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

 
1. Kế hoạch hoạt động quốc gia (COBP) 2020–2022 cho Việt Nam của Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADB) phù hợp với các ưu tiên của Kế hoạch Phát triển Kinh tế–Xã hội Quốc gia giai đoạn 
2016–2020 và hỗ trợ của ADB dành cho việc thực hiện kế hoạch như trong Chiến lược đối tác quốc 
gia (CPS) 2016–20201. Mục đích của Chiến lược đối tác quốc gia là nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn 
diện và bền vững hơn đối với môi trường thông qua thúc đẩy tạo việc làm và khả năng cạnh tranh, 
củng cố cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ, cải thiện tính bền vững môi trường và khả năng thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Các ưu tiên của Chiến lược đối tác quốc gia hiện hành vẫn còn hiệu lực 
cho đến khi Chiến lược đối tác quốc gia mới được chuẩn bị. Kế hoạch hoạt động quốc gia này cũng 
(i) kết hợp các yếu tố liên quan của Chiến lược ADB đến năm 20302; và (ii) có tính đến sự gia tăng 
gần đây về nợ công3 và phản ứng của chính phủ bằng cách áp dụng các điều kiện chặt chẽ hơn trong 
sử dụng vốn ODA. 
 
2. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tổng số khoản vay ADB của Việt Nam là 62, với tổng 
số vốn là 7,58 tỷ USD, với số tiền ròng đang có hiệu lực là 7,04 tỷ USD. Tổng vốn tích lũy đã trao 
hợp đồng đạt 4,18 tỷ đô la và giải ngân tích lũy đạt 3,29 tỷ đô la. Cơ cấu khoản vay bao gồm các 
khoản vay trong lĩnh vực giao thông vận tải (49,7%); nước và cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị khác 
(14,0%); nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn (11,3%); năng lượng (8,6%); 
giáo dục (8,6%), quản lý tài chính và khu vực công (3,6%); y tế và an sinh xã hội (3,6%); và công 
nghiệp và thương mại (0,6%). 

 

II. NGUỒN LỰC DỰ KIẾN 
 

3. Việt Nam là thành viên đang phát triển thuộc nhóm C, thuộc diện vay vốn thông thường 
(OCR).4 Nguồn vốn dự kiến để cam kết trong giai đoạn 2020–2022 cho các hoạt động của Chính phủ 
là $1.715 triệu. Ngoài ra sẽ tìm kiếm thêm nguồn đồng tài trợ và viện trợ từ các nguồn khác. ADB và 
chính phủ đã đồng ý theo đuổi cách tiếp cận ba hướng để tài trợ cho Kế hoạch hoạt động quốc gia 
2020–2022, cụ thể là: (i) OCR kết hợp với các khoản tài trợ và đồng tài trợ ưu đãi; (ii) dùng vốn OCR 
để thu hút sự tham gia tài trợ của khu vực tư nhân vào phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, bao gồm 
cả nguồn vốn từ Vụ Khu vực tư nhân ADB và thông qua tư vấn từ Văn phòng Đối tác Công - Tư của 
ADB. 
 
4. Danh mục dự án cho vay chính thức của ADB (kể cả các dự án khu vực) dành cho Việt Nam 
trong giai đoạn 2020–2022 lên đến 3.200 triệu đô la, trong đó có 1.450 triệu đô la cho các dự án tàu 
điện ngầm đô thị.5 Nguồn đồng tài trợ trong giai đoạn 2020–2022 dự kiến là 1.409 triệu đôla.6 ADB 

 
1 Kế hoạch Phát triển Kinh tế- Xã hội 2016–2020, Chính phủ Việt Nam, 2016, Hà Nội; và Chiến lược đối tác quốc gia: Việt 

Nam, 2016–2020 - Thúc đẩy Tăng trưởng Toàn diện hơn và Bền vững về môi trường, ADB, 2016, Manila. 
2 Chiến lược đến năm 2030: Phấn đấu có một Châu Á và Thái Bình Dương Thịnh vượng, Toàn diện, Kiên cường và Bền 

vững, ADB, Manila, 2018. Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021–2025, CPS giai đoạn 2021–2025 sẽ được 
xây dựng gắn với Kế hoạch này và sẽ được phê duyệt vào nửa cuối năm 2021. 

3  Sự gia tăng của tổng nợ công, đạt đỉnh 63,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2016, gần sát với mức trần theo 
luật định là 65% GDP, trùng với mức tốt nghiệp của Hiệp hội Phát triển Quốc tế vào tháng 7 năm 2017 và vốn thông 
thường có ưu đãi của ADB vào tháng 1 năm 2019 (đoạn 3), và với lãi suất trái phiếu chính phủ giảm và kéo dài thời hạn 
trái phiếu. Các chỉ thị sửa đổi của chính phủ về hỗ trợ phát triển chính thức đã không được ban hành cho đến cuối năm 
2018 và COBP giai đoạn 2019–2021 không thể hoàn thành được. Vào cuối năm 2018, tổng nợ công đã giảm xuống 
58,4% GDP. 

4  Ban Giám đốc Điều hành của ADB đã phê chuẩn việc phân loại lại Việt Nam từ nhóm B sang nhóm C, có hiệu lực từ ngày 
1 tháng 1 năm 2019. 

5  Các lĩnh vực tài trợ và phân bổ nguồn lực cho từng lĩnh vực nêu trong Phụ lục 1. Danh mục (có thể truy cập từ danh mục 
các tài liệu được kết nối trong Phụ lục 2). 

6  Chương trình tài trợ dự kiến giai đoạn 2020–2022 trong Phụ lục 3. Các chương trình vay vốn và không vay vốn năm 2019 
trong Phụ lục 4 



 

và chính phủ cũng đã thống nhất đưa các dự án tiềm năng vào Phụ lục 2 của Kế hoạch hoạt động 
quốc gia trong giai đoạn hiện tại.7 

 

5. Để dự án được phê duyệt nhanh hơn, chuẩn bị tốt hơn và có tính sẵn sàng cao hơn, bắt đầu 
từ năm 2018, hỗ trợ kỹ thuật được cấp qua các Quỹ hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ dự án vùng qui mô lớn 
và/hoặc các dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng, theo ngành hoặc chủ đề. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ hỗ trợ chuẩn bị 
và thực hiện dự án, xây dựng và điều phối chính sách, phát triển năng lực và kiến thức.8 
 
6. Các hoạt động của ADB sẽ tăng cường hỗ trợ điều phối để đảm bảo cách tiếp cận "Một ADB" 
trong việc thúc đẩy tài trợ khu vực kinh tế tư nhân, thông qua (i) hỗ trợ ngân hàng tài trợ cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lượng tái tạo, đấu giá công viên năng lượng mặt trời, chiếu sáng 
đường phố thông minh, cơ sở hạ tầng, và nông nghiệp; (ii) mở rộng chương trình tài chính vi mô của 
ADB đến Việt Nam; (iii) duy trì vị trí dẫn đầu thị trường của ADB về tài chính thương mại; (iv) mở rộng 
tài trợ nhà cung cấp sang Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (v) hỗ trợ nông nghiệp 
định hướng xuất khẩu và giá trị cao; và (vi) tài trợ trực tiếp cho các dự án cơ sở hạ tầng. 
 
