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GHI CHÚ  
 

Trong báo cáo này, "$" nghĩa là đô-la Mỹ. 
 
 
 
 
Tài liệu này được dịch từ nguyên bản tiếng Anh với mục đích phục vụ đông đảo bạn đọc. Mặc 
dù, chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của bản dịch, nhưng tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ 
chính của Ngân hàng Phát triển Châu Á và chỉ có nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này mới 
đáng tin cậy (nghĩa là chỉ nguyên bản tiếng Anh được chính thức công nhận và có hiệu lực). Do 
vậy, các trích dẫn cần dựa vào nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này. 
 
Theo Chính sách Truyền thông (2011) của ADB, tài liệu này hiện đang được công khai ra công 
chúng trước khi Ban Giám đốc xem xét. Nếu không có bất kỳ yêu cầu chính sửa nào sau khi 
Ban Giám đốc xem xét, tài liệu này được coi là bản cuối cùng. 
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NHỮNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ VIỆT NAM 

 
Kinh tế 2007 2008 2009 2010 2011 
GDP (tỷ $, giá hiện hành) 71 91 97 106 124 
GDP theo đầu người ($, giá hiện hành) 843 1.070 1.130 1.224 1.409 
Tăng trưởng GDP (%, giá cố định) 8,5 6,3 5,3 6,8 5,9 

Nông nghiệp   3,8 4,7 1,8 2,8 4,0 
Công nghiệp  10,2 6,0 5,5 7,7 5,5 
Dịch vụ  8,9 7,4 6,6 7,5 7,0 

Tổng đầu tư trong nước (% GDP) 43,1 39,7 38,1 38,9 32,6 
Tổng dự trữ trong nước (% GDP) 33,1 27,8 31,3 34,9 32,8 
Chỉ số giá tiêu dùng (% thay đổi hàng năm) 8,3 23,0 6,9 9,2 18,6 
Tổng phương tiện thanh toán (M2) (% thay đổi hàng năm) 46,1 20,3 29,0 33,3 12,1 
Thặng dư (thâm hụt) tài khóa (% GDP) (4,6) (3,1) (9,3) (7,9) (5,0) 
Cán cân thương mại hàng hóa (% GDP) (14,7) (14,0) (7,8) (4,8) (0,4) 
Cán cân vãng lai (% GDP) (10,0) (11,9) (6,8) (4,0) 0,2 
Trả nợ nước ngoài (% xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ) 3,8 3,3 4,2 3,4 … 
Nợ nước ngoài (% GDP) 32,5 29,8 39,0 42,2 … 
      
Đói nghèo và Xã hội 2000  2010   
Dân số (triệu) 77,6  87,8 [2011]   
Tốc độ tăng dân số (% thay đổi hàng năm)  1,35  1,04 [2011]   
Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ (trên 100.000 ca sinh còn sống) 91  60   
Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi/1.000 ca sinh còn 
sống)  27  19   
Tuổi thọ khi sinh (năm) 72  75    
Tỷ lệ biết chữ (%)  90  93 [2009]   
 
Tỷ lệ học tiểu học (%)  108  106   
Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em (% dưới 5 tuổi)  33 [1995-2000]  20   
Tỷ lệ dân số sống dưới ngưỡng nghèo (%) 37,4 [1998]  14,5 [2008]    
Tỷ lệ dân số được tiếp cận nước sạch (%)  77  95   
Tỷ lệ dân số được tiếp cận vệ sinh (%)  56  76   
      
Môi trường    2010  
Mức phát thải các-bon đi-ô-xít (triệu tấn)    114 [2009]  
Mức phát thải các-bon đi-ô-xít theo đầu người (tấn)    1,3 [2009]  
Diện tích rừng (triệu héc-ta)    13,4  
Dân số đô thị (% tổng dân số)    32 [2011]  

 
Danh mục của ADB (Các khoản vay của nhà nước , tính 
đến 31/03/2012) OCR ADF Tổng 
Tổng số khoản vay  13 46 59 
Vay nợ ròng (triệu đô-la, cộng dồn) 4.454,39 2.624,00 7.078,30 
Giải ngân     

Tổng vốn dành cho giải ngân (triệu đô-la ) 3.592,58 1.800,43 5.393,01 
Số đã giải ngân (triệu đô-la , cộng dồn) 861,72 823,57 1.685,29 
Tỷ lệ giải ngân (số đã giải ngân/tổng vốn dành giải 
ngân) 19 31 24 

… = không có số liệu, ( ) = âm, [ ] = năm gần nhất có số liệu, ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADF = Quỹ Phát triển Châu Á, 
GDP = tổng sản phẩm quốc nội, M2 = tổng phương tiện thanh toán, OCR = nguồn vốn vay thông thường.  
Nguồn: Chính phủ Việt Nam, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á. 



 
 

 

I. CÁC VẤN ĐỀ VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

A. Bối cảnh quốc gia 

1. Thành tựu chung. Việt Nam đã đạt được thành tựu tăng trưởng nhanh chóng trong hai 
thập kỷ qua với những cải cách liên tục theo hướng thị trường, mức tăng trưởng tổng sản 
phẩm quốc nội hàng năm bình quân đạt 6,6% từ năm 2007 đến năm 2011, tổng sản phẩm quốc 
nội theo đầu người tăng từ 843 đô-la năm 2007 lên đến 1.409  đô-la năm 2011.1

 

 Hiện nay, Việt 
Nam được xếp hạng là quốc gia có thu nhập trung bình ở mức thấp (MIC). Quá trình phát triển 
này có sự đóng góp của ổn định chính trị và xã hội. Mặc dù quá trình phát triển  diễn ra hiệu 
quả, các nhà hoạch định chính sách vẫn ghi nhận rằng đà tăng trưởng được g iải phóng qua 
những cải cách ban đầu hiện nay đang giảm dần động lực và đòi hỏi phải tăng cường về chiều 
sâu và đẩy nhanh cải cách. 

2. Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ . Việt Nam nhìn chung đảm bảo tiến độ trong 
việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ . Quốc gia này đã đạt được mục tiêu năm 
2015 về tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi. Tỷ lệ nhập học tiểu học ròng đạt 97% năm 
2009, với các tỉ lệ công bằng về vùng miền, thành thị - nông thôn và giới. Có rất nhiều tiến bộ 
đã đạt được trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ. Tuy nhiên, cần phải có nhiều nỗ lực hơn 
nữa để giải quyết những khác biệt về địa lý liên quan đến kiểm soát HIV/AIDS và các bệnh dịch 
khác cũng như bền vững về môi trường. Điều này đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả lập kế hoạch 
phát triển theo các mục tiêu phù hợp cho các nguồn lực khu vực công, và cải thiện hiệu suất chi 
tiêu lĩnh vực xã hội. 
 
3. Giảm nghèo. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm nghèo, với mức 
nghèo giảm từ 58,1% năm 1993 xuống còn 14,5% năm 200 8.2

 

 Tuy nhiên, có sự chênh lệch 
đáng kể về mức nghèo giữa các vùng miền. Mức nghèo tại các vùng đông nam bộ, đồng bằng 
sông Hồng và sông Cửu Long, và duyên hải miền nam trung bộ được coi là thấp, nhưng còn 
cao tại miền núi phía bắc, duyên hải bắc trung bộ và Tây nguyên. Mặc dù các nhóm dân tộc 
thiểu số chiếm dưới 15% tổng dân số, nhưng lại chiếm trên một nửa số người nghèo. Sự khác 
biệt lớn về tỷ lệ dân số sống ở mức dưới 2 đô-la một ngày (43,4% năm 2008, theo sức mua 
tương đương), và 1,25 đô-la một ngày (16,9% năm 2008) cho thấy rất nhiều hộ gia đình vẫn rất 
dễ có nguy cơ tái nghèo ngay cả với một cú sốc nhỏ bên trong và bên ngoài. 

4. Công bằng giới. Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể về công bằng giới qua việc thu 
hẹp khoảng cách về giới trong giáo dục và y tế, cũng như về mở rộng cơ hội kinh tế cho cả hai 
giới.3

 

 Tỷ lệ tham gia của nữ giới trong lực lượng lao động được coi là cao. Khoảng cách giới 
trong thu nhập cũng hẹp hơn rất nhiều so với nhiều quốc gia khác tại  Châu Á. Phụ nữ hiện 
chiếm 25,8% số đại biểu Quốc hội, là một trong những tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Tuy nhiên, 
vẫn còn những thách thức lớn liên quan đến sự phổ biến của bạo lực giới, tỷ lệ tham gia của 
phụ nữ ở mức thấp trong việc ra quyết định tại khu vực công, thị trường lao động còn phân biệt 
lớn về giới và tỷ lệ sinh nam ngày một tăng. Chênh lệch giới thể hiện rõ hơn tại các vùng nông 
thôn và dân tộc thiểu số. 

