅu này cǊng là cҫn thiӃt ÿӇ giҧm nghèo. ADB
giúp các nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn tҥo ra mӝt môi trѭӡng thuұn
lӧi ÿӇ khu vӵc tѭ nhân tham gia vào phát triӇn và tҥo các cѫ hӝi kinh
doanh thông qua các hoҥt ÿӝng cӫa khu vӵc công. Ĉóng góp cӫa khu
vӵc tѭ nhân trong viӋc giҧm nghèo ÿѭӧc tăng cѭӡng thông qua viӋc
phát triӇn các doanh nghiӋp, mӣ rӝng kӃt cҩu hҥ tҫng và các dӏch vө
công khác và nâng cao chҩt lѭӧng và ÿiӅu kiӋn viӋc làm bҵng cách
nâng cao công tác quҧn trӏ và trách nhiӋm công ty. Doanh nhân ÿѭӧc
tҥo ÿiӅu kiӋn cung cҩp kӃt cҩu hҥ tҫng và các dӏch vө công và các dӵ
án nhҵm vào ÿӕi tѭӧng ngѭӡi nghèo. Cҧi cách vӅ qui ÿӏnh ÿѭӧc thӵc
hiӋn trѭӟc khi có nhӳng cách tiӃp cұn cө thӇ theo ngành nhѭ tѭ nhân
hoá, thҫu khoán và quan hӋ ÿӕi tác giӳa khu vӵc tѭ nhân và khu vӵc
nhà nѭӟc. Trong khuôn khә CSP, các hoҥt ÿӝng khu vӵc tѭ nhân phi
bҧo lãnh cӫa ADB mong muӕn có ÿѭӧc tác ÿӝng phát triӇn bҵng cách
áp dөng nhӳng hѭӟng tiӃp cұn mӟi và loҥi bӓ các trӣ ngҥi ÿӕi vӟi ÿҫu
tѭ.
50. Hӧp tác khu vӵc. Phát triӇn kinh tӃ tăng lên khi các nѭӟc thành
viên ÿang phát triӇn (DMC) tích cӵc theo ÿuәi hӧp tác vùng và tiӇu
vùng. Hӧp tác khu vӵc cǊng có thӇ khuyӃn khích phát triӇn khu vӵc tѭ
nhân, thúc ÿҭy hòa bình và әn ÿӏnh và mang lҥi nhӳng cѫ hӝi kinh tӃ
lӟn hѫn cho nhӳng ngѭӡi dân sӕng gҫn biên giӟi - nhӳng ngѭӡi
thѭӡng nҵm trong sӕ nhӳng ngѭӡi nghèo nhҩt ӣ nhiӅu nѭӟc. Hӧp tác
có vai trò quan trӑng trong viӋc cung cҩp nhӳng hàng hóa công nhҵm
giҧi quyӃt nhӳng hҥn chӃ cǊng nhѭ tұn dөng các cѫ hӝi chung nhѭ
ngăn ngӯa các bӋnh truyӅn nhiӉm và tình trҥng xuӕng cҩp vӅ môi
trѭӡng. Phát huy nhӳng thành tích ÿáng kӇ ÿã có cӫa mình, ADB sӁ
tiӃp tөc dành ѭu tiên cao cho hӧp tác khu vӵc nhѭ mӝt phѭѫng tiӋn ÿӇ
các DMC loҥi bӓ nhӳng trӣ ngҥi vӅ vұt chҩt và thӇ chӃ ÿӕi vӟi thѭѫng
mҥi và ÿҫu tѭ, tӯ ÿó giҧm bӟt chi phí giao dӏch và tăng sӭc hҩp dүn ÿӕi
vӟi các nhà ÿҫu tѭ tiӅm năng. Hӧp tác khu vӵc có thӇ giúp các DMC
ÿҥt ÿѭӧc tính kinh tӃ tăng theo quy mô lӟn hѫn; ÿa dҥng hoá cѫ cҩu
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sҧn xuҩt trong nѭӟc và xuҩt khҭu; hài hoà hoá các tiêu chuҭn; chia sҿ
công nghӋ; và cùng xây dӵng các ÿiӅu kiӋn vұt chҩt cҫn thiӃt cho viӋc
cung cҩp các dӏch vө công thiӃt yӃu nhѭ y tӃ, giáo dөc, vӋ sinh, ÿiӋn và
bҧo trӧ xã hӝi. Hӧp tác khu vӵc cǊng có thӇ thúc ÿҭy tính bӅn vӳng vӅ
môi trѭӡng cӫa khu vӵc, tҥo ÿiӅu kiӋn chӕng tӝi phҥm toàn cҫu nhѭ
rӱa tiӅn và buôn bán phө nӳ và trҿ em và nâng cao khҧ năng thѭѫng
lѭӧng toàn cҫu cӫa tӯng quӕc gia riêng lҿ. Hӧp tác khu vӵc cǊng hӳu
ích cho viӋc chia sҿ tri thӭc dѭӟi mӑi hình thӭc.
51.
Tăng cѭӡng năng lӵc: Mӝt ÿiӇm nhҩn mӟi cӫa ChiӃn lѭӧc
giҧm nghèo. ĈӇ ÿҥt ÿѭӧc tăng trѭӣng toàn diӋn, cҫn tăng cѭӡng năng
lӵc hoҥch ÿӏnh và thӵc hiӋn các chính sách, cҧi cách và ÿҫu tѭ cӫa
nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn (DMC). Tҫm quan trӑng cӫa tăng
cѭӡng năng lӵc cǊng ÿѭӧc nhҩn mҥnh qua viӋc chú trӑng ngày càng
nhiӅu ÿӃn vai trò cӫa ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo quӕc gia trong công tác
quҧn lý giҧm nghèo ӣ mӛi nѭӟc. ĈiӅu này ÿòi hӓi phҧi có sӵ hӛ trӧ
mang tính chiӃn lѭӧc ÿӇ liên tөc phát triӇn tri thӭc và kӻ năng cӫa các
xã hӝi, tә chӭc và cá nhân — kӇ cҧ ngѭӡi nghèo — ӣ các nѭӟc thành
viên ÿang phát triӇn. ADB tӯ lâu ÿã nhұn thӭc ÿѭӧc tҫm quan trӑng
cӫa viӋc tăng cѭӡng năng lӵc và ÿã tiӃn hành hӛ trӧ rӝng rãi cho hoҥt
ÿӝng này. ADB sӁ nhҵm vào viӋc tiӃn hành hӛ trӧ có tính chiӃn lѭӧc ÿӇ
nâng cao năng lӵc cӫa các nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn vӅ hoҥch
ÿӏnh và thӵc hiӋn các chính sách, cҧi cách và ÿҫu tѭ cҫn thiӃt cho giҧm
nghèo. ADB sӁ tiӃp tөc hӛ trӧ tăng cѭӡng năng lӵc bҵng cách tҥo ra và
chia sҿ các sҧn phҭm tri thӭc mӟi; ÿánh giá các hҥn chӃ; cung cҩp các
dӏch vө tѭ vҩn theo nhu cҫu; và hӛ trӧ ÿҫu tѭ vӟi mөc tiêu xây dӵng
các thӇ chӃ và tә chӭc có thӇ tӵ chӏu trách nhiӋm, hoҥt ÿӝng hiӋu quҧ
cӫa mình và ÿáp ӭng ÿѭӧc các nhu cҫu cӫa ngѭӡi nghèo.
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IV. Thӵc hiӋn chiӃn lѭӧc
52.
ViӋc thӵc hiӋn ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo (PRS) ÿã và sӁ tiӃp tөc
ÿѭӧc dành ѭu tiên cao nhҩt; ADB cam kӃt giҧm nghèo và sӁ vұn dөng
tҫm quan trӑng và ҧnh hѭӣng cӫa mình ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu này.
Chѭѫng này nêu ra nhӳng biӋn pháp và hoҥt ÿӝng quan trӑng sӁ ÿѭӧc
thӵc hiӋn.