7. ADB cũng sẽ tăng cường và triển khai hỗ trợ kiến thức và đổi mới trong (i) chuẩn bị các lĩnh 
vực cốt lõi của Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021–2025; (ii) thúc đẩy cải cách cơ cấu 
trong quản lý tài chính công, phát triển ngành tài chính, kết nối, thị trường năng lượng, giáo dục và 
nâng cao kỹ năng, y tế và phát triển đô thị; (iii) thúc đẩy tăng trưởng xanh, thích ứng và giảm thiểu 
biến đổi khí hậu; (iv) mở rộng hợp tác và hội nhập khu vực; và (v) cải thiện công bằng giới (Phụ lục 
5). 

 

III. TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH VAY VỐN VÀ HỖ TRỢ KỸ 
THUẬT 

 
8. Trong giai đoạn 2020–2022, các nguồn lực dự kiến đã không được phân bổ cho các lĩnh vực 
giáo dục, năng lượng, y tế, quản lý khu vực công và tài chính, và do đó các lĩnh vực này bị loại bỏ ra 
khỏi Phụ lục 1. Ngoài ra, chương trình vay vốn giai đoạn 2019–2020 đã được điều chỉnh như sau9: 
 
(i)      Những thay đổi trong năm 2019. Dự án Cải thiện Môi trường các thành phố trực thuộc 

tỉnh đã được chuyển từ năm 2019 sang năm 2020. Dự án Đẩy mạnh Tăng trưởng của khu 
vực tư nhân trên cơ sở đổi mới, Dự án Nhà máy điện Mặt trời Miền trung, và Chương trình 
Cải thiện Chất lượng chi tiêu công, Khoản vay Chính sách thuộc tiểu Chương trình 2 đã bị 
loại bỏ.10 Dự án Quốc lộ 14D đã được chuyển thành dự án tiềm năng. 

(ii)   Thay đổi vào năm 2020. Dự án Đường vành đai ba Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Lức-
QL22) đã chuyển sang năm 2022; và Chương trình hòa nhập và phát triển ngành tài chính, 
khoản vay chính sách thuộc tiểu chương trình 2 đã bị loại bỏ. Dự án Cơ sở hạ tầng chuỗi 
giá trị làm vườn thông minh và Dự án tuyến Metro số 2 của thành phố Hồ Chí Minh (tài trợ 
bổ sung) đã được chuyển từ năm 2020 sang năm 2021. 

 
Chương trình hỗ trợ kỹ thuật, giai đoạn 2019–2021 cũng được điều chỉnh.

 
7  Chính phủ đang chuẩn bị Kế hoạch Đầu tư trung hạn 2021–2025 tiếp theo. Danh sách các dự án tiềm năng chủ yếu nhằm 
giữ chỗ trong Kế hoạch Đầu tư trung hạn tiếp theo cho các lĩnh vực và các ngành chưa được đưa vào Bảng A3.1: Các sản 
phẩm vốn vay giai đoạn 2020–2022. Dự án tiềm năng (có thể truy cập từ danh sách các tài liệu được kết nối trong Phụ lục 
2). 
8  Tất cả các quỹ TA cấp vùng và các dự án TA vùng liên quan đến Việt Nam năm 2019 đều được nêu trong Phụ lục 4. 
9  Các điều chỉnh này liên quan đến danh mục các dự án vốn vay trong COBP giai đoạn 2018–2020. 
10  Hỗ trợ được tiếp tục trong khuôn khổ các hỗ trợ kỹ thuật hiện đang thực hiện. 



Phụ lục 1 

 
CÁC LĨNH VỰC KẾT QUẢ TÀI TRỢ QUỐC GIAa 

 

 
Các kết quả phát triển quốc gia chủ yếu 

có phần đóng góp của ADB 

ADB 

 
Các lĩnh vực tài trợ chủ yếu 

Nguồn vốn dự kiến sẽ được cam 
kết tài trợ giai đoạn 2020–2022 

Thay đổi từ COBP 
2018–2020 

1. Giao thông vận tải. Lĩnh vực ưu tiên CPS 1: Thúc đẩy tạo việc làm và khả năng cạnh tranh; và lĩnh vực ưu tiên CPS 2: Tăng tính bao trùm toàn diện của 
cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ 

Kết nối giữa thị trường trong nước và 
quốc tế được tăng cường 

Vận tải đường bộ 

 

Giao thông công cộng đô thị 

 
Đường đô thị và quản lý giao thông 

Số tiền: 1.744,7 triệu đô la (OCR) 
1.301 triệu đô la (đồng tài trợ) 
 
COBP chiếm tỷ lệ: 54,5% 
 

Không có thay đổi 

2. Nước và cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị khác. Lĩnh vực ưu tiên CPS 2: Tăng tính bao trùm toàn diện của cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ; và lĩnh 
vực ưu tiên CPS 3: Cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Khí hậu đô thị và khả năng phục hồi thảm 
họa được tăng cường, cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ đô thị được cải thiện 

Chính sách đô thị, phát triển thể chế và năng lực cấp 
nước và vệ sinh đô thị 

 

Quản lý chất thải rắn đô thị 

 

Chống ngập đô thị 

Số tiền: 835 triệu đô la (OCR)  

7 triệu đô la (đồng tài trợ) 

 

COBP chiếm tỷ lệ: 26,1% 
 

Không có thay đổi 

3. Nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn. Lĩnh vực ưu tiên CPS 3: Cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu 

Hạ tầng cơ sở và công nghệ tiết kiệm 
nước được cải thiện phục vụ những khu 
vực cần tưới tiêu 

 

Cơ hội kiếm thu nhập cho lao động nông 
thôn được cải thiện 
 

Chống ngập, lũ vùng nông thôn 

 

Thủy lợi 

 

Nông nghiệp, tiếp thị và thương mại 

Số tiền: 620, triệu đô la (OCR) 

101 triệu đô la (đồng tài trợ) 

 

COBP chiếm tỷ lệ: 19,4% 
 

Không có thay đổi 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, COBP = kế hoạch hoạt động quốc gia, CPS = chiến lược đối tác quốc gia, OCR = nguồn vốn thông thường. 
a Trong số 11 dự án với tổng số tiền là 3.199,7 triệu đô la, 5 dự án với số vốn 774,7 triệu đô la hỗ trợ trụ cột CPS 1: Thúc đẩy tạo việc làm và khả năng cạnh tranh; 

6 dự án với số vốn 2.485 triệu đô la hỗ trợ trụ cột CPS 2: Tăng tính bao trùm toàn diện của cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ; và 6 dự án với số vốn 2.425,0 
triệu đô la hỗ trợ trụ cột CPS 3: Cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.  

 Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU ĐI KÈM 
http://www.adb.org/Documents/COBP/?id=VIE-2020 

 

 
1. Tổng quan về danh mục dự án đang thực hiện 

2. Các dự án tiềm năng 

http://www.adb.org/Documents/COBP/?id=VIE-2020
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CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DỰ KIẾN 
 

Bảng A3.1: Các sản phẩm vốn vay giai đoạn 2020–2022 
 

     Năm 
thực 
hiện 

TRTA 
/ PRF 

  Chi phí (triệu $)  
       ADB  

 
Tên dự án/chương trìnha

 

 
Ngành 

Mục tiêu 
giảm 
nghèo 

Hoạt động 
ưu tiên b 

 
Đơn vị 

phụ 
trách 

 
Tổng 
vốn 

 
OCR 

 
COL 

 
Viện 
trợ 

ADF 

 
Tổng 
vốn 

 
Vốn 
đối 
ứng 

Đồng      
tài trợc

 

2020 Đã được khẳng định             

Cơ sở hạ tầng bao trùm 
toàn diện chống chịu 
BĐKH cho đồng bào 
DTTS (Cải thiện mức 
sống của dân tộc thiểu 
số trước đây) 

ANR TI-G OP1, OP2, 
OP3, OP5 

SEER/ 
VRM 

2018 200,0 140,0   140,0 50,0 10,0e
 

Dự án Cải thiện môi 
trường thành phố trực 
thuộc tỉnh (trước đây là 
Chống chịu khí hậu đô 
thị) 

WUS GI OP2, OP3, 
OP4, OP6 

SEUW 2017 260,0 175,0   175,0 82,0 3,0f
 

Tổng số      460,0 315,0   315,0 132,0 13,0 

2021 Đã được khẳng định             

Quốc lộ 15D (Đoạn 
Quảng Trị) 

TRA GI OP1, OP2, 
OP3, OP7 

SETC 2019 118,4 94,7   94,7 23,7  

        Dự án Cơ sở hạ tầng chuỗi 
giá trị làm vườn thông 
minh (trước là Thương 
mại hóa hoạt động kinh 
doanh nông thôn và 
tăng cường cạnh tranh) 

ANR TI-G OP1, OP2, 
OP3, OP5, 

SEER 2019 230,0 180,0   180,0 24,0 26,0g
 

       Dự án tuyến Metro số 2 của 
thành phố Hồ Chí Minh 
(tài trợ bổ sung) đã 
được chuyển từ năm 
2020 sang năm 2021, 
 

TRA TI-G OP2, OP3, 
OP4, OP6 

SETC 2019 2.249,0 1.000,0   1.000,0 504,0 745,0h
 

Dự án Dịch vụ đô thị chống 
chịu BĐKH tại TP Hồ 
Chí Minh  

WUS GI OP2, OP3, 
OP4, OP6 

SEUW 2016 395,0 360,0   360,0 33,0 2,0i
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     Năm 

thực 
hiện 

TRTA 
/ PRF 

  Chi phí (triệu $)  
       ADB  

 
Tên dự án/chương trìnha

 

 
Ngành 

Mục tiêu 
giảm 

nghèo 

Hoạt động 
ưu tiên b 

 
Đơn vị 

phụ 
trách 

 
Tổng 
vốn 

 
OCR 

 
COL 

 
Viện 
trợ 

ADF 

 
Tổng 
vốn 

 
Vốn 
đối 
ứng 

Đồng 
Tài trợ 

 Dự án Thích ứng với BĐKH 
thông qua hiện đại hóa 
ngành thủy lợi  
 

ANR GI OP1, OP2, 
OP3, OP5, 

SEER 2019 155,0 100,0   100,0 30,0 25,0c
 

Tổng số      3,147,4 1,734,7   1.734,7 614,7 798,0 

2022 Đã được khẳng định 
            

Đường vành đai 3 TP 
Hồ Chí Minh (Bến 
Lức- QL 22) 

TRA GI OP3, OP4 OPPP/ 
SETC 

2019 416,0 200,0   200,0 210,0 6,0k
 

Mở rộng Đường sắt 
Metro (Tuyến số 3: 
Đoạn từ Ga Tầu Hà 
Nội đi Hoàng Maij 

TRA TI-G OP2, OP3, 
OP4, OP6 

SETC 2019 1.150,0 450,0   450,0 150,0 550,0l
 

Dự án quản lý rủi ro lũ 
lụt tổng hợp thích 
ứng với BĐKH 

ANR  OP1, OP2, 
OP3, OP4, 

SEER 2018 275,0 200,0   200,0 35,0 40,0l
 

Dự án Dịch vụ đô thị chống 
chịu BĐKH tại TP Hồ 
Chí Minh 

WUS GI OP2, OP3, 
OP4, OP6 

SEUW 2019 350,0 300,0   300,0 48,0 2,0i
 

Tổng số      2.191.0 1.150.0   1.150.0 443.0 598.0 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; ADF = Quỹ Phát triển Châu Á; ANR = nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn; COL = Cho vay nguồn vốn thông thường 
có ưu đãi; GI = can thiệp chung; OCR = vốn thông thường; OP1 = giải quyết tình trạng nghèo còn lại và giảm bất bình đẳng; OP2 = đẩy nhanh tiến bộ bình đẳng giới; OP3 = khắc 
phục các vấn đề biến đổi khí hậu, tạo khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phục hồi thảm họa và tăng cường tính bền vững môi trường; OP4 = làm cho các thành phố dễ 
sống hơn; OP5 = phát triển nông thôn và an ninh lương thực; OP6 = tăng cường quản trị và năng lực thể chế; OP7 = tăng cường hợp tác và hội nhập khu vực; OPPP = Văn phòng 
Đối tác Công-Tư; PRF = tài trợ sẵn sàng cho dự án; SEER = Ban Môi trường, Tài nguyên và Nông nghiệp Đông Nam Á; SETC = Ban Giao thông và Truyền thông Đông Nam Á; 
SEUW = Ban Ngành nước và Phát triển Đô thị Đông Nam Á; TI-G = can thiệp có mục tiêu-tăng trưởng bao trùm xã hội cho các vùng địa lý khác nhau; TRA = giao thông vận tải; 
TRTA = hỗ trợ kỹ thuật giao dịch (transaction); VRM = Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam, Vụ Đông Nam Á; WUS = cấp nước và cơ sở hạ tầng và các dịch vụ đô 
thị khác. 
a Do chương trình cho vay dự kiến còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện, cơ cấu các loại hình vay vốn trên thực tế có thể thay đổi. 
b Trong số 11 dự án có tổng số tiền là 3.199,7 triệu USD, 5 dự án với số tiền 714,7 triệu USD hỗ trợ OP1, 10 dự án với số tiền 2.999,7 triệu USD hỗ trợ OP2, 11 dự án với số tiền 