                                                
1  Tổng thu nhập theo đầu người của quốc gia theo giá trị trường hiện tại năm 2011 là 1.173 đô-la. 
2  Phân tích nghèo (Tóm tắt) (có thể được tiếp cận qua danh mục các tài liệu liên quan tại Phụ lục 2). 
3  Phân tích giới (Tóm tắt) (có thể được tiếp cận qua danh mục các tài liệu liên quan tại Phụ lục 2). 
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B. Đánh giá và triển vọng kinh tế 

5. Nguyên nhân về cơ cấu của sự bất cân đối kinh tế vĩ mô. Việt Nam đã vượt qua 
được tình hình bất ổn của kinh tế toàn cầu khá tốt, và đạt mức tăng trưởng bình quân cao hơn 
so với các quốc gia tương đương trong khu vực. Tuy nhiên, tăng trưởng đạt được với cái giá là 
lạm phát cao, ở mức bình quân khoảng 13% giai đoạn 2007-2011. Trong năm 2011, Việt Nam 
đã xử lý các triệu chứng vấn đề kinh tế vĩ mô của mình bằng các chính sách tài khóa và thắt 
chặt tiền tệ, giảm tỉ lệ lạm phát từ đỉnh là 23% xuống còn một con số vào tháng 4/2012. Áp lực 
lạm phát có khả năng tái diễn nếu những hạn chế về cung, nhất là vấn đề thiếu lao động có kỹ 
năng và thiếu cơ sở hạ tầng, không được giải quyết. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu , dòng vốn mạnh mẽ từ nước ngoài đổ vào Việt Nam kể từ khi quốc gia này gia 
nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2007 đã thể hiện rõ những trở ngại về cung. Mấu chốt 
của những ách tắc về cơ cấu là sự kém hiệu quả  của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), 
thiếu hiệu quả của các chương trình cơ sở hạ tầng công, và một hệ thống ngân hàng còn hạn 
chế về chiều sâu chủ yếu dựa vào một vài ngân hàng quốc doanh lớn. Hệ quả là hiệu quả đầu 
tư cũng như năng suất lao động suy giảm và trở nên thấp hơn so với các quốc gia trong khu 
vực có cùng trình độ phát triển về kinh tế. 
 
6. Năng suất và khả năng cạnh tranh . Mặc dù Việt Nam được coi là thành công trong 
việc cải cách các thông lệ và quy định liên quan đến doanh nghiệp, nhưng khả năng cạnh tranh 
của Việt Nam bị cản trở bởi những ách tắc dai dẳng về cơ cấu.4 Để duy trì mức tăng trưởng đủ 
cao và lâu dài nhằm thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, đòi hỏi phải cải thiện về hiệu suất, bắt 
đầu với đầu tư công nhằm giải quyết hiệu quả những trở ngại từ phía cung.5

 

 Hiện đang có nhu 
cầu về nâng cao minh bạch và công khai thông tin liên quan đến hoạch định chính sách, cũng 
như tạo môi trường pháp lý minh bạch và hiệu quả để các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng. 
Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao và yếu kém trong giám sát ngân hàng đã làm tăng các rủi ro tài 
chính. Khu vực tài chính cần được tăng cường về giám sát, còn thách thức  trong dài hạn là 
phải xây dựng được một hệ thống tài chính trong nước đa dạng và có chiều sâu hơn, nhằm có 
khả năng huy động vốn cho đầu tư, bao gồm cả đầu tư vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. 
Những biện pháp trên sẽ thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân (PSD). 

7. Vẫn còn nghèo. Những trở ngại chính trong việc tiếp tục giảm nghèo là hiệu quả đầu tư 
còn thấp trong lĩnh vực xã hội do những yếu kém trong lập kế hoạch và triển khai, thiếu tiếp cận 
về cơ sở hạ tầng xã hội, mạng lưới an sinh xã hội chưa hoàn thiện, khả năng dễ tổn thương đối 
với thiên tai và biến đổi khí hậu. Người nghèo đặc biệt dễ bị tổn thương với giá lương thực thực 
phẩm. Do cơ cấu vận hành của thị trường trong nước, hiện giá lương thực thực phẩm đã tăng 
lên mức khá cao ở Việt Nam so với các nước khác trong khu vực. 
 
8. Suy thoái môi trường và khả năng dễ tổn thương với biến đổi khí hậu . Một thách 
thức lớn là phải quản lý phát triển kinh tế ở mức cao theo hướng bền vững về môi trường, đặc 
biệt trong bối cảnh suy thoái môi trường và biến đổi khi hậu.6

 

 Công nghiệp hóa, đô thị hóa, và 
thâm canh hóa nông nghiệp đã gây ra suy thoái về đất và nước. Việc tiếp tục xả chất thải chưa 
xử lý ra đất và nước gây đe dọa về an toàn nước, dẫn đến ảnh hưởng về an ninh lương thực 
và cung cấp năng lượng có độ tin cậy. Việc giải quyết hiệu quả những quan ngại về môi trường 
và biến đổi khí hậu có ý nghĩa quan trọng đến tiềm năng phát triển của Việt Nam trong dài hạn. 

                                                
4  Ngân hàng Thế giới. 2010. Tài liệu Môi trường Kinh doanh 2011: Tạo khác biệt cho doanh nghiệp. Hà Nội. 
5  ADB. 2012. Tài liệu Việt Nam: Những hạn chế quan trọng trong phát triển. Hà Nội. 
6  Đánh giá Môi trường (Tóm tắt) (có thể được tiếp cận qua danh mục các tài liệu liên quan tại Phụ lục 2). 
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C. Các nội dung chính trong Chiến lược Quốc gia của ADB kỳ trước 

9. Trọng tâm và chủ điểm. Bản chiến lược và chương trình quốc gia Việt Nam (CSP) của 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giai đoạn 2007 -2010 chủ yếu tập trung vào tăng trưởng 
kinh tế theo hướng kinh doanh và vì người nghèo ; với hai chủ đề bổ trợ là (i) phát triển xã hội 
công bằng và cân bằng và (ii) môi trường .7 Một chủ đề phụ về "tạo điều kiện kinh doanh hiệu 
quả trong một nền kinh tế toàn cầu thay đổi" được thông qua trong đợt sơ kết giữa kỳ của chiến 
lược và chương trình quốc gia sau những bất ổn kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008–2009.8 Tất cả 
các hoạt động can thiệp đều tìm cơ hội đẩy mạnh về điều hành và hợp tác khu vực. Trọng tâm 
cơ bản và phạm vi của bản chiến lược và chương trình quốc gia được hài hòa chặt chẽ với Kế 
hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội (SEDP) giai đoạn 2006–2010 của Chính phủ,9 cũng như Chiến 
lược 2020 của ADB.10

 

 Bản chiến lược và chương trình quốc gia được triển khai qua các hoạt 
động tham gia của ADB tại những lĩnh vực lựa chọn: giáo dục, năng lượng, tài chính, cơ sở hạ 
tầng đô thị, cơ sở hạ tầng nông thôn, giao thông, nông nghiệp và tài nguyên, y tế, thương mại, 
tài chính công và phát triển kinh tế. Phát triển khu vực tư nhân, quản trị điều hành và phát triển 
xã hội cũng bổ trợ cho trọng tâm và các chủ điểm của bản chiến lược và chương trình quốc gia. 

10. Bài học thu được. Báo cáo đánh giá về chương trình hỗ trợ quốc gia (CAPE) đã tổng 
kết về những chiến lược và chương trình hỗ trợ của ADB giai đoạn 1999–2008 và khẳng định 
được sự phù hợp và hiệu quả của chúng.11

 

 CAPE đã chỉ ra những điểm mạnh về hoạt động 
của ADB tại Việt Nam gồm (i) hài hòa với các kế hoạch phát triển của Chính phủ, (ii) nhân rộng 
được những thông lệ thành công trước đó trong các dự án về sau, và (iii) điều phối viện trợ; 
những điểm yếu bao gồm (i) hiệu quả triển khai còn yếu kém, (ii) thiếu xây dựng năng lực thể 
chế, và (iii) thiếu tập trung về địa lý. Trên cơ sở những kết luận trên, CAPE khuyến nghị bản 
chiến lược đối tác quốc gia tiếp theo phải tăng cường tính lựa chọn trong hoạt động, cải thiện 
hiệu quả triển khai và hỗ trợ triển khai những dự án được phân cấp, tăng cường sự cam kết 
của Chính phủ về đảm bảo bền vững trong đầu tư sau khi hoàn tất dự án, tham gia nhiều hơn 
vào vấn đề điều hành và tài chính công, mở rộng hỗ trợ nhằm phát triển khu vực tư nhân, và 
tăng cường tinh thần làm chủ của Chính phủ trong dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA) sử dụng vốn viện 
trợ không hoàn lại. Các khuyến nghị của CAPE là nội dung thiết yếu trong việc chuẩn bị bản 
chiến lược đối tác quốc gia. 