A.

Quҧn lý các kӃt quҧ phát triӇn

53.
ViӋc quҧn lý và các hoҥt ÿӝng cӫa ADB sӁ trӣ nên ngày càng
ÿѭӧc ÿӏnh hѭӟng theo kӃt quҧ nhҵm cҧi thiӋn rõ rӋt tác ÿӝng phát triӇn
cӫa các hoҥt ÿӝng. Mӝt loҥt các cҧi cách quҧn lý khác nhau làm tăng
tính cӣi mӣ, tính trách nhiӋm và khҧ năng ÿáp ӭng. Nhӳng cҧi cách
này bao gӗm (i) thành lұp mӝt bӝ phұn quҧn lý các kӃt quҧ phát triӇn
(MfDR); (ii) xây dӵng các quy trình/thӫ tөc mang tính chiӃn lѭӧc cho bӝ
phұn MfDR này; (iii) lӗng ghép MfDR trong ADB; (iv) cҧi thiӋn các hӋ
thӕng và quy trình quҧn lý nguӗn nhân lӵc và thӵc hiӋn mӝt chiӃn lѭӧc
nguӗn nhân lӵc mӟi; (v) gҳn kӃt các chính sách, chiӃn lѭӧc và cách
tiӃp cұn hoҥt ÿӝng vӟi chѭѫng trình nghӏ sӵ chiӃn lѭӧc chӫ chӕt cӫa
ADB kӇ cҧ PRS ÿѭӧc nâng cao và khung chiӃn lѭӧc dài hҥn; và (vi) cҧi
tiӃn các cách tiӃp cұn cӫa ADB ÿӕi vӟi hӛ trӧ xây dӵng năng lӵc ӣ các
nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn. Phù hӧp vӟi khuôn khә MfDR chung,
mӝt hӋ thӕng theo dõi và ÿánh giá (M&E) toàn diӋn, ÿӏnh hѭӟng dӵa
theo kӃt quҧ sӁ ÿѭӧc thiӃt lұp ӣ cҩp dӵ án, ngành và cҩp chӫ ÿӅ, quӕc
gia và các cҩp thӇ chӃ.
54.
M&E ӣ cҩp dӵ án. ViӋc tăng cѭӡng quҧn lý kӃt quҧ hoҥt ÿӝng
cӫa dӵ án sӁ ÿҧm bҧo rҵng nhӳng ÿóng góp vào các kӃt quҧ, các trө
cӝt và sáng kiӃn theo chӫ ÿӅ nêu trong các ChiӃn lѭӧc và chѭѫng trình
quӕc gia (CSP) ÿѭӧc xây dӵng rõ ràng. Mӝt khung lô gíc cho tӯng dӵ
án sӁ tiӃp tөc nêu chi tiӃt ÿóng góp cӫa nó cho các kӃt quҧ theo ngành.
Các nhóm cán bӝ dӵ án sӁ ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng cӫa thiӃt kӃ dӵ án và
thӵc hiӋn hiӋu quҧ dӵ án và tӵ ÿánh giá các dӵ án khi kӃt thúc. Các
ÿánh giá ÿӝc lұp hұu dӵ án do Vө Ĉánh giá hoҥt ÿӝng cӫa Ngân hàng
cǊng có thӇ ÿѭӧc thӵc hiӋn.
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55.
M&E ӣ cҩp ngành và chӫ ÿӅ. ADB sӁ giám sát, ÿánh giá và
báo cáo vӅ tiӃn ÿӝ thӵc hiӋn ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo (PRS) trong các
hoҥt ÿӝng cӫa ngành và các ѭu tiên theo chӫ ÿӅ. Các báo cáo hàng
năm sӁ ÿѭӧc soҥn thҧo vӟi tѭ liӋu ÿҫu vào cӫa các vө khu vӵc, các
mҥng lѭӟi ngành và chӫ ÿӅ, cǊng nhѭ hӋ thӕng quҧn lý kӃt quҧ hoҥt
ÿӝng cӫa dӵ án. HӋ thӕng quҧn lý kӃt quҧ này tóm tҳt các hoҥt ÿӝng
trong các ngành và chӫ ÿӅ trong năm ÿó và phác thҧo các kӃ hoҥch
cho năm tiӃp theo. Nhӳng bҧn báo cáo này sӁ ÿánh giá thành công
trong viӋc thӵc hiӋn các chính sách hoһc chiӃn lѭӧc ngành và chӫ ÿӅ,
trong viӋc nâng cao chҩt lѭӧng chuyên môn, trong viӋc gҳn kӃt và thӵc
hiӋn các dӵ án vӟi PRS, trong viӋc lӗng ghép chӫ ÿӅ và trong viӋc
ÿóng góp vào quҧn lý tri thӭc. Vө Phát triӇn vùng và phát triӇn bӅn
vӳng (RSDD) sӁ chӏu trách nhiӋm vӅ các báo cáo ngành/lƭnh vӵc và
chӫ ÿӅ.
56.
M&E ӣ cҩp quӕc gia. Theo khung khә MfDR trong toàn ADB,