3.199,7 triệu USD hỗ trợ OP3, 7 dự án với số tiền 2.685,0 triệu USD hỗ trợ OP4, 3 dự án với số tiền 420,0 triệu USD hỗ trợ OP5, 5 dự án với số tiền 2.285,0 triệu USD hỗ trợ 
OP6 và 1 dự án với số tiền 94,7 triệu USD hỗ trợ OP7. 

c Các cơ hội hợp tác tài trợ với các đối tác phát triển song phương và đa phương, quỹ ủy thác hoặc các đối tác khác sẽ được tiếp tục tìm kiếm trong quá trình chuẩn bị dự án. 
d Sau khi phê duyệt đề xuất dự án vào tháng 7 năm 2019, vào tháng 8 năm 2019, chính phủ đã yêu cầu đưa tỉnh Quảng Trị vào dự án, có thể tăng ngân sách từ 140 triệu đô la lên 

170 triệu đô la. ADB đang xem xét tính khả thi bao gồm cả Quảng Trị. 
e Quỹ Công nghệ cấp cao và Quỹ Tài chính Khí hậu Châu Á Thái Bình Dương. 
f Quỹ Môi trường Toàn cầu. 
g Quỹ Giảm nghèo, Quỹ Công nghệ cao và Quỹ Khí hậu xanh của Nhật Bản. 
h Các nhà tài trợ có thể bao gồm Agence Francaise de Développement (Cơ quan Phát triển Pháp), Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Hợp tác phát triển của Đức thông qua KfW và 

Ngân hàng Thế giới. 
I Quỹ Công nghệ cao. 
j Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã yêu cầu ADB xem xét tăng ngân sách dự án. ADB sẵn sàng tăng nguồn tài chính lên tới toàn bộ số tiền 1,5 tỷ USD, nếu cần. Ngân sách đang được 

cập nhật và sẽ được sửa đổi khi Đoàn Chương trình quốc gia tiếp theo vào làm việc vào năm 2020. 
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k Giao thông vận tải Aus4, Bộ Ngoại giao và Thương mại, Chính phủ Australia 
l Sẽ xác nhận sau. Các nhà tài trợ có thể bao gồm Agence Francaise de Développement (Cơ quan Phát triển Pháp), Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Hợp tác phát triển của Đức thông 

qua KfW và Ngân hàng Thế giới. 
Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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Bảng A3.2: Các sản phẩm và dịch vụ không dùng vốn vay giai đoạn 2020–2022 
(các quỹ hỗ trợ hoạt động kỹ thuật vùng và các dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng, bao gồm Việt Nam) 

 
Nguồn tài trợ 

      ADB   Khác   

 
Tên HTKT 

 
Ngành 

 
Đơn vị 

phụ 
trách 

Loại hình 

hỗ trợ 
 

Nguồn 
Số tiền 
($'000) 

 
Nguồn 

Số tiền 
($'000) 

Tổng số 
($'000) 

2020         

Phát triển ngành năng lượng khu vực Đông 
Nam Á (ĐNA). Lập kế hoạch đầu tư và xây 
dựng năng lực (tài trợ bổ sung) 

ENE SEEN TRTA TASF 200   200 

Nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và phát 
triển nông thôn Đông Nam Á (Pha 2) 

ANR SEER TRTA TASF 200 TBD 200 400 

Tăng cường quản lý đấu thầu và thực hiện 
dự án tại vùng ĐNA 

PSM SEOD KSTA TASF 1.500   1.500 

Tăng cường quản lý Bảo vệ xã hội tại khu 
vực ĐNA (tài trợ bổ sung) 

 SEOD KSTA TASF 300   300 

Hỗ trợ Tri thức và các Giải pháp Tài chính 
sáng tạo khu vực ĐNA 

FIN SEOD KSTA TASF 3.500   3.500 

Quỹ Quản lý Công, ngành tài chính và chính 
sách thương mại khu vực ĐNA (tài trợ bổ 
sung) 

FIN SEPF TRTA TASF 3.500   3.500 

Duy trì bền vững các thành quả từ Hợp tác 
vùng tại Tiểu vùng Mekong Mở rộng 

 (tài trợ bổ sung) 

 SERC KSTA TASF 1.500 RCIF 500 200 

Quỹ Chuẩn bị dự án Giao thông (Pha 2) (tài 
trợ bổ sung) 

TRA SETC TRTA TASF 200   200 

Công cụ thay thế cho mô hình quỹ vốn vay 
Đông Nam Á 

WUS SEUW TRTA TASF 500 TBD 500 1000 

Tổng số    2400  7.500 31.500 

2021         

Phát triển ngành năng lượng Đông Nam Á. 

Lập kế hoạch đầu tư và xây dựng năng lực 
(Giai đoạn 2) 

ENE SEEN TRTA TASF 500 TBD 200 700 

Nông nghiệp Đông Nam Á, Quỹ Tài nguyên 
thiên nhiên và Phát triển Nông thôn Cơ sở 
(Giai đoạn 2) (tài trợ bổ sung) 

 

ANR SEER TRTA TASF 300 TBD 200 500 

Hỗ trợ phát triển con người và xã hội ở Đông 
Nam Á (tài trợ bổ sung) 

 

HLT SEHS TRTA TASF 500   500 

Nghiên cứu đẩy nhanh giảm thủ tục tiết kiệm 
thời gian tại Đông Nam Á (tài chính bổ 
sung) 

FIN SEPF KSTA   JFPR 100 100 
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Nguồn tài trợ 

      ADB   Khác   

 
Tên HTKT 

 
Ngành 

 
Đơn vị 

phụ 
trách 

Loại hình 
hỗ trợ 

 
Nguồn 

Số tiền 
($'000) 

 
Nguồn 

Số tiền 
($'000) 

Tổng số 
($'000) 

Quỹ Quản lý Công, ngành tài chính và chính 
sách thương mại khu vực ĐNA (tài trợ bổ 
sung) (Giai đoạn 2) 

FIN SEPF TRTA TASF 3,500   3,500 

Hỗ trợ phát triển tri thức lần thứ hai cho vùng 
Đông Nam Á 

 SERC KSTA TASF 200   200 

Nâng cao hiệu quả của các chương trình tiểu 
vùng (Giai đoạn 2) 