11. Hiệu quả hoạt động danh mục. Tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2012, danh mục hiện 
tại gồm 59 khoản vay và 48 dự án hỗ trợ kỹ thuật đạt giá trị ròng là 7,1 tỷ đô-la. Trong số đó, 
3,4 tỷ đô-la (54%) đã được dự chi và 1,7 tỷ đô-la (24%) đã được giải ngân. Danh mục của Việt 
Nam đã tăng trưởng đáng kể từ năm 2007 qua việc tăng cam kết nguồn vốn vay thông thường 
(OCR) cho lĩnh vực năng lượng và giao thông.  Vì tiến độ trao thầu và giải ngân trong các lĩnh 
vực này bị ảnh hưởng bởi những chậm trễ khởi đầu cũng như những phức tạp trong giải phóng 
mặt bằng và tái định cư, tình hình thực hiện dự án không tốt  trong giai đoạn 2006–2009. Hiệu 
quả hoạt động hàng năm được cải thiện vào năm 2011 với tỷ lệ giải ngân được nâng lên mức 
16,1% từ mức 12,3% năm 2010. 

                                                
7  ADB. 2006. Tài liệu Chiến lược và Chương trình Quốc gia: Việt Nam, 2007–2010. Manila. 
8 ADB. 2010. Tài liệu Sơ kết Giữa kỳ Chiến lược và Chương trình Quốc gia: Việt Nam, 2007–2010. Manila. 
9 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI). 2006. Tài liệu Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội, 2006–2010. Hà Nội. 
10  ADB. 2008. Tài liệu Chiến lược 2020: Khuôn khổ Chiến lược dài hạn của Ngân hàng Phát triển Châu Á, 

2008─2020. Manila. 
11 Đánh giá Chương trình Hỗ trợ Quốc gia ( có thể được tiếp cận qua danh mục các tài liệu liên quan tại Phụ lục 2). 

Vụ Đánh giá Độc lập cố vấn rằng chiến lược đối tác quốc gia (CPS) mới giai đoạn này không cần phải lập sau khi 
có báo cáo xác nhận và tự đánh giá tổng kết cuối cùng. 
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12. Khác biệt về hiệu quả hoạt động theo lĩnh vực. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ trong lĩnh 
vực giáo dục từ trước đến nay luôn thành công ổn định. Các dự án về nông nghiệp và tài 
nguyên, y tế, nước sạch, cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị khác cho thấy có chậm trễ trong khởi 
động, nhưng đã tiến triển tốt sau 2-3 năm. Trong lĩnh vực tài chính, hầu hết hỗ trợ được sử 
dụng theo phương thức cho vay trên cơ sở chính sách nên được giải ngân nhanh. Các dự án 
năng lượng và giao thông cho thấy có sự khác biệt, trong đó có một số dự án tiến triển nhanh 
hơn các dự án khác. Chậm trễ thường diễn ra trong quá trình mua sắm đấu thầu, phát sinh từ 
điều kiện không hợp lệ của việc DNNN đấu thầu tại các dự án sử dụng vốn ADB và năng lực tài 
chính của các nhà thầu. Một số dự án giao thông gặp khó khăn hơn do giá cả leo thang, những 
phức tạp trong giải phóng mặt bằng và tái định cư, cũng như trong việc đảm bảo vốn đối ứng 
cần thiết trong điều kiện thắt chặt tài khóa hiện nay. Những cải thiện về hiệu quả hoạt động 
danh mục có thể đạt được qua việc (i) tiếp tục cải thiện chất lượng từ đầu trong khâu chuẩn bị 
và thiết kế dự án; (ii) cho phép hành động trước để tránh chậm trễ khi khởi động; (iii) nâng cao 
năng lực của các cơ quan triển khai; (iv) hài hòa những hướng dẫn và th ủ tục giữa ADB và 
Chính phủ, đặc biệt trong tuân thủ về mua sắm và an sinh xã hội ; (v) điều phối dự án; và (vi) 
hành động nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể theo lĩnh vực nêu trên. Các vấn đề trên hiện 
đang được giải quyết thông qua tăng cường việc quản lý dự án tốt hơn và nâng cao năng lực 
nhờ các chương trình đào tạo và dự án của ADB, các nỗ lực hài hòa với nhóm sáu ngân 
hàng,12

 
 và đối thoại chính sách với Chính phủ. 

II. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 

A. Chiến lược quốc gia của Chính phủ 

13. Chiến lược và kế hoạch phát triển của Chính phủ. Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã 
hội, giai đoạn 2011–2020, được phê duyệt vào tháng 1 năm 2011, đặt mục tiêu Việt Nam trở 
thành quốc gia công nghiệp hiện đại vào năm 2020.13 Sau những phân tích kỹ lưỡng về những 
điểm yếu hiện tại và những thách thức phát sinh mà quốc gia thu nhập trung bình phải đối mặt, 
chiến lược đã ghi nhận nhu cầu phải chuyển đổi từ một nền kinh tế phụ thuộc vào lao động rẻ 
và thâm dụng vốn đầu tư sang nền tảng tăng trưởng dựa trên hiệu suất, năng suất và khả năng 
cạnh tranh cao hơn. Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2011–201514

 

 dự kiến sẽ đạt 
được mục tiêu thông qua (i) cải thiện các thể chế nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa; (ii) nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; và (iii) từng bước xây 
dựng các hệ thống cơ sở hạ tầng toàn diện và hiện đại, đặc biệt là mạng lưới giao thông và cơ 
sở hạ tầng đô thị lớn. Chính phủ cũng cân nhắc tái cấu trúc nền kinh tế—cụ thể trong lĩnh vực 
tài chính, đầu tư công và DNNN —như là chìa khóa cho  phát triển dài hạn. Trọng tâm chiến 
lược và các hành động cụ thể được khuyến nghị cho mỗi ngành và cho các vấn đề xuyên suốt 
đều tập trung vào tăng cường cải cách và đổi mới. 

14. Mối quan hệ giữa Chiến lược 2020 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội. Kế hoạch 
Phát triển Kinh tế-Xã hội và Chiến lược 2020 đều có các mục tiêu chung là tăng trưởng toàn 
diện, tăng trưởng bền vững về môi trường, hợp tác và hội nhập khu vực (RCI). Chiến lược 
2020 tạo điều kiện cho ADB giúp Việt Nam đối phó với những quan ngại về biến đổi khí hậu và 
môi trường để đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ người nghèo, đồng thời hưởng lợi từ 
                                                
12 Bao gồm ADB, Cơ quan Phát triển Pháp, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Cộng 

hòa Hàn Quốc , Ngân hàng Tái thiết Đức ( KfW), và Ngân hàng Thế giới, đều là những nhà tài trợ tích cực ở Việt 
Nam. 

13 Bộ KH&ĐT. 2011. Tài liệu Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội, 2011–2020. Hà Nội (tháng 1). 
14 Bộ KH&ĐT. 2011. Tài liệu Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội, 2011–2015. Hà Nội (tháng 11). Đây là kế hoạch đầu 

tiên trong hai kế hoạch 5 năm để triển khai chiến lược giai đoạn 2011–2020. 
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việc trao quyền cho phụ nữ. Các chương trình của ADB về hợp tác và hội nhập khu vực sẽ góp 
phần tăng cường khả năng chịu đựng của Việt Nam với các cú sốc bên ngoài và những thách 
thức xuyên biên giới qua việc cung cấp hàng hóa công cộng trong khu vực và lợi ích đem lại 
qua tăng cường kết nối khu vực. Các lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 
về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, và cải thiện về cơ sở hạ tầng đều có điểm 
chung với Chiến lược 2020. Điều hành tốt và tăng cường năng lực, phát triển khu vực tài chính 
và phát triển khu vực tư nhân được coi là quan trọng trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 
nhằm đẩy mạnh hiệu suất và năng suất của nền kinh tế Việt Nam, như đã đư ợc nêu bật tại 
Chiến lược 2020. Các giải pháp về quan hệ đối tác và kiến thức là những nội dung quan trọng 
trong hoạt động của ADB. 
 
15. Hỗ trợ của các đối tác phát triển. Việc phối hợp và hài hòa với các đối tác phát triển15

 

 
đang hoạt động tích cực tại Việt Nam được coi là hiệu quả và phù hợp với Tuyên bố Paris, 
Tuyên bố Hà Nội, và Nghị trình Hành động Accra. Các đối tác phát triển tập trung vào các lĩnh 
vực có lợi thế cạnh tranh của họ đồng thời phối hợp hành động thông qua các cơ chế và khuôn 
khổ chung tăng cường hiệu quả viện trợ và kết quả phát triển. ADB là nhà tài trợ hàng đầu 
trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên, giáo dục và quản lý khu vực công (PSM), qua đó 
ADB đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạch định c hiến lược cấp ngành, cải cách thể 
chế, và phát triển năng lực. Quan hệ đối tác với các bên liên quan, bao gồm cả với các tổ chức 
phi Chính phủ và xã hội dân sự, sẽ tăng cường hiệu quả hỗ trợ của ADB. 