tҩt cҧ các CSP mӟi sӁ bao gӗm mӝt khung kӃt quҧ (kӇ cҧ mӝt khuôn
khә theo dõi) gҳn các hҥn chӃ ÿӕi vӟi giҧm nghèo ÿѭӧc xác ÿӏnh trong
ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo quӕc gia (NPRS) vӟi các ÿӅ xuҩt chѭѫng trình,
các kӃt quҧ ÿҫu ra và các kӃt quҧ cuӕi cùng. Các kӃt quҧ cuӕi cùng cӫa
quӕc gia sӁ ÿѭӧc theo dõi theo ba trө cӝt và các ѭu tiên theo chӫ ÿӅ và
sӁ là tұp hӧp tҩt cҧ các can thiӋp cӫa ADB – bao gӗm cҧ các khoҧn
cho vay và hӛ trӧ không hoàn lҥi – nѭӟc ÿó. Các cán bӝ cӫa quӕc gia
sӁ chӏu trách nhiӋm theo dõi PRS ӣ cҩp quӕc gia. Các bҧn cұp nhұt
CSP hàng năm sӁ theo dõi tiӃn ÿӝ thӵc hiӋn các kӃt quҧ ÿҫu ra và kӃt
quҧ cuӕi cùng.
57.
M&E ӣ cҩp thӇ chӃ. Tác ÿӝng cӫa ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo
(PRS) ÿӕi vӟi giҧm nghèo ӣ cҩp khu vӵc sӁ ÿѭӧc theo dõi qua viӋc
thӵc hiӋn các mөc tiêu phát triӇn Thiên niên kӹ (MDG) tӯ 1 ÿӃn 7 (11
chӍ tiêu and 31 chӍ sӕ). Mһc dù ÿѭӧc thӯa nhұn rҵng các kӃt quҧ thu
ÿѭӧc không thӇ chӍ nhӡ nhӳng nӛ lӵc cӫa riêng ADB nhѭng dù sao
viӋc theo dõi các xu thӃ cǊng là quan trӑng ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng nhӳng nӛ
lӵc ÿó ÿѭӧc gҳn kӃt hӳu hiӋu vӟi các chӍ tiêu MDG. Nhӳng kӃt quҧ
mong ÿӧi tӯ viӋc thӵc hiӋn PRS là tăng hiӋu quҧ kӃt quҧ cӫa ChiӃn
lѭӧc và chѭѫng trình quӕc gia (CSP) và cӫa các dӵ án, cӫa các chính
sách và tăng năng lӵc thӇ chӃ cӫa cӫa các DMC ÿӕi vӟi giҧm nghèo
cǊng nhѭ cҧi thiӋn năng lӵc giҧm nghèo cӫa ADB. Các sҧn phҭm ÿҫu
ra cӫa viêc thӵc hiӋn PRS sӁ ÿѭӧc ÿánh giá theo các khía cҥnh sau:
(a) nâng cao chҩt lѭӧng cӫa các CSP; (b) nâng cao chҩt lѭӧng cӫa
các dӵ án (tăng cѭӡng sӵ liên kӃt giӳa các hoҥt ÿӝng cӫa ADB vӟi các
thành tӕ chӫ yӃu cӫa PRS; (c) thӵc hiӋn dӵ án hiӋu quҧ; (d) tăng
cѭӡng sӵ ÿóng góp cӫa tri thӭc vào giҧm nghèo; và (e) cӫng cӕ mӕi
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quan hӋ ÿӕi tác nhҵm ÿҥt ÿѭӧc các MDG. Vө phát triӇn vùng và phát
triӇn bӅn vӳng (RSDD) sӁ chӏu trách nhiӋm chung vӅ viӋc giám sát các
ÿӏnh chӃ vӟi sӵ trӧ giúp cӫa Vө ChiӃn lѭӧc và chính sách. Mӝt báo cáo
hàng năm sӁ ÿѭӧc soҥn thҧo ӣ cҩp thӇ chӃ, ÿánh giá tóm tҳt nhӳng
kinh nghiӋm trѭӟc ÿây vӅ viӋc thӵc hiӋn PRS.
58.
Phân loҥi dӵ án ÿӇ theo dõi ÿҫu vào. Trong khi ngѭӡi nghèo
bӏ “mҳc kҽt” trong nhӳng hoàn cҧnh ÿӏa lý, văn hoá hoһc xã hӝi thì cҫn
có nhӳng can thiӋp có mөc tiêu ÿӇ ÿҧm bҧo ÿem lҥi nhӳng cѫ hӝi bình
ÿҷng cho các hӝ nghèo vѭӧt qua nhӳng bҩt lӧi ÿó và tham gia vào sӵ
phát triӇn chӫ ÿҥo. Mһc dù sӁ không ÿӅ ra các chӍ tiêu ӣ dҥng con sӕ
(chӍ tiêu ÿӏnh lѭӧng) nhѭng các dӵ án sӁ ÿѭӧc phân loҥi theo các can
thiӋp có mөc tiêu nӃu chúng tұp trung vào các hӝ gia ÿình, vào các
vùng ÿӏa lý cө thӇ, hoһc vào các ngành/tiӇu ngành hӛ trӧ trӵc tiӃp cho
viӋc ÿҥt ÿѭӧc các mөc tiêu MDG có liên quan ÿӃn nghèo ÿói phi thu
nhұp.

B.