 SERC KSTA TASF 2.500   2.500 

Quỹ Dịch vụ đô thị Đông Nam Á (tài trợ bổ 
sung) 

WUS SEUW TRTA TASF 500 TBD 500 1000 

Tổng số    2600  1000 3600 
2022         

Quỹ Phát triển ngành năng lượng Đông Nam 
Á. Lập kế hoạch đầu tư và xây dựng năng 
lực (Giai đoạn 2) (tài trợ bổ sung) 

ENE SEEN TRTA TASF 300   300 

Tăng cường Kết quả Bình đẳng giới ở các 
nước thành viên đang phát triển Đông 
Nam Á (Giai đoạn 2) (tài trợ bổ sung) 

 SEHS KSTA TASF 2.500   2.500 

Tăng cường quản lý mua sắm và hoạt động 
đầu tư ở Đông Nam Á (tài chính bổ sung) 

PSM SEOD KSTA TASF 100   100 

Tăng cường quản lý bảo vệ xã hội ở Đông 
Nam Á (Giai đoạn 2) 

FIN SEOD KSTA TASF 300   300 

Giải pháp tài chính sáng tạo và hỗ trợ kiến 
thức ở Đông Nam Á (Giai đoạn 2) 

 

FIN SEPF TRTA TASF 3.500   3.500 

Duy trì lợi ích của hợp tác khu vực ở Tiểu 
vùng sông Mê Kông (tài chính bổ sung) 

 

RCI SERC KSTA TASF 1.500 RCIF 500 200 

Sáng kiến tài chính xanh và sáng tạo để mở 
rộng cơ sở hạ tầng Đông Nam Á 

 

FIN SERC KSTA TASF 2.500   2.500 

Công cụ thay thế cho mô hình quỹ vốn vay 
Đông Nam Á (tài chính bổ sung) 

WUS SEUW TRTA TASF 500 TBD 500 1000 

         

Total     2500  5.500 30.500 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; ANR = Nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn; ENE = năng lượng; FIN = tài chính; HLT = sức khỏe; JFPR = Quỹ Giảm 
nghèo của Nhật Bản; KSTA = kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ; PSM = quản lý khu vực công; RCI = hợp tác và hội nhập khu vực; RCIF = Quỹ hợp tác và hội nhập khu vực; SEEN 
= Ban Năng lượng Đông Nam Á; SEER = Ban Môi trường, Tài nguyên và Nông nghiệp Đông Nam Á; SEHS = Ban Phát triển Con người và Xã hội Đông Nam Á; SEOD = Văn phòng 
Tổng Vụ trưởng, Vụ Đông Nam Á; SEPF = Ban Thương mại, Tài chính và Quản lý công Đông Nam Á; SERC = Ban điều phối hợp tác và hoạt động khu vực, Vụ Đông Nam Á; SETC 
= Ban  Giao thông và Truyền thông Đông Nam Á; SEUW = Ban Ngành nước và Phát triển đô thị Đông Nam Á; TASF = Quỹ hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt; TRA = giao thông; TRTA = hỗ 
trợ kỹ thuật giao dịch; WUS = nước và cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị khác; TBD= được xác định sau. 
Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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Bảng A3.3: Các sản phẩm và dịch vụ không thuộc hoạt động cho vay giai đoạn 2020–2022 
(Hỗ trợ kỹ thuật tách biệt) 

 
      Nguồn tài trợ   

      ADB    Khác   

 
 
Tên HTKT 

 
Ngành 

 
Đơn vị 

Loại hình 

hỗ trợ 
 

Nguồn 
Số tiền 
($'000) 

 
Nguồn 

Số tiền 
($'000) 

Tổng 
số 

($'000) 
2020         

Tham gia một cách chiến lược với Chính phủ 
      Việt Nam 

 
PSM 

 
VRM 

 
KSTA 

 
TASF 

 
100 

   
100 

Cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở 
Việt Nam 

  
VRM 

 
KSTA 

   
TBD 

 
100 

 
100 

Thương mại hóa Doanh nghiệp nhà nước 
 

 
PSM 

 
VRM 

 
TRTA 

 
TASF 

 
400 

 
SDCC Governance 

 
100 

 
500 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 
Lồng ghép các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 
 

PSM 

 
PSFI/ 
VRM 

 
 

TRTA 

 
 

TASF 

 
 

750 

 
 

SCFP và SDCC 

 
 

250 

 
 

100 

Tổng số     2.150  1.350 3.500 

2021         

Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua 
hiện đại hóa ngành thủy lợi (hỗ trợ kỹ thuật 
đi kèm) 

 
 

ANR 

 
 

SEER 

 
 

KSTA 

   
 

JFPR 

 
 

200 

 
 

200 
Tổng số        200 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; ANR = nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên; JFPR = Quỹ Giảm nghèo của Nhật Bản; KSTA = kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ; PSM = 
quản lý khu vực công; PSFI = tổ chức tài chính khu vực tư nhân; SCFP = chương trình tài trợ chuỗi cung ứng; SDCC = Ban phát triển bền vững và biến đổi khí hậu; SEER = Ban 
Môi trường, Tài nguyên và Nông nghiệp Đông Nam Á; TASF = Quỹ hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt; TBD = được xác định sau; TRTA = hỗ trợ kỹ thuật giao dịch; VRM = Cơ quan đại diện 
thường trú của ADB tại Việt Nam, Vụ Đông Nam Á. 
Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NĂM HIỆN HÀNH 
 

Bảng A4.1: Sản phẩm vốn vay năm 2019 
 

     Năm 
TRTA/ 
PRF 

    Chi phí (triệu $)    

        ADB   

 
Tên dự án/chương trình 

 
Ngành 

Mục đích 
giảm 

nghèo 

Lĩnh vực 
ưu tiên 

 
Đơn vị 

phụ 
trách 

 
Tổng 
vốn 

OCR 
thông 

thường 

 
COL 

 
ADF 

 

Tổng 
vốn 

     Chính 
phủ 

Đồng 
tài trợ 

Đã được khẳng định             

Chương trình Phát triển 
ngành Y tế địa 
phương cho các vùng 
khó khăn nhất a 
 

 
HLT 

 
TI-M 

 

OP1. OP2. 
OP6. OP7 

 
SEHS 

 
n/a 

 
102,2 

  
88,6 

 
12,0 

 
100,6 

 
1,6 

 

Dự án kết nối giao thông 
vận tải các tỉnh miền 
núi phía bắc 
 

 

TRA 
 

GI 

OP1. OP2. 