B. Chiến lược quốc gia của ADB 

16. Trọng tâm của chiến lược đối tác quốc gia. ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam về mục tiêu tiến 
tới quốc gia có thu nhập trung bình ở mức cao qua ba trụ cột: tăng trưởng toàn diện, nâng cao 
hiệu quả kinh tế, và bền vững về môi trường. Các nguyên tắc chính của chiến lược đối tác quốc 
gia là (i) bám sát các ưu tiên của Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2011-2015 vốn 
phù hợp với Chiến lược 2020; (ii) tập trung vào các giải pháp đổi mới và đem lại giá trị gia tăng; 
(iii) đáp ứng cam kết của Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế và những cải cách liên quan; và 
(iv) quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác phát triển khác nhằm triển khai các cam kết theo 
Tuyên bố Paris. Để tối đa hóa tác động phát triển, sẽ chú ý đúng mức đến các chủ điểm như 
điều hành tốt và phát triển năng lực, phát triển khu vực tư nhân, biến đổi khí hậu, hợp tác và hội 
nhập khu vực, và công bằng giới. 
 
17. Tăng trưởng toàn diện. Hỗ trợ của ADB sẽ giúp lồng ghép người nghèo, các nhóm và 
thành phần dễ bị tổn thương khác trong xã hội vào tiến trình phát triển bằng cách nâng cao khả 
năng tiếp cận tới các cơ hội do cải thiện về cơ sở hạ tầng, tài chính vi mô, phát triển nông thôn, 
và các dịch vụ xã hội  đem lại . ADB sẽ nỗ lực trao quyền cho người nghèo, người dễ bị tổn 
thương, và phụ nữ, ADB cũng giải quyết vấn đề như khoảng cách thu nhập và chênh lệch khác 
trong xã hội đòi hỏi phải tăng cường dịch vụ xã hội và quan tâm đến công bằng giới. ADB sẽ hỗ 
trợ công bằng giới qua việc áp dụng lồng ghép vấn đề giới trong các lĩnh vực. ADB sẽ nâng 
tầm quy mô hỗ trợ cho giáo dục, bao gồm giáo dục và đào tạo nghề và kỹ thuật, nhằm đảm bảo 
phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng toàn diện thông qua việc cung cấp các dịch vụ giáo 
dục mở rộng với những cải thiện về chất lượng và khả năng tiếp cận. Hỗ trợ sẽ được nhắm tới 
những địa phương và cộng đồng khó khăn, đặc biệt tại các khu vực miền núi phía bắc và miền 
trung. 
 

                                                
15 Các chỉ số danh mục và quốc gia (có thể được tiếp cận qua danh mục các tài liệu liên quan tại Phụ lục 2). 
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18. Nâng cao hiệu suất kinh tế . Trên cơ sở những khuyến nghị của báo cáo đánh giá 
CAPE, ADB sẽ hỗ trợ cải cách cơ cấu và chính sách bao gồm cả điều hành và tài chính công 
nhằm đẩy mạnh môi trường tạo điều kiện kinh doanh và qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu 
vực tư nhân. Các hoạt động can thiệp sẽ được thiết kế nhằm tạo điều kiện hình thành môi 
trường pháp lý minh bạch và hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp cạnh tranh công bằng và cung 
cấp hàng hóa công hiệu quả. Cải cách DNNN sẽ tập trung vào nâng cao hiệu suất DNNN. Theo 
khuyến nghị của báo cáo đánh giá CAPE, việc nâng cao năng lực thể chế sẽ được chú trọng 
qua tăng cường quản lý khu vực công, đặc biệt trong cải cách hành chính công, công tác lập kế 
hoạch đầu tư công, và quản lý kinh tế vĩ mô. ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiệm vụ dài hạn của Chính 
phủ nhằm tăng cường chiều sâu cho khu vực tài chính, qua đó hỗ trợ huy động nguồn lực tốt 
hơn và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Về quan  điểm giảm dần hỗ trợ phát triển chính thức, 
cụ thể là viện trợ không hoàn lại và nguồn vốn ưu đãi, điều này hết sức quan trọng để có thể 
huy động nguồn vốn tư nhân cần thiết nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ tiện 
ích và xã hội, bao gồm cả giáo dục. ADB sẽ tiếp tục tài trợ trực tiếp để giải quyết thiếu hụt 
nguồn lực đáng kể trong các lĩnh vực đó, những thiếu hụt quan trọng nhằm giải quyết những 
ách tắc lớn về phía cung, đồng thời nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh. 
 
19. Bền vững về môi trường. Việc phản hồi kịp thời và được hoạch định tốt với những 
thách thức về biến đổi khí hậu và về môi trường  ở cấp quốc gia và tiểu vùng, quản lý môi 
trường thích hợp, cũng như việc áp dụng công nghệ sạch trong phát triển cơ sở hạ tầng có vai 
trò quan trọng trong việc đảm bảo phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ được người nghèo. 
Việc cải thiện điều hành môi trường, đặc biệt trong đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá 
tác động môi trường cho các dự án đầu tư, sẽ đảm bảo bền vững trong dài hạn. Những biện 
pháp đối phó với biến đổi khí hậu tập trung vào thích ứng trong xây dựng cơ sở hạ tầng và xây 
dựng khả năng ứng phó tại các vùng ven biển  và vùng trũng sẽ hỗ trợ cho các lĩnh vực sản 
xuất của nền kinh tế Việt Nam, bao gồm cả về tài nguyên và nguồn lực con người. Những hỗ 
trợ của ADB về hợp tác và hội nhập khu vực sẽ tăng cường khả năng ứng phó của các quốc 
gia và khu vực theo nhóm và có phối hợp. 
 
20. Lựa chọn ngành. Theo khuyến nghị tại báo cáo đánh giá CAPE, ADB sẽ tối đa hóa tác 
động phát triển qua các hoạt động của mình ở Việt Nam bằng cách tập trung có lựa chọn vào 
các lĩnh vực trong Chiến lược 2020 mà ADB có thể đem lại giá trị gia tăng cao nhất về mặt tài 
trợ và chuyển giao kiến thức. ADB sẽ ưu tiên cho sáu ngành: (i) nông nghiệp và tài nguyên, (ii) 
giáo dục, (iii) năng lượng, (iv) tài chính, (v) giao thông, và (vi) cấp nước, cơ sở hạ tầng và các 
dịch vụ đô thị khác. Hỗ trợ nhằm cải thiện quản lý khu vực công sẽ là hoạt động mang tính 
xuyên suốt và tăng cường hoạt động của các ngành. ADB sẽ tập trung tham gia trong lĩnh vực 
y tế về các vấn đề quản lý ngành bao gồm cải thiện nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ, 
đồng thời hỗ trợ cho các vùng bị thiệt thòi nhằm đảm bảo tăng trưởng toàn diện. Đồng thời, 
ADB sẽ rút dần hoạt động khỏi lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 

 
21. Các vấn đề liên ngành. Chiến lược đối tác quốc gia sẽ coi các chủ đề về điều hành và 
phát triển năng lực, công bằng giới, phát triển khu vực tư nhân và hoạt động của khu vực tư 
nhân là những động lực thay đổi chính bất kỳ khi nào có thể trong các hoạt động của ADB. 
Toàn bộ các chương trình và dự án sử dụng vốn của ADB sẽ phải có những can thiệp chính 
sách và định hướng cải cách nhằm tăng cường về điều hành, hành chính và tài chính công, 
quản lý ngành, phát triển năng lực và thể chế. Theo khuyến nghị tại báo cáo đánh giá CAPE, 
ADB sẽ thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân và hoạt động của khu vực tư nhân trong giai đoạn 
chiến lược đối tác quốc gia bằng cách hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh và hỗ trợ 
theo định hướng hành động nhằm xây dựng quan hệ đối tác công -tư (PPP). Chủ đề giới sẽ 
được lồng ghép trong các dự án liên quan. 
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22. Các vấn đề liên ngành. Theo khuyến nghị tại báo cáo đánh giá CAPE, ADB xây dựng 
năng lực ở cấp dự án trong các ngành và lĩnh vực nơi công tác chuẩn bị và triển khai dự án 
được phân cấp cho các cơ quan triển khai ở địa phương, bao gồm phát triển nông thôn và cơ 
sở hạ tầng nông thôn, đường tỉnh lộ, cấp nước, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội khác. 
Trong các dự án đô thị và nông thôn, các hoạt động trọng tâm sẽ chủ động hơn trong việc áp 
dụng cách tiếp cận phát triển tổng hợp nhằm giải quyết các nhu cầu chung tại các đô thị và địa 
phương ở quy mô nhỏ hoặc trong cùng địa bàn. ADB sẽ đẩy mạnh trọng tâm về kiến thức và 
giá trị gia tăng trong các hỗ trợ của mình. 
 

III. THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

A. Nguồn lực dự kiến 

23. Phương thức hỗ trợ . Để triển khai chiến lược đề xuất và đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của Việt Nam như một quốc gia có thu nhập trung bình, ADB đề xuất đa dạng các nguồn lực tài 
trợ và phương thức hỗ trợ, bao gồm vốn vay và đầu tư cổ phần, hỗ trợ kỹ thuật và các sản 
phẩm kiến thức khác, và cố vấn chính sách. Việc đồng tài trợ sẽ đem lại cả hỗ trợ tài chính và 
chuyên môn kỹ thuật. Chương trình cho vay đề xuất gồm các dự án đầu tư hỗ trợ cho các công 
trình dân dụng, thiết bị , cho vay trên cơ sở chính sách bao gồm các chương trình phát  triển 
ngành nhằm triển khai cải cách thể chế và chính sách cũng như tăng cường năng lực. Để tối đa 
hóa tác động phát triển trong các hoạt động của ADB tại Việt Nam, chiến lược đối tác quốc gia 
này áp dụng một cách có hệ thống các nguyên tắc lựa chọn và thẩm định độ sẵn sàng của dự 
án trong chuẩn bị danh mục dự án. Hiệu quả hoạt động của danh mục dự án hiện tại sẽ được 
xem xét cẩn trọng khi cân nhắc khoản vay mới. 
 
24. Nguồn lực sẵn có. Số liệu kế hoạch dự kiến về nguồn vốn vay thông thường là 943 
triệu đô-la mỗi năm giai đoạn 2013–2014 và 760 triệu đô-la cho năm 2015. Số liệu kế hoạch dự 
báo về phân bổ vốn từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) cho Việt Nam giai đoạn 2013 -2014 là 385 
triệu đô-la mỗi năm và 395 triệu đô-la cho năm 2015. Số vốn ADF phân bổ thực tế cho Việt 
Nam giai đoạn 2013 –2014 sẽ phụ thuộc vào các đánh giá hiệu quả hoạt động của quốc gia 
theo hướng phân bổ trên cơ sở hiệu quả hoạt động. Trong phạm vi chương trình quốc gia, vốn 
ADF sẽ chủ yếu được sử dụng cho các dự án hỗ trợ cho các dịch vụ xã hội và phát triển nông 
thôn tại các vùng  khó khăn, với các dự án thường không tạo nguồn thu, nhằm đảm bảo tăng 
trưởng toàn diện. Các nguồn lực ADF bổ sung ngoài số phân bổ trên cơ sở hiệu quả hoạt động 
dành cho Việt Nam có thể lấy từ quỹ ADF khu vực để hỗ trợ các dự án hợp tác và hội nhập khu 
vực đáp ứng các tiêu chí lựa chọn, cũng như ADF với lãi suất cao hơn. Nguồn vốn hỗ trợ kỹ 
thuật hàng năm khoảng 8 triệu đô-la sẽ được dùng để bổ trợ và bổ sung cho chương trình vay 
thông qua những hỗ trợ về chuẩn bị dự án cũng như phát triển năng lực và hỗ trợ kỹ thuật tư 
vấn chính sách, chú trọng cụ thể đến cải cách và quản lý ngành. Các nguồn lực khác sẽ được 
huy động cho việc chuẩn bị dự án, bao gồm vốn của Chính phủ và đồng tài trợ. Cơ chế chia sẻ 
chi phí cho phép ADB tài trợ đến 95% chi phí dự án vay và đến 90% chi phí hỗ trợ kỹ thuật.16

 
 

25. Hoạt động tác nghiệp  với khu vực tư nhân . Hoạt động tác nghiệp  với khu vực tư 
nhân là một phần không thể thiếu trong chiến lược đối tác quốc gia của ADB và đóng vai trò 
quan trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong quá trình phát triển, vai 
trò của nó trong nền kinh tế, và tiềm năng của khu vực này  trong việc đáp ứng nhu cầu vốn 
phát triển to lớn của Việt Nam, bao gồm cả cơ sở hạ tầng và một số dịch vụ xã hội. ADB sẽ đẩy 

                                                
16 Các cơ chế chia sẻ chi phí của quốc gia và các tham số tài trợ chi tiêu hợp lệ (có thể được tiếp cận qua danh mục 

các tài liệu liên quan tại Phụ lục 2). 
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mạnh nỗ lực tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng có sự tham gia của khu vực tư nhân và ADB 
sẽ huy động nguồn đồng tài trợ thương mại  cũng như các dự án tăng cường tín dụng. Hoạt 
động tác nghiệp với khu vực tư nhân sẽ hỗ trợ về vốn cho phát triển ngành cũng như tăng 
trưởng kinh tế nói chung qua một loạt các hoạt động, bao gồm hỗ trợ tài chính thương mại qua 
Chương trình Tài chính Thương mại của ADB, khả năng đầu tư cổ phần tại các ngân hàng, các 
tổ chức tài chính khác, và quỹ cổ phần tư nhân, các dòng tín dụng cho các đơn vị khu vực tài 
chính nhằm hỗ trợ về tài chính vi mô, bảo hiểm, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và nhà ở, 
thuê mua. Ngoài ra, ADB có thể tăng cường phát triển năng lực tại khu vực tài chính qua hỗ trợ 
kỹ thuật có mục tiêu kết hợp với tài trợ. Hoạt động tác nghiệp với khu vực tư nhân sẽ tập trung 
vào những ngành và lĩnh vực ưu tiên của chiến lược đối tác quốc gia. Trong những ngành đó, 
các hoạt động tác nghiệp với khu vực tư nhân cũng có thể hỗ trợ những giao dịch khả thi tại 
các lĩnh vực khác nơi ADB có thể đem lại giá trị gia tăng và nơi giao dịch thể hiện hiệu quả nổi 
bật cũng như tác động phát triển rõ ràng. 
 
B. Tổng quan chương trình 

26. Nông nghiệp và tài nguyên. Sự tham gia của ADB sẽ tập trung vào những thách thức 
cấp thiết còn tồn tại, liên quan đến tăng trưởng toàn diện và bền vững về môi trường, qua hỗ 
trợ tại những vùng khó khăn, quản lý nguồn lực nước và quản lý kiến thức. Hỗ trợ của ADB sẽ 
tiếp tục đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa định hướng thị trường của nền kinh tế nông thôn vốn vẫn 
đang trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung . Hỗ trợ của ADB sẽ xây 
dựng thể chế và năng lực nhằm giải quyết những quan ngại về biến đổi khí hậu và quản lý tài 
nguyên phức tạp có tác động đến phát triển bền vững về môi trường và kiểm soát thiên tai ở 
cấp quốc gia cũng như ở cấp tiểu khu vực và toàn cầu. 
 
27. Giáo dục . Chiến lược Phát triển Kinh tế -Xã hội của Việt Nam coi trọng việc cải thiện 
chất lượng và nâng cao tính phù hợp của giáo dục và dạy nghề trong quá trình công nghiệp 
hóa của Việt Nam. Nhằm đáp ứng vai trò quan trọng này, ADB sẽ tập trung vào giáo dục đại 
học và đào tạo tay nghề cao. Điều này sẽ tăng cường những kỹ năng cần thiết cho sinh viên để 
họ tham gia một cách hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa, đặc biệt là trong các ngành 
công nghệ cao, và tăng cường năng lực nghiên cứu và sáng tạo. ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 
giáo dục phổ thông trung học và giáo dục đại học, cũng như phát triển kỹ năng bậc cao đẳng, 
coi trọng hơn nữa tính phù hợp với nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. Việc này sẽ 
được thực hiện thông qua tăng cường sự tham gia của ngành công nghiệp và khu vực tư nhân 
trong việc lập kế hoạch và thực hiện đào tạo. Đồng thời, tính toàn diện, đã được ADB hỗ trợ 
thành công thông qua việc chú trọng đúng mức đến những nhóm bị thiệt thòi, sẽ được tiếp tục 
duy trì để cải thiện công bằng về giới và công bằng xã hội. ADB sẽ giúp các cơ quan Chính phủ 
tăng cường kiến thức và năng lực để tiến hành hoạch định và quản lý chính sách về tài chính 
giáo dục một cách chiến lược hơn và đổi mới hơn. 
 
28. Năng lượng. Hỗ trợ của ADB trong lĩnh vực năng lượng tập trung vào cải cách và phát 
triển thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu điện với nguồn cung đáng tin cậy và bền vững về môi 
trường. Đối với các dự án đầu tư, ADB sẽ hỗ trợ về hiệu suất sử dụng năng lượng, năng lượng 
tái sinh, và mở rộng mạng lưới truyền tải điện. Danh mục hỗ trợ bao gồm hỗ trợ cho kết nối liên 
kết điện khu vực trên cơ sở các hiệp định mua bán điện với các nước lân cận trong chương 
trình Tiểu vùng Sông Mê-kông mở rộng (GMS). Tính khả thi về hoạt động và tài chính của các 
DNNN về năng lượng sẽ được đánh giá qua tham vấn với các đối tác phát triển khác. Nguồn 
vốn khu vực tư nhân sẽ được khai thác cho các dự án điện bao gồm cả phương thức quan hệ 
đối tác công-tư (PPP). 
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29. Tài chính. Trong lĩnh vực tài chính, mục tiêu của hỗ trợ là nhằm tăng cường các khuôn 
khổ thể chế, pháp lý và pháp quy và cơ sở hạ tầng thị trường nhằm đảm bảo bền vững các 
nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho đầu tư. Hỗ trợ trên cơ sở chính sách đề xuất sẽ 
cải thiện hiệu suất trên thị trường tiền tệ và tăng cường chiều sâu thị trường vốn nhằm tăng 
cường về trung gian tài chính. Đây là một phần thiết yếu để đẩy mạnh khả năng cạnh tranh và 
hiệu suất kinh tế. Cụ thể, sự phát triển của thị trường tiền tệ sẽ giúp Chính phủ quản lý lạm phát 
tốt hơn qua những can thiệp chính sách tiền tệ, còn thị trường trái phiếu sâu rộng hơn sẽ đảm 
bảo nguồn vốn dài hạn được chuyển vào các dự án cơ sở hạ tầng rất cần vốn. Sẽ tiếp tục hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . Các doanh nghiệp này chiếm một tỉ trọng  lớn của khu 
vực tư nhân tại Việt Nam. Hỗ trợ trên cơ sở chính sách về tài chính vi mô sẽ thúc đẩy tăng 
trưởng toàn diện. 
 