Thúc ÿҭy hӑc hӓi và hình thành các công cө
mӟi

59.
Sӱ dөng tri thӭc — ӣ quy mô toàn cҫu, khu vӵc và ÿӏa phѭѫng
— trong chiӃn dӏch giҧm nghèo là ÿiӅu thiӃt yӃu ÿӇ thӵc hiӋn thành
công ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo (PRS). ViӋc phә biӃn mӝt cách hӳu hiӋu
sӁ ÿҧm bҧo rҵng nhӳng bài hӑc rút ra tӯ nhӳng hoҥt ÿӝng hiӋn tҥi
ÿѭӧc sӱ dөng mӝt cách hӳu hiӋu trong viӋc lұp kӃ hoҥch cho các hoҥt
ÿӝng trong tѭѫng lai và trong viӋc hӛ trӧ các nѭӟc thành viên ÿang
phát triӇn (DMC) xây dӵng các chiӃn lѭӧc, kӃ hoҥch và chѭѫng trình
chӕng ÿói nghèo.
60.
Trong mӝt vài tình huӕng, có thӇ cҫn có các công cө mӟi hoһc
các cách thӭc sӱ dөng mӟi ÿӕi vӟi các công cө hiӋn có. ViӋc thӱ
nghiӋm nhӳng cách tiӃp cұn mӟi ÿӕi vӟi giҧm nghèo ÿã bҳt ÿҫu diӉn ra
ӣ mӝt sӕ DMC. Cho chính phӫ ÿӏa phѭѫng vay ÿӇ xây dӵng năng lӵc
giҧm nghèo ÿã ÿҥt ÿѭӧc ÿà phát triӇn sau khi PRS 1999 ÿѭӧc áp dөng,
nhҩt là ӣ các nѭӟc lӟn hѫn. Nhӳng công cө ÿa dҥng hiӋn ÿang ÿѭӧc
sӱ dөng sӁ ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh cho phù hӧp hѫn và phҥm vi sӱ dөng
ÿѭӧc mӣ rӝng hѫn. Chúng bao gӗm: (i) SWAps trong các chѭѫng trình
quӕc gia ÿӇ thiӃt lұp quan hӋ ÿӕi tác vӟi các cѫ quan khác mӝt cách
hiӋu quҧ hѫn nhҵm ÿҥt ÿѭӧc các mөc tiêu ngành; (ii) các khoҧn vay
chính sách ÿӕi vӟi ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo quӕc gia (NPRS) nhҵm hӛ
trӧ dài hҥn thӵc thi NPRS; (iii) mӝt khoҧn vay chѭѫng trình linh hoҥt
hѫn trong viӋc thӵc hiӋn các cҧi cách chính sách và phát triӇn thӇ chӃ;
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(iv) sӱ dөng nhiӅu hѫn các khoҧn vay thí ÿiӇm nhҵm thӱ nghiӋm các
cách tiӃp cұn giҧm nghèo sáng tҥo; (v) thúc ÿҭy vӕn ÿҫu tѭ xã hӝi; và
(vi) hӛ trӧ các NGO ÿã có nhӳng thành tích ÿѭӧc kiӇm chӭng trong
làm viӋc vӟi ngѭӡi nghèo. Mӝt phҫn viӋn trӧ không hoàn lҥi cǊng ÿã
ÿѭӧc ÿѭa vào Quӻ Phát triӇn Châu Á IX.

C.