OP3. OP5. 
OP7 

 

SETC 
 

2016 
 

245,1 
  

188,4 
  

188,4 
 

52,2 
 

4,5c
 

Dự án Phát triển Nhân 
lực y tế lần thứ haib 

 

HLT 
 

TI-M 
 

OP2. OP6 
 

SEHS 
 

2015 
 

98,8 
  

80,0 
  

80,0 
 

15,8 
 

3,0d
 

Dự án Cơ sở hạ tầng du 
lịch tiểu vùng sông 
Mê Kông cho tăng 
trưởng bao trùm lần 
thứ haia 
 

 

TRA/WUS 

 

GI 

 

OP1. OP2. 
OP3. OP4. 
OP6. OP7 

 

LRM 

 

2016 

 

56,7 

  

45,0 

  

45,0 

 

11,7 

 

Dự án kỹ năng và kiến 
thức cho tăng trưởng 
kinh tế bao trùm toàn 
diệnb

 

 

EDU 
 

GI 
 

OP1. OP2 
 

SEHS 
 

2015 
 

98,2 
  

75,0 
  

75,0 
 

20,2 
 

3,0d
 

Chương trình Phát triển 
và Bao trùm toàn diện 
ngành tài chính. Tiểu 
chương trình 1 
(Khoản vay chính 
sách)a 

 

FIN 

 

GI 

 
OP1. OP2. 

OP6 

 

SEPF 

 

2016 

 

100,0 

  

100,0 

  

100,0 

  

Tổng số      701,0  577,0 12,0 589,0 101,5 10,5 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; ADF = Quỹ Phát triển Châu Á; ANR = nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn; COL = cho vay nguồn vốn thông thường 
ưu đãi; EDU = giáo dục; FIN = tài chính; GI = can thiệp chung; HLT = sức khỏe; LRM = Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Lào, Vụ Đông Nam Á; OCR = nguồn vốn thông 
thường; OP1 = giải quyết tình trạng nghèo còn lại và giảm bất bình đẳng; OP2 = tăng tốc tiến bộ trong bình đẳng giới; OP3 = giải quyết biến đổi khí hậu, xây dựng khả năng chống 
chịu khí hậu và khả năng phục hồi thảm họa, và tăng cường bền vững môi trường; OP4 = làm cho các thành phố dễ sống hơn; OP5 = thúc đẩy phát triển nông thôn và an ninh 
lương thực; OP6 = tăng cường quản trị và năng lực thể chế; OP7 = thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực; PRF = tài trợ sẵn sàng cho dự án; SEER = Ban Môi trường, Tài nguyên 
và Nông nghiệp Đông Nam Á; SEHS = Ban Phát triển Con người và Xã hội Đông Nam Á; SEPF = Ban Thương mại, Tài chính và Quản lý công Đông Nam Á; SETC = Ban  Giao 
thông và Truyền thông Đông Nam Á; TI- M = can thiệp có mục tiêu- Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; TRA = vận chuyển; TRTA = hỗ trợ kỹ thuật giao dịch; WUS = cấp nước và cơ 
sở hạ tầng và dịch vụ đô thị khác. 
a Các Dự án được phê duyệt năm 2018 và được ký vào năm 2019. Tài trợ từ vốn vay ưu đãi được phân bổ trước khi phân loại lại Việt Nam từ nhóm B sang nhóm C, được thực 
hiện đến năm 2019. 
b Dự án đã được phê duyệt vào năm 2018 và chưa được ký kết. Tài trợ từ vốn vay ưu đãi được phân bổ trước khi Việt Nam được chuyển từ nhóm B sang nhóm C, được thực 

hiện đến năm 2019. Với tính chất tạm thời của chương trình cho vay dự kiến, thành phần của các công cụ cho vay trong thực tế có thể thay đổi. 
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c Vụ Giao thông, Aus4, Bộ Ngoại vụ và Thương mại, Chính phủ Úc. 

d Quỹ Giảm nghèo của Nhật Bản.  

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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Bảng A4.2: Các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 2019 
(Công cụ HTKT giao dịch vùng và các dự án HTKT vùng, bảo gồm cả Việt Nam) 

 
Nguồn tài trợ 

    ADB Khác   

 
Tên dự án HTKT 

 
Ngành 

 
Đơn vị 

phụ 
trách 

Loại hình 
hỗ trợ 

 
Nguồn 

Số tiền 
($'000) 

 
Nguồn 

Số tiền 
($'000) 

      Tổng số 
($'000) 

TA 9600: Phát triển ngành Năng lượng Đông Nam 
Á: Lập kế hoạch đầu tư và xây dựng năng lực 
(bổ sung) 

ENE SEEN TRTA TASF 2.700 CEFPF 1.350 450 

Chương trình An ninh lương thực và nông nghiệp 
bền vững tiểu vùng sông Mê Kông 

ANR SEER KSTA TASF 1.500  6.500 800 

Thay đổi khí hậu tiểu vùng sông Mê Kông và 
Chương trình bền vững môi trường 

ANR SEER KSTA TASF 1.500  6.500 800 

TA 9681: Quỹ Nông nghiệp, Tài nguyên thiên nhiên 
và Phát triển Nông thôn Đông Nam Á (tài trợ bổ 
sung) 

ANR SEER TRTA TASF 2.400 WFPF ($95000) 
AFD ($30000) 

DFAT ($60000) 

1.850 4.250 

Hỗ trợ phát triển con người và xã hội 
    Đông Nam Á 

HLT SEHS TRTA TASF 300   300 

Tăng cường kết quả bình đẳng giới ở các nước 
thành viên đang phát triển Đông Nam Á (Giai 
đoạn 2) 

 SEHS KSTA TASF 1.500   1.500 

Quỹ Quản lý công, chính sách Thương mại và 
ngành tài chính Đông Nam Á. 

FIN SEPF TRTA TASF 300   300 

Thúc đẩy thị trường vốn ASEAN kết nối, bao trùm 
xã hội và có khả năng chống chịu 

FIN SEPF KSTA   ICFF 1.500 1.500 

TA 8977: Hỗ trợ phát triển kiến thức cho 
Đông Nam Á (bổ sung) 

 SERC KSTA TASF 1.500   1.500 

TA 9621: Sáng kiến tài chính xanh và sáng tạo để 
mở rộng cơ sở hạ tầng vùng Đông Nam Á (bổ 
sung) 

FIN SERC KSTA TASF 1.300 FSDPSF/eAKPF 100 2.300 

Chuẩn bị các dự án ngành giao thông ở Đông Nam 
Á (Giai đoạn 2) 

TRA SETC TRTA TASF 300   300 

Kết nối Đường sắt của Tiểu vùng Mê Kông mở 
rộng (Giai đoạn 2) 

TRA SETC TRTA   PRCF 500 500 

TA 9554: Quỹ Dịch vụ đô thị Đông Nam Á (bổ 
sung) 