30. Giao thông. Hỗ trợ cho ngành giao thông nhằm cải thiện về hiệu suất hoạt động, tài 
chính và thể chế của ngành nhằm duy trì cơ sở hạ tầng giao thông đầy đủ bao gồm đường tỉnh 
lộ, quốc lộ, đường cao tốc, đồng thời cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Hỗ trợ bao gồm hỗ 
trợ và cố vấn chính sách cho các cơ quan Chính phủ  và DNNN nhằm cải thiện hiệu quả hoạt 
động của họ và phân cấp triển khai dự án. Các dự án đề xuất liên quan đến các hệ thống giao 
thông đô thị sẽ giúp quản lý nhu cầu giao thông và thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ giao thông 
công cộng nhằm giảm tắc nghẽn giao thông đô thị và giảm khí thải nhà kính. Lĩnh vực này có 
đóng góp vào việc tăng cường khả năng kết nối trong Tiểu vùng Sông Mê -kông mở rộng và 
biến hành lang giao thông thành các hành lang kinh tế nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh của 
tiểu vùng. ADB sẽ hỗ trợ sự tham gia của khu vực tư nhân trong các dự án giao thông khả thi 
mà ADB có thể tạo giá trị gia tăng, qua việc sử dụng các phương thức khác nhau, bao gồm cả 
quan hệ đối tác công-tư. 
 
31. Cấp nước, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ đô thị khác. ADB sẽ hỗ trợ phát triển thể 
chế và năng lực tại các cơ quan cấp nước và quản lý nước thải ở cấp tỉnh. Cam kết dài hạn 
của ADB trong lĩnh vực nước và đô thị bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và chính sách kết hợp với cho 
vay theo nguồn vốn vay thông thường được thiết kế nhằm kích thích đầu tư của khu vực tư 
nhân trong tương lai. ADB cũng hỗ trợ cho việc phân cấp trong lập kế hoạch, lập ngân sách, và 
trách nhiệm quản lý của các đơn vị cung cấp dịch vụ địa phương. ADB khuyến khích phát triển 
kinh tế xã hội toàn diện tại các vùng đô thị, thúc đẩy tăng trưởng cân đối và ổn định xã hội. 
Chương trình này nhấn mạnh vào cải thiện về môi trường ở các thành phố cấp hai được lựa 
chọn, đặc biệt tại những địa bàn vùng biên giới hoặc dọc theo các hành lang giao thông và kinh 
tế thuộc Tiểu vùng Sông Mê-kông mở rộng, cũng như các thành phố ven biển  cần sẵn sàng 
ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động hỗ trợ sẽ làm giảm ùn tắc giao thông và suy thoái môi 
trường trong quá trình đô thị hóa, đồng thời giúp các thành phố sẵn sàng thu hút đầu tư và 
doanh nghiệp qua việc xác định tầm nhìn phát triển, xác định những lợi thế  nhằm tạo ra các 
trung tâm tăng trưởng mới. Quan hệ đối tác công-tư sẽ được thúc đẩy trong lĩnh vực cấp nước 
và xử lý nước thải đô thị. 
 
32. Quản lý khu vực công như là lĩnh vực liên ngành. Quản lý khu vực công hiệu quả là 
điều kiện thiết yếu để triển khai nghị trình cải cách hiện nay, đồng thời tăng cường việc thực thi 
các dịch vụ sự nghiệp. Sự tham gia của ADB nhằm cải thiện tính minh bạch, trách nhiệm giải 
trình, và khả năng dự báo trong hành chính công, đồng thời giúp khu vực nhà nước chuyển từ 
quản lý trên cơ sở đầu ra sang định hướng theo kết quả. Chiến lược đối tác quốc gia coi cải 
cách DNNN là một chủ đề chung cho các ngành chủ yếu . Đối với các DNNN theo định hướng 
thương mại, ADB tiếp tục hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp và tài chính tổng thể trên cơ sở lựa 
chọn, thể chế hóa các mô hình đã được kiểm chứng trong chương trình cải cách DNNN hiện 
nay về tái cơ cấu doanh nghiệp và cơ cấu sở hữu. ADB còn làm việc với các DNNN chịu trách 
nhiệm về dịch vụ tiện ích và các dịch vụ công khác, nơi thường đóng vai trò là cơ quan triển 
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khai các dự án sử dụng vốn của ADB, nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động và tài chính của họ 
qua những cải cách cụ thể theo ngành và hoạt động tăng cường năng lực cấp dự án. Những hỗ 
trợ như vậy cho các DNNN sẽ giúp cải thiện về tính bền vững và trách nhiệm giải trình tài 
chính. Xây dựng năng lực về quản lý kinh tế là chìa khóa duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. ADB sẽ 
tiếp tục tăng cường đối thoại chính sách về các vấn đề kinh tế vĩ mô thông qua phối hợp với 
các đối tác phát triển khác. Những cân nhắc về hỗ trợ bao gồm xây dựng năng lực cho khu vực 
công, đặc biệt về quản lý kinh tế vĩ mô và lập kế hoạch đầu tư công. ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ theo 
hướng tập trung và theo định hướng hành động về cải cách hành chính công, đặc biệt nhằm 
tăng cường nền công vụ. 
 

IV. QUẢN LÝ KẾT QUẢ 

A. Theo dõi  

33. Các khuôn khổ kết quả của chiến lược đối tác quốc gia và Kế hoạch Phát triển 
Kinh tế-Xã hội. Khuôn khổ chiến lược đối tác quốc gia sử dụng các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt 
động được xác định trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2011–2015 và các chiến 
lược ngành của Chính phủ (Phụ lục 1). Tiến độ triển khai chiến lược đối tác quốc gia sẽ được 
giám sát chủ yếu qua đánh giá theo các chỉ tiêu về đầu ra và kết quả cấp ngành. Về khía cạnh 
này, những đánh giá, chiến lược và lộ trình ngành tạo cơ sở xây dựng chiến lược đối tác quốc 
gia sẽ là những công cụ giám sát phù hợp. Các kết luận và khuyến nghị cấp ngành sẽ được 
thảo luận với Chính phủ  qua các đoàn công tác đánh giá danh mục  dự án và hoạch định 
chương trình quốc gia và được phản ánh trong các Kế hoạch Hoạt động Quốc gia hàng năm. 
Khuôn khổ kết quả của chiến lược đối tác quốc gia sẽ tuân theo cơ chế báo cáo và giám sát 
hàng năm của Chính phủ theo Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội. ADB hiện đang triển khai hỗ 
trợ kỹ thuật nhằm phát triển năng lực và thể chế để đưa vào hoạt động một cơ chế giám sát, 
báo cáo và đánh giá tổng thể hơn trên toàn quốc ở cả cấp trung ương và địa phươn g theo Kế 
hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội. 
 
34. Cải thiện kết quả thực hiện cấp dự án. Để thực hiện các khuyến nghị của báo cáo 
đánh giá CAPE nhằm cải thiện tính bền vững và công tác triển khai dự án, chiến lược đối tác 
quốc gia bao gồm các biện pháp nhằm (i) nâng cao giá trị gia tăng và tác động phát triển của 
ADB sử dụng vị thế đặc thù và lợi thế cạnh tranh của mình, (ii) cải thiện công tác triển khai dự 
án bao gồm áp dụng có hệ thống các cơ chế sàng lọc độ sẵn sàng của dự án, và (iii) đề xuất 
sáng tạo trong thiết kế và phương thức dự án. Danh mục cho vay và viện trợ dự kiến sẽ được 
xem xét cẩn thận nhằm đảm bảo xử lý và triển khai dự án thành công, đồng thời có thể áp dụng 
một cách có lựa chọn việc xây dựng dự án lớn hơn nhưng ít hơn cũng như các biện pháp khác 
nhằm giảm chi phí giao dịch. Nhằm tăng cường kết quả thực hiện, ADB chủ động khởi xướng 
và tham gia vào các biện pháp và hành động tập thể, đặc biệt trong phạm vi nhóm sáu ngân 
hàng, để cải thiện công tác xử lý và triển khai dự án. Những biện pháp và hành động trên bao 
gồm đánh giá chung danh mục, các hành động sớm, đánh giá các yêu cầu mua sắm đấu thầu, 
và các biện pháp hài hòa về thủ tục và hướng dẫn giữa Chính phủ  và các đối tác phát triển. 
ADB hiện đang hỗ trợ Chính phủ sửa đổi Nghị định 131, là khuôn khổ pháp lý để quản lý hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA).17