Xây dӵng năng lӵc cӫa ADB ÿӇ thӵc hiӋn
ChiӃn lѭӧc cӫng cӕ

61.
Năng lӵc tài chính. Năng lӵc thӵc hiӋn ChiӃn lѭӧc giҧm nghèo
(PRS) cӫa ADB phө thuӝc vào khҧ năng sҹn có cӫa các nguӗn tài
chính, ÿһc biӋt là các nguӗn ѭu ÿãi. Nhu cҫu cҩp thiӃt ÿһt ra là các nhà
tài trӧ cҫn cam kӃt các nguӗn lӵc trong khuôn khә trung hҥn ÿӇ nâng
cao khҧ năng tiên liӋu và tính bӅn vӳng cӫa hӛ trӧ tài chính, nhҩt là khi
các nѭӟc thành viên ÿang phát triӇn (DMC) bѭӟc vào thӵc hiӋn các
chiӃn lѭӧc và chѭѫng trình giҧm nghèo trung hҥn. Công tác phân tích
có chҩt lѭӧng cao và sӵ hӛ trӧ lâu bӅn ÿӕi vӟi xây dӵng năng lӵc phө
thuӝc rҩt lӟn vào các khoҧn viӋn trӧ không hoàn lҥi thoҧ ÿáng và ÿѭӧc
sӱ dөng mӝt cách hӳu hiӋu. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, viӋc hӛ trӧ các nѭӟc
có nguy cѫ không ÿҥt ÿѭӧc các MDG và các nѭӟc không có khҧ năng
tiӃp tөc vay nѭӟc ngoài thêm nӳa sӁ ÿòi hӓi phҧi sӱ dөng tӟi các
nguӗn cӫa Quӻ Phát triӇn Châu Á. ĈӇ phù hӧp vӟi khuôn khә cho
nhӳng nѭӟc có thu nhұp trung bình, ADB ÿang ÿѫn giҧn hoá và cҧi
thiӋn các ÿiӅu kiӋn cho vay cӫa vӕn vay thông thѭӡng nhҵm tăng
cѭӡng trӑng tâm giҧm nghèo cӫa các hoҥt ÿӝng cӫa mình.
62.
ADB sӁ mӣ rӝng phҥm vi các công cө và thӇ thӭc tài chính sҹn
có ÿӇ công tác hӛ trӧ có thӇ ÿáp ӭng tӕt hѫn các nhu cҫu phӭc tҥp vӅ
giҧm nghèo. ADB sӁ hѭӟng vào cung cҩp viӋn trӧ không hoàn lҥi mӝt
cách chӑn lӑc nhҵm hӛ trӧ nhӳng nѭӟc nghèo nhҩt; ADB sӁ hӛ trӧ
viӋc thӵc hiӋn MDG ӣ các nѭӟc thu nhұp trung bình; và ADB sӁ tìm
hiӇu nhӳng cách mӟi ÿӇ tăng nguӗn lӵc cho hӧp tác khu vӵc.
63.
Mӝt quan hӋ ÿӕi tác phát triӇn mang tính toàn cҫu hiӋu quҧ là
ÿiӅu kiӋn thiӃt yӃu ÿӇ bҩt kǤ chiӃn lѭӧc giҧm nghèo nào có thӇ thành
công. Quá trình hӛ trӧ quӕc tӃ diӉn ra chұm chҥp trong giҧm nghèo và
trong viӋc thӵc hiӋn các mөc tiêu phát triӇn Thiên niên kӹ (MDG) cho
thҩy mӝt rӫi ro nghiêm trӑng trong viӋc thӵc hiӋn PRS. ADB sӁ hӛ trӧ
các nӛ lӵc quӕc tӃ ÿӇ giúp ÿҥt ÿѭӧc MDG 8 trѭӟc thӡi hҥn.
64.
Năng lӵc tә chӭc. ADB sӁ tiӃp tөc tăng cѭӡng năng lӵc tә
chӭc cӫa mình ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu giҧm nghèo hiӋu quҧ ӣ các nѭӟc
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thành viên ÿang phát triӇn cӫa mình. Trách nhiӋm thӵc hiӋn PRS chӫ
yӃu thuӝc vӅ các vө chӭc năng vӟi sӵ hӛ trӧ cӫa RSDD; chӭc năng
cӫa cҧ các vө này và cҧ RSDD sӁ ÿѭӧc tăng cѭӡng cho mөc ÿích này.
Năng lӵc tә chӭc cӫa ADB ÿang ÿѭӧc tăng cѭӡng theo chiӃn lѭӧc mӟi
vӅ phát triӇn nguӗn nhân lӵc. ViӋc phân công công viӋc mӝt cách cân
ÿӕi hѫn và gҳn chһt hѫn các biӋn pháp khuyӃn khích cán bӝ vӟi mөc
tiêu giҧm nghèo sӁ ÿѭӧc thӵc hiӋn, nhҩt là nhҵm soҥn thҧo các phân
tích quӕc gia và các CSP có chҩt lѭӧng, nhҵm nâng cao kӃt quҧ thӵc
hiӋn dӵ án, nhҵm thúc ÿҭy quan hӋ ÿӕi tác và nhҵm chia sҿ kiӃn thӭc
và sӵ ÿәi mӟi trong giҧm nghèo.
65.
ĈӇ thӵc hiӋn hiӋu quҧ mӝt chiӃn lѭӧc hoҥt ÿӝng, PRS cҫn
ÿѭӧc hiӇu rõ trong toàn bӝ tә chӭc. ADB sӁ tiӃp tөc xây dӵng cѫ sӣ
kiӃn thӭc cҫn có thông qua các chѭѫng trình ÿào tҥo kӻ năng và tѭ vҩn
có trӑng tâm rõ ràng. ADB sӁ tiӃn hành ÿào tҥo vӅ các phѭѫng pháp
luұn và chuyên môn giҧm nghèo cho tҩt cҧ cán bӝ chӭc năng và cán
bӝ mӟi, kӇ cҧ các vө trѭӣng và các cán bӝ quҧn lý.
66.
ĈӇ tăng cѭӡng trӑng tâm quӕc gia cӫa mình, ADB sӁ nâng cao
năng lӵc giám sát và báo cáo vӅ nghèo ÿói cӫa các cѫ quan ÿҥi diӋn
thѭӡng trú và hӛ trӧ viӋc lӗng ghép nghèo ÿói vào các hoҥt ÿӝng cӫa
ADB. ViӋc thӭ hai này sӁ ÿòi hӓi các cѫ quan ÿҥi diӋn thѭӡng trú tham
gia tích cӵc không ngӯng vào viӋc lұp chѭѫng trình quӕc gia và ÿӕi
thoҥi chính sách nói chung và nâng cao vai trò cӫa mình trong quҧn trӏ
dӵ án nói riêng. Các cѫ quan ÿҥi diӋn thѭӡng trú sӁ ÿѭӧc khuyӃn
khích hѫn nӳa trong viӋc thiӃt lұp quan hӋ ÿӕi tác vӟi các ÿӕi tác phát
triӇn, kӇ cҧ các cѫ quan song phѭѫng và các tә chӭc phi chính phӫ, ÿӇ
bә trӧ cho năng lӵc ÿánh giá và phân tích nghèo ÿói.
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Phө lөc
Các mөc tiêu và chӍ tiêu phát triӇn Thiên niên kӹ
và ÿánh giá tiӃn bӝ
Mөc tiêu 1:

Xóa bӓ tình trҥng nghèo cùng cӵc và thiӃu ÿói

ChӍ tiêu 1:

Giҧm mӝt nӱa tӹ lӋ ngѭӡi dân có mӭc thu nhұp dѭӟi 1
USD/ngày trong giai ÿoҥn tӯ 1990 ÿӃn 2015

ChӍ tiêu 2:

Giҧm mӝt nӱa tӹ lӋ ngѭӡi dân bӏ thiӃu ÿói trong giai
ÿoҥn tӯ 1990 ÿӃn 2015

Mөc tiêu 2:

Thӵc hiӋn phә cұp giáo dөc tiӇu hӑc

ChӍ tiêu 3:

Ĉҧm bҧo cho trҿ em trai cǊng nhѭ gái, ӣ khҳp mӑi nѫi
hoàn thành ÿҫy ÿӫ chѭѫng trình giáo dөc tiӇu hӑc vào
năm 2015

Mөc tiêu 3:

Tăng cѭӡng bình ÿҷng giӟi và nâng cao vӏ thӃ cho
phө nӳ

ChӍ tiêu 4:

Phҩn ÿҩu xóa bӓ chênh lӋch giӳa nam và nӳ ӣ bұc tiӇu
hӑc và trung hӑc vào năm 2005 và ӣ tҩt cҧ các cҩp hӑc
chұm nhҩt vào năm 2015

Mөc tiêu 4:

Giҧm tӹ lӋ tӱ vong ӣ trҿ em

ChӍ tiêu 5:

Giҧm hai phҫn ba tӹ lӋ tӱ vong ӣ trҿ dѭӟi 5 tuәi trong
giai ÿoҥn tӯ 1990 ÿӃn 2015

Mөc tiêu 5:

Tăng cѭӡng sӭc khoҿ bà mҽ

ChӍ tiêu 6:

Giҧm ba phҫn tѭ tӹ lӋ tӱ vong ӣ các bà mҽ trong giai
ÿoҥn tӯ 1990 ÿӃn 2015

Mөc tiêu 6:

Phòng chӕng HIV/AIDS, sӕt rét và các dӏch bӋnh
khác

ChӍ tiêu 7:

Chһn ÿӭng và bҳt ÿҫu ÿҭy lùi tình trҥng lan rӝng cӫa
bӋnh dich HIV/AIDS vào năm 2015
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ChӍ tiêu 8:

Chһn ÿӭng và bҳt ÿҫu ÿҭy lùi tình trҥng mҳc bӋnh sӕt
rét và các bӋnh chӫ yӃu khác vào năm 2015

Mөc tiêu 7:

Ĉҧm bҧo tính bӅn vӳng vӅ môi trѭӡng

ChӍ tiêu 9:

Lӗng ghép các nguyên tҳc phát triӇn bӅn vӳng vào các
chính sách chѭѫng trình quӕc gia và ÿҭy lùi tình trҥng
suy giҧm tài nguyên môi trѭӡng

ChӍ tiêu 10:

Giҧm mӝt nӱa tӹ lӋ ngѭӡi dân không ÿѭӧc tiӃp cұn bӅn
vӳng vӟi nѭӟc uӕng sҥch vào năm 2015

ChӍ tiêu 11:

Cҧi thiӋn ÿáng kӇ cuӝc sӕng cӫa ít nhҩt 100 triӋu ngѭӡi
ӣ các khu nhà ә chuӝt vào năm 2020

Mөc tiêu 8:

ThiӃt lұp quan hӋ ÿӕi tác toàn cҫu vì mөc ÿích phát
triӇn

ChӍ tiêu 12:

Xây dӵng mӝt hӋ thӕng thѭѫng mҥi và tài chính thông
thoáng, hoҥt ÿӝng dӵa trên các nguyên tҳc, có thӇ dӵ
báo và không phân biӋt ÿӕi xӱ (bao gӗm mӝt cam kӃt ÿӕi
vӟi quҧn trӏ tӕt, phát triӇn và giҧm nghèo cҧ ӣ phҥm vi
quӕc gia và quӕc tӃ)

ChӍ tiêu 13:

Ĉáp ӭng các nhu cҫu ÿһc biӋt cӫa các nѭӟc kém phát
triӇn nhҩt (bao gӗm khҧ năng tiӃp cұn vӟi miӉn trӯ thuӃ
quan và hҥn ngҥch cho hàng xuҩt khҭu, tăng cѭӡng
chѭѫng trình xóa nӧ cho các nѭӟc nghèo bӏ nӧ nhiӅu và
xóa bӓ các khoҧn nӧ song phѭѫng chính thӭc cho các
nѭӟc này, cung cҩp nhiӅu ODA hѫn cho các nѭӟc cam
kӃt thӵc hiӋn xóa ÿói giҧm nghèo)

ChӍ tiêu 14:

Ĉáp ӭng nhӳng nhu cҫu ÿһc biӋt cӫa các nѭӟc nҵm sâu
trong nӝi ÿӏa và các quӕc ÿҧo nhӓ ÿang phát triӇn (thông
qua Chѭѫng trình hành ÿӝng vì sӵ phát triӇn bӅn vӳng
cӫa các quӕc ÿҧo nhӓ ÿang phát triӇn và các ÿiӅu khoҧn
do Ĉҥi hӝi ÿӗng LHQ khóa 22 quy ÿӏnh)

ChӍ tiêu 15:

Giҧi quyӃt toàn diӋn vҩn ÿӅ vay nӧ cӫa các nѭӟc ÿang
phát triӇn bҵng các biӋn pháp quӕc gia và quӕc tӃ nhҵm
ÿҧm bҧo quҧn lý nӧ bӅn vӳng và lâu dài

ChӍ tiêu 16:

Hӧp tác vӟi các nѭӟc ÿang phát triӇn ÿӇ xây dӵng và
thӵc hiӋn chiӃn lѭӧc tҥo viӋc làm phù hӧp và có năng
suҩt cho thanh niên
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ChӍ tiêu 17:

Hӧp tác vӟi các công ty dѭӧc phҭm ÿӇ cung cҩp các
loҥi thuӕc thiӃt yӃu phù hӧp vӟi khҧ năng chi trҧ cӫa
ngѭӡi tiêu dùng ӣ các nѭӟc ÿang phát triӇn

ChӍ tiêu 18:

Hӧp tác vӟi khu vӵc tѭ nhân ÿӇ làm cho các công nghӋ
mӟi, ÿһc biӋt là các công nghӋ thông tin và truyӅn thông,
mang lҥi lӧi ích cho ngѭӡi dân
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1990
--<2,0
35,9
--48,3
31,3
----52,5
20,6
<2,0
----53,0
0,5
-------

2000
----29,1
--35,5
15,3
----44,2
8,3
<2,0
----34,6
0,0
-------

Ĉҫu thұp kӹ 90
0,52 (90)
0,94 (90)
0,81 (90)
0,74 (93)
0,81 (93)
0,86 (90)
--0,95 (91)
0,71 (90)
0,95 (90)
0,97 (93)
0,98 (90)
0,99 (90)
0,77 (90)
0,95 (90)
0,96 (92)
-----

Cuӕi thұp kӹ 90
0,47
(95)
0,95
(98)
0,92
(98)
0,82
(98)
0,84
(98)
0,92
(98)
0,91
(98)
0,93
(98)
0,81
(98)
0,94
(96)
0,97
(98)
0,96
(97)
0,96
(98)
0,82
(98)
0,94
(98)
0,96
(98)
0.93
(98)
---