WUS SEUW TRTA   AASCTF 1000 1000a
 

TA 9572: Nâng cao hiệu quả của các chương trình 
tiểu vùng để thúc đẩy hợp tác và hội nhập vùng 
ở Đông Nam Á 

RCI SERC KSTA   PRCF 700 700 

Tổng số     21.400  29.900 51.300 

AASCTF = Quỹ ủy thác thành phố thông minh ASEAN - Australia; ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; ANR = nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn; AFD = 
Agence Francaise de Développement (Cơ quan phát triển Pháp); ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; CEFPF = Quỹ hợp tác Tài chính năng lượng sạch; DFAT = Bộ 
Ngoại giao và Thương mại (Chính phủ Úc); eAKPF = e Quỹ đối tác tri thức và châu Á; ENE = năng lượng; FIN = tài chính; FSDPSF = Quỹ đặc biệt Hợp tác phát triển ngành tài 
chính; HLT = sức khỏe; ICFF = Quỹ đầu tư cơ sở khí hậu; KSTA = kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ; PSM = quản lý khu vực công; PRCF = Quỹ của nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa; RCI = Hợp tác và hội nhập vùng; RCIF = Quỹ hợp tác và hội nhập vùng; SEEN = Ban Năng lượng Đông Nam Á; SEER = Ban Môi trường, Tài nguyên và Nông nghiệp 
Đông Nam Á; SEHS = Ban Phát triển Con người và Xã hội Đông Nam Á; SEPF = Ban Thương mại, Tài chính và Quản lý công Đông Nam Á; SERC = Ban điều phối hợp tác và hoạt 
động khu vực, Vụ Đông Nam Á; SETC = Ban  Giao thông và Truyền thông Đông Nam Á; SEUW =  Ban Ngành nước và Phát triển đô thị Đông Nam Á; TA = hỗ trợ kỹ thuật; TASF 
= Quỹ hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt; TBD = được xác định sau; TRA = giao thông vận tại; TRTA = hỗ trợ kỹ thuật giao dịch; WFPF = Quỹ Hợp tác tài chính nước; WUS = nước và cơ sở 
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hạ tầng và dịch vụ đô thị khác. 
a Các Quỹ sẽ hỗ trợ các nước ASEAN. Khoảng 1 triệu đô la có thể được phân bổ cho Việt Nam.  
Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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Bảng A4.3: Các sản phẩm và dịch vụ không thuộc hoạt động cho vay năm 2019 
(Hỗ trợ kỹ thuật tách biệt) 

 
Nguồn tài trợ 

      ADB     Khác    

 
Tên HTKT 

 
Ngành 

 
Đơn vị 

phụ 
trách 

Loại hình 
hỗ trợ 

 
Nguồn 

Số tiền 
($'000) 

 
Nguồn 

Số tiền 
($'000) 

Tổng số 
($'000) 

2019         

 
 Lồng ghép bảo vệ môi trường và chống chịu 

với biến đổi khí hậu vào phát triển các 
thành phố xanh trực thuộc tỉnh 

 
 

WUS 

 
 

VRM 

 
 

TRTA 

   

UCCRTF. GEF- 
SCCF; GEF 

 
 

12.820 

 
 

12.820 

Chương trình phát triển và bao trùm xã hội 
ngành tài chính (tài trợ bổ sung) 

 

FIN 
 

SEPF 
 

KSTA 
   

DFAT 
 

1.100 
 

1.100 

Tổng sô 
      

13.920 13.920 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á; DFAT = Bộ Ngoại giao và Thương mại (Chính phủ Úc); FIN = tài chính; GEF = Qũy Môi trường Toàn cầu; KSTA = hỗ trợ kỹ 
thuật hỗ trợ kiến thức; SCCF = Quỹ biến đổi khí hậu đặc biệt; SEPF = Ban Thương mại, Tài chính và Quản lý công Đông Nam Á; TRTA = hỗ trợ kỹ thuật giao dịch; 
UCCRTF = Quỹ ủy thác phục hồi biến đổi khí hậu đô thị; VRM = Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam, Vụ Đông Nam Á; WUS = nước và cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ đô thị khác. 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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CÁC SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN TRI THỨC DỰ KIẾN 

 
 

Bảng A5.1: Các sản phẩm và sự kiện về tri thức năm 2020 
 

 
 

Ấn phẩm hoặc Sự kiện  

 
 

Chủ đề 

 
 

Loại hình 

Vụ hoặc phòng 
ngành hoặc nhóm 

ngành  

 
 

Nguồn tài trợ 

Nghiên cứu tài chính bán buôn tổ chức tài chính vi mô 
 

Tài chính Ấn phẩm SERD TA 9101 

Cơ hội thị trường cho Cơ quan xếp hạng tín dụng trong nước 
 

Kinh tế, tài chính Ấn phẩm SERD TA 9101 

Đánh giá ngành giao thông 
 

Giao thông Ấn phẩm SERD Không 

Đo lường, Báo cáo và Hệ thống xác minh và hướng dẫn cho các dự 
án quỹ công nghệ sạch 

 

Giao thông, Năng 
lượng 

Ấn phẩm SERD TA 9055 

Hội nhập châu Á (khối lượng chỉnh sửa) 
 

Kinh tế, tài chính, 
Giao thông  

 

Ấn phẩm ERCD TA 9763 

Các yếu tố quyết định. Ý nghĩa tài chính vi mô. và Nghị quyết về các 
khoản vay xấu ở châu Á và châu Âu (khối lượng chỉnh sửa) 

Kinh tế, tài chính, 
Giao thông 

Ấn phẩm ERCD TA 9497 

Chiến lược tiểu vùng sông Mê Kông đến năm 2030   Hợp tác 
vùng 

Ấn phẩm SERD RETA 9416 

Tăng trưởng vùng tại Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng bổ sung Hợp tác vùng Ấn phẩm SERD RETA 8977 

Triển vọng phát triển nguồn nước châu Á 2020 Hợp tác vùng Ấn phẩm SDCC TA 6498 

Cập nhật cho Việt Nam về Theo dõi Hợp tác Công- Tư Khu vực tư nhân Ấn phẩm OPPP RETA 6492 

 
Phân tích thí điểm về tài chính và tăng trưởng khởi nghiệp công 

nghệ ở châu Á 
 

 
Kinh tế, Khu vực 

tư nhân, ICT 

 
Ấn phẩm 

 
ERCD 

 
Ngân sách hành 

chính thiết yếu 
(Nhân viên) 

Hội thảo về Phân tích thí điểm về tài chính và tăng trưởng khởi 
nghiệp công nghệ ở châu Á 