                                                
17 Nghị định 131/2006/NĐ-CP phê duyệt ngày 9/11/2006. 

 ADB đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhằm tăng cường 
năng lực của các cơ quan triển khai nhằm quản lý dự án, tài chính, khả năng bền vững của dự 
án sau khi kết thúc, bao gồm cả thiết lập ban quản lý dự án chung và/hoặc lâu dài. ADB và 
Chính phủ đã đồng ý yêu cầu các cơ quan triển khai phải đảm bảo vốn đối ứng từ sớm trong 
quá trình chuẩn bị dự án và tuân thủ chặt chẽ hơn với lịch trình chuẩn bị dự án. 
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B. Rủi ro  

35. Rủi ro tài khóa liên quan đến chi phí cải cách cơ cấu. Việc triển khai cải cách và tái 
cơ cấu trong cả lĩnh vực tài chính và doanh nghiệp có khả năng bị thách thức bởi những lợi ích 
đặc quyền cũng như yếu kém của các cơ quan quản lý và giám sát. Yêu cầu cải cách được coi 
là phức tạp, phải mất nhiều năm để hoàn thành, và có khả năng rất tốn kém. Chi phí tài khóa 
liên quan đến việc tái vốn hóa ngân hàng, tái cơ cấu DNNN, cải cách đất đai, và tăng lương cho 
công chức nhằm bù đắp lạm phát cao gây ra rủi ro với chi tiêu đầu tư công, kể cả về vốn đối 
ứng với các dự án của ADB. Ngoại trừ năm 2009, là năm Chính phủ triển khai một gói kích cầu 
lớn, tỷ lệ chi thường xuyên trên chi đầu tư trong ngân sách đã và đang tăng lên từ năm 2003. 
Hơn nữa, một phần tỷ lệ chi tiêu công ngày càng cao hiện đang chuyển sang kênh ngoài ngân 
sách, với hệ quả là tần xuất báo cáo giảm đi và các biện pháp kiểm soát ít chặt chẽ hơn so với 
kiểm soát chi ngân sách. ADB đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác phát triển khác 
nhằm thiết kế và triển khai các chương trình hỗ trợ ngân sách trực tiếp đã thành công trong 
việc tạo động cơ cho tiến độ cải cách.18

 

 Các đối tác phát triển hiện đang dự kiến hành động tiếp 
theo, kể cả việc cùng nhau hỗ trợ ngân sách chung nhằm hỗ trợ những cải cách trong khuôn 
khổ Kế hoạch Phát triển Kinh tế -Xã hội  giai đoạn 2011 -2015. ADB cam kết tiến hành những 
hoạt động nâng cao kiến thức nhằm hỗ trợ những nỗ lực cải cách của Chính phủ, cụ thể trong 
lĩnh vực cải cách DNNN. Những tác động về xã hội, kinh tế và tài khóa của những cải cách đất 
đai hiện nay và trong tương lai, cần được hiểu rõ hơn. ADB sẽ giám sát chặt chẽ tác động tài 
khóa của những cải cách cơ cấu hiện nay, và nếu cần thiết, sẽ điều chỉnh chương trình cho vay 
và viện trợ ưu đãi đồng thời tăng cường tập trung vào lĩnh vực quản lý khu vực công. 

36. Năng lực của khu vực công chưa đảm bảo. Hiệu quả đầu tư công chưa tối ưu có thể 
gây rủi ro trong triển khai chiến lược đối tác quốc gia nếu cơ quan công quyền tiếp tục dựa vào 
cách tiếp cận truyền thống theo đầu vào trong lập kế hoạch phát triển. Để giảm thiểu rủi ro này, 
ADB sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật xây dựng năng lực nhằm áp dụng phương thức quản lý trên 
cơ sở đầu ra và kết quả trong lập kế hoạch đầu tư. ADB phải giám sát và giảm thiểu rủi ro liên 
quan đến những yếu kém trong kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn liên quan đến mua sắm đấu 
thầu, cụ thể ở cấp địa phương.19

                                                
18 ADB. 2011. Báo cáo và khuyến nghị của Chủ tịch cho Ban Giám đốc: Khoản vay trên cơ sở chính sách đề xuất 

cho Tiểu chương trình 3 của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm hỗ trợ triển khai Chương trình Giảm 
Nghèo V. Manila. 

 Nếu không được quản lý tốt, cơ chế phân cấp hiện nay sẽ làm 
rủi ro này trở nên tồi tệ hơn. ADB sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực 
cho chính quyền trung ương và địa phương trong lập kế hoạch đầu tư và triển khai dự án. Cải 
thiện về công tác lập kế hoạch đầu tư sẽ nâng cao hiệu suất đầu tư công và giảm thiểu những 
tác động kinh tế xã hội của việc thắt chặt tài khóa. 

19 Đánh giá Rủi ro và Kế hoạch Quản lý Rủi ro (Tóm tắt) (có thể được tiếp cận qua danh mục các tài liệu liên quan tại 
Phụ lục 2). 
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KHUNG KẾT QUẢ CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC QUỐC GIA 

Các Mục tiêu Phát triển Quốc gia (dựa trên Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội, 2011–2015) 
1. Tốc độ tăng trưởng GDP: 6,5%–7,0% mỗi năm (chủ đề ưu tiên của ADB: tăng trưởng kinh tế) 
2. Mức nghèo: dưới 5% (Chủ đề ưu tiên của ADB: phát triển xã hội) 
3. Thâm hụt ngân sách: dưới 4,5% GDP (Chủ đề ưu tiên của ADB: điều hành và phát triển năng lực) 
4. Phụ nữ nghèo mang thai đẻ tại các cơ sở y tế tăng từ 42% lên 48% (Chủ đề ưu tiên của ADB: công bằng giới) 
5. Diện tích bao phủ rừng tăng từ 40,0% lên 42,5% tổng diện tích đất đai. (Chủ đề ưu tiên của ADB: môi trường) 
Các Lĩnh vực Lựa chọn cho Hỗ trợ của ADB 

Mục tiêu Ngành 
của Chính phủ 
 

Kết quả Ngành mà ADB có Đóng góp và Chỉ 
tiêu 

 
Lĩnh vực Can thiệp của 

ADB 

Dự báo Phân bổ 
Nguồn lực của ADB 

trong Danh mục Tiếp 
theo và những Chủ 

điểm Ưu tiên  
1. Giáo dục (Lĩnh vực chủ chốt 5: Giáo dục) 
Cải thiện mạnh mẽ 
và nâng cao chất 
lượng giáo dục, đào 
tạo, và nguồn nhân 
lực 

Kết quả: Kiến thức và kỹ năng của học sinh 
tốt nghiệp phổ thông và giáo dục bậc cao, phát 
triển kỹ năng đáp ứng nhu cầu của xã hội và 
thị trường lao động hiện đại. 

Chỉ tiêu: 

Bộ GD&ĐT đăng ký tham gia Chương trình 
Đánh giá Học sinh Quốc tế vào năm 2015. 

Tỷ lệ tham gia thị trường lao động của học 
sinh tốt nghiệp PTTH tăng từ 15% lên 20% 
trong năm học từ 2010/2011 đến 2014/2015. 

Học viên tốt nghiệp từ 15 chương trình đào tạo 
nghề tăng 20% vào năm 2015, trong đó 30% 
là nữ (số liệu ban đầu năm học 2010/2011). 

Giáo dục  
 
Giáo dục phổ thông cơ sở  

Giáo dục phổ thông trung 
học  

Giáo dục kỹ thuật và đào 
tạo kỹ năng nghề 

 

Giáo dục bậc cao  

220 triệu đô-la giai 
đoạn 2012–2014, 
chiếm 5,7% tổng vốn 
tài trợ, trong đó: 

ENV – 0.0% 

GEN + EGM – 
100.0% 

PSD – 0.0% 

RCI – 0.0% 

2. Năng lượng (Lĩnh vực Chủ chốt: 1: Cơ sở Hạ tầng 2: Môi trường 3: Hợp tác và hội nhập khu vực) 

Cung cấp điện cho 
người tiêu dùng 
công nghiệp, 
thương mại và dân 
dụng theo cách 
đáng tin cậy, bền 
vững về môi trường 
và kinh tế 

Kết quả: Người tiêu dùng công nghiệp, 
thương mại và dân dụng ở Việt Nam dùng 
nhiều điện hơn với hiệu suất cao hơn. 

Chỉ tiêu: 

Sản lượng điện tiêu thụ theo đầu người tăng 
lên 1.720 kWh vào năm 2015 (số liệu ban đầu 
năm 2010: 985 kWh) 

Thất thoát hệ thống giảm xuống 9% vào năm 
2015 (số liệu ban đầu năm 2010: 10%). 
 