Tӹ lӋ trҿ gái so vӟi trҿ trai
ӣ cҩp giáo dөc tiӇu hӑc

1990
260
105
144
166
115
49
32
31
123
91
67
88
83
163
21
115
92
31

2001
257
105
77
95
138
39
23
21
93
45
76
69
61
100
8
77
66
24

1990
162
74
96
107
80
38
26
25
84
60
54
65
69
120
16
80
63
26

2001
165
74
51
74
97
31
19
18
67
33
61
51
52
87
8
58
54
20

Tӹ lӋ tӱ vong ӣ trҿ Tӹ lӋ tӱ vong ӣ trҿ sѫ
dѭӟi 5 tuәi (tính trên sinh (tính trên 1.000
1.000 trҿ ÿҿ sӕng)
trҿ ÿҿ sӕng)
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--- = không có sӕ liӋu
a
kӇ cҧ 3 năm hӑc tҥi các trung tâm ÿào tҥo cӝng ÿӗng.
Nguӗn: Ӫy ban kinh tӃ và xã hӝi Châu Á - Thái Bình Dѭѫng cӫa Liên Hӧp Quӕc (ESCAP) Thúc ÿҭy các mөc tiêu Thiên niên kӹ ӣ Châu Á và Thái Bình Dѭѫng: Ĉѭѫng ÿҫu vӟi nhӳng thách thӭc giҧm
nghèo, năm 2003 tҥi trang web http://www.unescap.org/LDC&Poverty/MDG.asp

Áp-gha-ni-xtan
A-déc-bai-gian
Băng-la-ÿét
Bu-tan
Căm-pu-chia
Cӝng hoà nhân dân Trung Hoa
Bán ÿҧo Cook
Fi-gi
Ҩn Ĉӝ
In-ÿô-nê-xia
Ka-zҳc-xtan
Ki-ri-ba-ti
Cӝng hoà Kyr-gi-zi-xtan
Cӝng hoà dân chӫ nhân dân Lào
Ma-lai-xia
Man-ÿi-vѫ
Bán ÿҧo Mác-san
Mi-crô-nê-xia

Nѭӟc

Tӹ lӋ dân sӕ sӕng dѭӟi mӭc 1 $
mӛi ngày theo tѭѫng ÿѭѫng sӭc
mua (PPP) năm 1993 (%)

ĈÁNH GIÁ TIӂN ĈӜ THӴC HIӊN CÁC MӨC TIÊU PHÁT TRIӆN THIÊN NIÊN KӸ
HiӋn trҥng các mөc tiêu phát triӇn Thiên niên kӹ ӣ Châu Á

13.9
----37.7
47.8
23.7
19.1
<2.0
----4.0
--12.5
----20.9
--3.3
--50.8

--------31.0
18.5
13.2
------6.6
--5.2
----12.1
------9.6

1.00
0.94
--0.56
0.48
0.8
0.95
0.94
0.98
0.8
0.93
0.96
0.94
--0.92
--0.91a
0.96
0.89
--(90)
(90)
(90)

(90)

(90)
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)
(90)

(90)
(90)

Ĉҫu thұp kӹ 90

1.01
0.97
1.02
0.72
0.55
0.82
0.94
0.89
0.95
--0.94
0.95
0.93
--0.86
--0.85
--0.91
0.9
(98)
(98)

(98)

(98)

(98)
(96)
(98)

(98)
(98)
(98)
(98)
(98)
(98)
(95)
(97)
(98)

Cuӕi thұp kӹ 90

Tӹ lӋ trҿ gái so vӟi trҿ trai
ӣ cҩp giáo dөc tiӇu hӑc

107
130
--145
128
101
66
9
42
36
23
78
40
--27
97
56
62
70
50

76
109
30
91
109
94
38
5
25
24
19
72
28
--20
99
52
68
42
38

Tӹ lӋ tӱ vong ӣ trҿ
dѭӟi 5 tuәi (tính trên
1.000 trҿ ÿҿ sӕng)
1990
2001

77
91
--100
96
79
45
8
33
29
20
57
34
--23
56
40
47
52
36

61
77
25
66
84
70
29
5
20
20
17
53
24
85
17
76
38
52
34
30

Tӹ lӋ tӱ vong ӣ trҿ
sѫ sinh (tính trên
1.000 trҿ ÿҿ sӕng)
1990
2001
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kӇ cҧ 3 năm hӑc tҥi các trung tâm ÿào tҥo cӝng ÿӗng.
Nguӗn: Ӫy ban kinh tӃ và xã hӝi Châu Á - Thái Bình Dѭѫng cӫa Liên Hӧp Quӕc (ESCAP) Thúc ÿҭy các mөc tiêu Thiên niên kӹ ӣ Châu Á và Thái Bình Dѭѫng: Ĉѭѫng ÿҫu vӟi nhӳng thách thӭc giҧm
nghèo, Năm 2003 tҥi trang web http://www.unescap.org/LDC&Poverty/MDG.asp

a

--- = không có sӕ liӋu

Mông Cә
My-an-ma
Na-u-ru
Nê-pan
Pa-ki-xtan
Pa-pua Niu Ghi-nê
Phi-líp-pin
Cӝng hoà Hàn Quӕc
Xa-moa
Bán ÿҧo Xô-lô-mông
Sri Lan-ka
Ta-gi-ki-xtan
Thái Lan
Ĉông Ti-moa
Tông-ga
Tuӕc-mê-ni-xtan
Tu-va-lu
U-dѫ-bê-ki-xtan
Va-nu-a-tu
ViӋt Nam

Nѭӟc

Tӹ lӋ dân sӕ sӕng dѭӟi mӭc 1 $
mӛi ngày theo tѭѫng ÿѭѫng sӭc
mua (PPP) năm 1993 (%)
1990
2000

ĈÁNH GIÁ TIӂN ĈӜ THӴC HIӊN CÁC MӨC TIÊU PHÁT TRIӆN THIÊN NIÊN KӸ
HiӋn trҥng các mөc tiêu phát triӇn Thiên niên kӹ ӣ Châu Á (tiӃp theo)

2.1
11.5
9.0
64.2
56.1
15.6
95.7
45.5
21.4
65.2
3.7
38.4
4.0
56.7
65.9
3.3
--34.8