Kinh tế, Khu vực 
tư nhân, ICT 

Sự kiện ERCD Ngân sách hành 
chính thiết yếu 
(Nhân viên) 

Tổng số ấn phẩm = 11  

 Tổng số sự kiện = 1 

    

ERCD = Vụ Nghiên cứu kinh tế và tập đoàn khu vực; CNTT = công nghệ thông tin và truyền thông; OPPP = Văn phòng đối tác công-tư; RETA = hỗ trợ kỹ thuật 
vùng; SDCC = Ban phát triển bền vững và biến đổi khí hậu; SERD = Vụ Đông Nam Á; TA = hỗ trợ kỹ thuật. 
Lưu ý: Ấn phẩm xuất bản có thể bao gồm cơ sở dữ liệu, truyền thông đa phương tiện và các hình thức tài liệu khác. Sự kiện có thể bao gồm tổ chức sự kiện và đào 
tạo hoặc phát triển năng lực. 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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Bảng A5.2: Các sản phẩm và sự kiện về Kiến thức được thực hiện năm 2019 
 

 
 

Ấn phẩm hoặc Sự kiện  

 
 

Chủ đề 

 
 

Loại hình 

Vụ hoặc phòng 
ngành hoặc nhóm 

ngành 

 
 

Nguồn tài trợ 
Tái thiết cuộc sống: Một nghiên cứu tình huống về chương trình phục 

hồi thu nhập ở miền Bắc Việt Nam 
 

Nghèo đói Ấn phẩm SERD Tư vấn cơ hữu 

Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề tại Việt Nam: Đánh giá 
 

Giáo dục Ấn phẩm SERD TA. 8813 

Đánh giá ngành giáo dục trung học Việt Nam. Chiến lược và Lộ trình 
 

Giáo dục Ấn phẩm SERD TA. 8813 

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và thích ứng đối với biến đổi khí hậu. 
Các lựa chọn trong lĩnh vực y tế ở Campuchia, Cộng hòa Dân 
chủ Lào và Việt Nam 

Y tế Ấn phẩm SERD TA. 8898 

Đánh giá về giới ngành Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề và 
đào tạo và chuyển từ trường học sang môi trường làm việc tại Việt 

Nam 

Giáo dục, giới Ấn phẩm SERD TA. 8991 

Kế hoạch hành động cho phát triển logistic vùng duyên hải miền nam 
Việt Nam  

Kinh tế, công nghiệp và 
thương mại 

Ấn phẩm SERD TA. 8977 

Lập ngân sách phù hợp với giới ở Việt Nam: Bình đẳng giới trong 
ngành giao thông vận tải 

Quản trị/giao thông Ấn phẩm SERD TA 9272 

Tổng quan quan hệ đối tác Việt Nam và ADB trong mấy thập kỷ qua Kinh tế, công nghiệp và 
thương mại 

Ấn phẩm SERD Tư vấn cơ hữu 

Báo cáo hội nhập kinh tế châu Á 2019/2020: Thay đổi nhân khẩu 
học, Năng suất và vai trò của công nghệ 

 

Kinh tế, công nghiệp và 
thương mại 

Ấn phẩm ERCD TA 9657 

Tuần lễ bảo trợ xã hội châu Á Thái Bình Dương 
 

Phát triển xã hội, bảo 
trợ xã hội 

Sự kiện SDCC TA 9111. TA 9341. 
TA 9534 

Chỉ số bảo trợ xã hội ở châu Á: Đánh giá tiến bộ 
 

Bảo trợ xã hội Ấn phẩm SDCC TA 9534 

Giải pháp thuận thiên cho các thành phố ở Việt Nam: Thiết kế đô thị 
nhạy cảm với nước 

Phát triển đô thị và 
nước 

Ấn phẩm SERD TA 9205 

Tổng số ấn phẩm = 11  

 Tổng số sự kiện = 1 

    

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á. ERCD = Ban nghiên cứu kinh tế và hợp tác khu vực, SDCC = Ban phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, SERD = Vụ Đông 
Nam Á, TA = hỗ trợ kỹ thuật. 
Lưu ý: Ấn phẩm xuất bản có thể bao gồm cơ sở dữ liệu, truyền thông đa phương tiện và các hình thức tài liệu khác. Sự kiện có thể bao gồm tổ chức sự kiện và đào 
tạo hoặc phát triển năng lực. 
a Ban Kinh tế Trung ương của Việt Nam yêu cầu ADB hỗ trợ chuẩn bị Tổng quan đối tác Việt Nam và ADB để rút ra bài học và thực tiễn tốt 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
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Bảng A5.3: Đổi mới, Công nghệ tiên tiến và các Sáng kiến thí điểm sẽ được thực hiện vào năm 2020 
 

 
Hạng mục 

 

Nội dung 
Tên dự án Ngành hoặc 

chủ đề 
 

Đơn vị phụ 
trách 

Tận dụng fintech cho lãi suất tín dụng doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa 
 

PLT 52214 FIN PSOD / VRM 

Nghiên cứu về xe điện 
 

TCH 9420 TRA SDCC/ SERD 

Sử dụng viễn thám để phát hiện thiệt hại cho các tòa nhà hiện có khi xây dựng tàu điện 
ngầm 
 

TCH 40080 TRA VRM / SETC 

Thí điểm tài chính rủi ro khí hậu ở thành phố Huế PLT 47274-004 WUS SDSC-FIN / 
VRM 

Dự án Cơ sở hạ tầng bao trùm xã hội và có khả năng chống chịu cho các dân tộc thiểu số 
 

PLT 49026 ANR SEER/VRM 

Hiện đại hóa thủy lợi với hệ thống ống điều áp để cải thiện hiệu quả nước PLT 49404-002 ANR SEER 

Dự án thí điểm chiếu sáng thông minh tại Hội An PLT 52096-001 ENE SEEN 

Tổng số các đổi mới, công nghệ tiên tiến và các sáng kiến thí điểm = 7     

ANR = nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên; ENE = năng lượng; FIN = tài chính; PLT = sáng kiến thí điểm; PSOD = Vụ  hoạt động khu vực tư nhân; SDCC = Vụ  
phát triển bền vững và biến đổi khí hậu; SDSC-Fin = Cụm dịch vụ tư vấn ngành - Tài chính, Ban phát triển bền vững và biến đổi khí hậu; SEEN = Ban Năng lượng 
Đông Nam Á; SEER = Ban Môi trường, Tài nguyên và Nông nghiệp Đông Nam Á; SERD = Vụ Đông Nam Á; SETC = Ban Giao thông và Truyền thông Đông Nam 
Á; TCH = công nghệ tiên tiến; TRA = giao thông vận tải; VRM = Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam, Vụ Đông Nam Á; WUS = nước và cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ đô thị khác. 
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
 