Thâm dụng điện được đo bằng độ co giãn của 
tiêu dùng điện với tăng trưởng GDP giảm 
xuống 1,5 vào năm 2015 (số liệu ban đầu năm 
2010: 2,0) 

Năng lượng  

Sản xuất điện  

Truyền tải điện  

Vận tải dầu khí 

Bảo tồn và hiệu suất sử 
dụng năng lượng 

 

Phát triển ngành năng 
lượng 

257 triệu đô-la giai 
đoạn 2012–2014, 
chiếm 6,7% tổng vốn 
tài trợ, và đồng tài trợ 
bổ sung 300 triệu đô-
la, trong đó: 

ENV – 0.0% 

GEN + EGM – 0.0% 

PSD – 3.9% 

RCI – 12.5% 

3. Tài chính (Lĩnh vực Chủ chốt trong Chiến lược 2020: 4: Phát triển khu vực tài chính) 

Thị trường tài chính 
mạnh và bền vững 
có khả năng thúc 
đẩy và hỗ trợ đầu 
tư, phát triển kinh 
doanh, và tiếp cận 
tín dụng vi mô 

Kết quả 1: Thị trường tài chính phi ngân hàng 
được nâng cao thị phần cung cấp vốn hỗ trợ 
đầu tư trong nước.  

Chỉ tiêu: 

Tỷ lệ tài sản khu vực tài chính phi ngân hàng 
trong tổng tài sản khu vực tài chính tăng từ 
15% năm 2010 lên 25%–30% năm 2015. 

Tài chính  

Hệ thống ngân hàng: 

Phát triển thị trường vốn 
và thị trường tiền tệ 

Các hoạt động ngoài nhà 
nước trong tài trợ thương 
mại 

190 triệu đô-la giai 
đoạn 2012–2014, 
bằng 5% tổng vốn tài 
trợ, và đồng tài trợ bổ 
sung 30 triệu đô-la, 
trong đó: 

ENV – 0.0% 

GEN + EGM – 47.4% 

PSD – 0.0% 

RCI – 0.0% 

 Kết quả 2: Hộ nghèo và thu nhập thấp được 
nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tài chính vi 
mô bền vững với chi phí vốn phù hợp. 

Tài chính  

Tài chính vi mô  

Phát triển thể chế tài chính 



Phụ lục 1 13 
 

 

Mục tiêu Ngành 
của Chính phủ 
 

Kết quả Ngành mà ADB có Đóng góp và Chỉ 
tiêu 

 
Lĩnh vực Can thiệp của 

ADB 

Dự báo Phân bổ 
Nguồn lực của ADB 

trong Danh mục Tiếp 
theo và những Chủ 

điểm Ưu tiên  
Chỉ tiêu: 

Số người vay tài chính vi mô tăng 10% vào 
năm 2014 (số liệu ban đầu năm 2010: 12,5 
triệu). 

Số tài khoản tiết kiệm tăng 10% vào năm 2014 
(số liệu ban đầu năm 2010: 9,7 triệu). 

vi mô 

Chiến lược và chính sách 
khu vực tài chính được 
tăng cường 

4. Giao thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Lĩnh vực Chủ chốt 1: Cơ sở Hạ tầng 3: Hợp tác và Hội nhập 
Khu vực) 

Chi phí giao thông 
được giảm thiểu 
qua theo đuổi một 
chương trình hiện 
đại hóa từng bước, 
triệt để và đồng bộ 
trong khi duy trì cơ 
sở hạ tầng giao 
thông hiện tại 

Kết quả: Giao thông hành khách và hàng hóa 
đạt hiệu suất và an toàn cao hơn. 

Chỉ tiêu: 

95% dân số nông thôn được tiếp cận với hệ 
thống đường bộ chịu được mọi điều kiện thời 
tiết vào năm 2015 (số liệu ban đầu năm 2004: 
83,5%). 

Thị phần hành khách giao thông công cộng tại 
Hà Nội và Tp. HCM tăng 11% vào năm 2015 
(số liệu ban đầu năm 2011: 8%). 

Tỷ vong tai nạn giao thông đường bộ giảm 
xuống dưới 9.000 vào năm 2015 (số liệu ban 
đầu năm 2007: 12.800). 

Giao thông, Công nghệ 
Thông tin và Truyền 
thông 

Giao thông đường bộ: Xây 
dựng và cải thiện đường 
cao tốc, đường quốc lộ và 
tỉnh lộ 

Cải thiện giao thông công 
cộng tại các vùng đô thị 
lớn 

Cải thiện đường sắt 

Cải cách và quản lý toàn 
ngành 

1.350 triệu đô-la giai 
đoạn 2012–2014, 
chiếm 35,1% tổng 
vốn tài trợ và đồng tài 
trợ bổ sung là 1.437 
triệu đô-la, trong đó: 

ENV – 3.7% 

GEN + EGM – 66.0% 

PSD – 0.0% 

RCI – 54.7% 

5. Cấp nước, Cơ sở Hạ tầng và các Dịch vụ Xã hội Đô thị khác (Lĩnh vực Chủ chốt: 1: Cơ sở Hạ tầng 2: Môi trường) 
Môi trường đô thị 
được cải thiện tại 
các thành phố và 
thị xã trên toàn 
quốc, đem lại lợi 
ích cụ thể cho các 
hộ gia đình nghèo 

Kết quả: Cơ sở hạ tầng môi trường đô thị và 
dịch vụ được cải thiện. 

Chỉ tiêu: 

Thu gom và xử lý rác và nước thải tăng từ 
10% năm 2010 lên 20% năm 2015, đối với 
thành phố loại III và lớn hơn. 

Đến 2015, 90% rác thải rắn được thu gom và 
xử lý tại những bãi chôn rác được cải thiện (số 
liệu ban đầu năm 2010: 80%), và 50% bãi 
chôn rác được phân loại là vệ sinh (số liệu ban 
đầu năm 2010: 19 trên 91 bãi chôn rác. 

Phạm vi cấp nước tới hộ gia đình 24h và 120 
lít theo đầu người mỗi ngày, tại thành phố loại 
III và cao hơn tăng từ <60% năm 2010 lên 
90% năm 2015.  

Nước bị thất thu trung bình giảm từ >30% năm  
2010 xuống 25% năm 2015 tại các thành phố 
loại IV và cao hơn. 

Số khu công nghiệp có cơ sở xử lý nước thải 
tập trung tăng từ < 40% năm 2010) lên 80% 
năm 2015. 

Cấp nước, cơ sở hạ tầng 
và dịch vụ đô thị 

 

Phát triển đô thị và môi 
trường đô thị tại các hành 
lang Tiểu vùng Sông Mê-
kông mở rộng 

 

Cung cấp và cải thiện các 
dịch vụ đô thị cơ bản 

 

797 triệu đô-la giai 
đoạn 2012–2014, 
chiếm 20,7% tổng 
vốn tài trợ, và đồng 
tài trợ bổ sung là 145 
triệu đô-la, trong đó: 

ENV – 72.4% 

GEN + EGM – 66.0% 

PSD – 59.0% 

RCI – 8.8% 

 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, CPS = chiến lược đối tác quốc gia, EGM = lồng ghép giới hiệu quả, ENV = bền vững về 
môi trường, GDP = tổng sản phẩm quốc nội, GEN = công bằng giới, kWh = ki-lô oát - giờ, PSD = phát triển khu vực tư nhân, 
RCI = hợp tác và hội nhập khu vực. 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á, Chính phủ Việt Nam. 2011. Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội, 2011–2015. Hà Nội. 
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DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN  
http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=VIE-2012 

 
1. Phân tích Kinh tế (Tóm tắt): Triển vọng Phát triển Châu Á (Chương về Việt Nam) 
2. Phân tích Nghèo (Tóm tắt)  
3. Phân tích Giới (Tóm tắt) 
4. Đánh giá Môi trường (Tóm tắt) 
5. Đánh giá Khu vực Tư nhân (Tóm tắt) 
6. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Giáo dục  
7. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Năng lượng  
8. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Tài chính  
9. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Giao thông  
10. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Cấp nước, Cơ sở Hạ tầng và Dịch vụ Đô thị Khác 
11. Đánh giá Rủi ro và Kế hoạch Quản lý Rủi ro (Tóm tắt) 
12. Chỉ tiêu Quốc gia và Danh mục 
13. Hạng mức Đánh giá Hiệu quả Hoạt động Quốc gia 
14. Các cơ chế Chia sẻ Chi phí Quốc gia và các Tham số về Tài trợ Chi tiêu Hợp lệ 
15. Hoạch định Chiến lược đối tác quốc gia  
16. Rà soát Lần cuối Chiến lược đối tác quốc gia 
17. Kế hoạch Hoạt động Quốc gia  
18. Đánh giá Chương trình Hỗ trợ Quốc gia 
 
Tài liệu bổ sung  
19. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường 
20. Đánh giá Ngành (Đầy đủ): Giáo dục  
21. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Y tế 
22. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Quản lý Khu vực Công  
23. Đánh giá Ngành (Đầy đủ): Giao thông  
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