2.1
13.1
10.2
64.2
52.9
17.5
95.7
44.6
21.6
58.0
4.5
38.4
5.2
54.4
58.7
3.3
--21.7

----99
----99
----88
92
-----------------

19
93
99
86
54
94
--43
95
90
98
82
98
61
--100
-----

----93
----60
----61
62
-----------------

1990

11
58
97
60
26
66
--51
79
69
82
25
66
29
94
100
-----

2000

Tӹ lӋ cҩp nѭӟc nông
thôn (%)

30

Nguӗn: Ӫy ban kinh tӃ và xã hӝi Châu Á - Thái Bình Dѭѫng cӫa Liên Hӧp Quӕc (ESCAP) Thúc ÿҭy các mөc tiêu Thiên niên kӹ ӣ Châu Á và Thái Bình Dѭѫng: Ĉѭѫng ÿҫu vӟi nhӳng thách
thӭc giҧm nghèo, năm 2003 tҥi trang web http://www.unescap.org/LDC&Poverty/MDG.asp

HIV = vI rút làm suy giҧm khҧ năng miӉn dӏch ӣ ngѭӡi

--- = không có sӕ liӋu

----0.02
--3.77
0.18
----0.58
0.04
0.09
----0.05
0.82
-------

Áp-gha-ni-xtan
A-déc-bai-gian
Băng-la-ÿét
Bu-tan
Căm-pu-chia
Cӝng hoà nhân dân Trung Hoa
Bán ÿҧo Cook
Fi-gi
Ҩn Ĉӝ
In-ÿô-nê-xia
Ka-zҹc-xtan
Ki-ri-ba-ti
Cӝng hoà Kyr-gi-z i-xtan
Cӝng hoà dân chӫ nhân dân Lào
Ma-lai-xia
Man-ÿi-vѫ
Bán ÿҧo Mác-san
Mi-crô-nê-xia

----<0.01
--0.94
0.07
----0.14
0.01
0.05
----0.02
0.03
-------

----<0.01
--2.31
0.02
----0.40
0.02
------0.05
0.08
-------

Nѭӟc

----0.01
--4.70
0.03
----0.82
0.04
------0.05
0.10
-------

Tӹ lӋ lây nhiӉm HIV ѭӟc tính (%) ӣ
thanh niên (15-24 tuәi), tính ÿӃn Tӹ lӋ che phӫ rӯng so vӟi Tӹ lӋ cҩp nѭӟc
cuӕi năm 1999
diӋn tích ÿҩt tӵ nhiên (%)
ÿô thӏ (%)
Nӳ
Nam
Thҩp
Cao
Thҩp
Cao
1990
2000
1990
2000

ĈÁNH GIÁ TIӂN ĈӜ THӴC HIӊN CÁC MӨC TIÊU PHÁT TRIӆN THIÊN NIÊN KӸ
HiӋn trҥng các mөc tiêu phát triӇn Thiên niên kӹ ӣ Châu Á (tiӃp theo)

--1.13
--0.13
0.03
0.16
0.04
<0.01
----0.0
--1.53
------------0.09

Thҩp

--2.30
--0.26
0.1
0.33
0.08
0.01
----0.07
--3.11
------------0.10

Cao

--0.42
--0.06
0.02
0.03
0.01
0.01
----0.02
--0.47
------------0.15

Thҩp

--1.67
--0.23
0.10
0.13
0.05
0.03
----0.07
--1.89
------------0.38

Cao

7.2
60.2
--32.7
3.6
70.1
22.4
63.8
46.1
90.3
35.4
2.7
31.1
36.6
6.5
8.0
--4.6
36.2
28.6

1990

6.8
52.3
--27.3
3.1
67.6
19.4
63.3
37.2
88.8
30.0
2.8
28.9
34.3
5.5
8.0
--4.8
36.7
30.2

2000

------93
96
88
93
------91
--87
------------86

1990

77
89
--94
95
88
91
97
95
94
98
93
95
--100
----94
63
95

2000

------64
77
32
82
------62
--78
------------48

1990

30
66
--87
87
32
79
71
100
65
70
47
81
--100
----79
94
72

2000

Tӹ lӋ cҩp nѭӟc nông
thôn (%)

31

--- = không có sӕ liӋu
HIV = vi rút làm suy giҧm khҧ năng miӉn dӏch ӣ ngѭӡi
Nguӗn: Ӫy ban kinh tӃ và xã hӝi Châu Á - Thái Bình Dѭѫng cӫa Liên Hӧp Quӕc (ESCAP) Thúc ÿҭy các mөc tiêu Thiên niên kӹ ӣ Châu Á và Thái Bình Dѭѫng: Ĉѭѫng ÿҫu vӟi nhӳng thách
thӭc giҧm nghèo, năm 2003 tҥi trang web http://www.unescap.org/LDC&Poverty/MDG.asp

Mông Cә
My-an-ma
Nau-ru
Nê-pan
Pa-ki-xtan
Pa-pua Niu Ghi-nê
Phi-líp-pin
Cӝng hoà Hàn Quӕc
Xa-moa
Bán ÿҧo Xô-lô-mông
Sri Lan-ka
Ta-gi-ki-xtan
Thái Lan
Ĉông Ti-moa
Tông-ga
Tuӕc-mê-ni-xtan
Tu-va-lu
U-dѫ-bê-ki-xtan
Va-nua-tu
ViӋt Nam

Nѭӟc

Tӹ lӋ lây nhiӉm HIV ѭӟc tính (%) ӣ
thanh niên (15-24 tuәi), tính ÿӃn Tӹ lӋ che phӫ rӯng so vӟi Tӹ lӋ cҩp nѭӟc
cuӕi năm 1999
diӋn tích ÿҩt tӵ nhiên (%)
ÿô thӏ (%)
Nӳ
Nam

ĈÁNH GIÁ TIӂN ĈӜ THӴC HIӊN CÁC MӨC TIÊU PHÁT TRIӆN THIÊN NIÊN KӸ
HiӋn trҥng các mөc tiêu phát triӇn thiên niên kӹ ӣ Châu Á (tiӃp theo)

