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ĐÁNH GIÁ NGÀNH (TÓM TẮT): NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI1 

Lộ trình phát triển ngành 

 1. Kết quả hoạt động, Vấn đề và Cơ hội của Ngành  

1. Đầu tư trong ngành giao thông vận tải tăng nhanh. Tính theo tỉ lệ phần trăm trong tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP), quy mô đầu tư từ năm 2004 đến năm 2009 đã tăng hơn hai lần, đạt 
mức 4,5% GDP. Đầu tư vào lĩnh vực phát triển đường bộ chiếm đa số, chiếm khoảng 3,6% 
GDP. Từ năm 1993 – khi Ngân hàng Phát triển Châu Á khôi phục hoạt động tại Việt Nam – đến 
năm 2008, ngành giao thông đã nhận được phần vốn lớn nhất (39,0%) trong tổng số vốn 6 tỉ 
USD mà ADB giải ngân tại Việt Nam, phần lớn là đầu tư vào hệ thống đường bộ.2  
  
2. Giao thông được cải thiện là yếu tố then chốt để cải thiện sự tiếp cận của người dân 
nông thôn đối với các cơ hội xã hội và kinh tế, khi tăng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng thêm 1% 
GDP đã làm giảm tỉ lệ nghèo 0,5%.3 Tác động của việc cải thiện tiếp cận thấy rõ nhất ở những 
tỉnh nghèo. Tăng cường tiếp cận và di chuyển có tương quan trực tiếp với việc cải thiện bình 
đẳng giới và đời sống kinh tế của người dân. Thách thức lớn nhất đối với chính phủ trong giai 
đoạn kế hoạch 5 năm tới (2011-2015) là làm sao tiếp tục huy động đủ vốn để thực hiện chương 
trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đầy tham vọng đã được vạch ra trong các quy hoạch 
tổng thể của ngành giao thông.  
 
3. Các trung tâm đô thị lớn nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có trên 14 triệu dân, 
trong đó gần 6 triệu người đi làm và mỗi ngày tạo ra 20 triệu lượt hành khách, trong đó trên 
90% sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Hai thành phố này là hai trung tâm đô thị duy 
nhất hiện đã cần đến các dịch vụ vận chuyển hành khách khối lượng lớn, vì các đô thị cấp hai 
khác đều có dân số dưới 1 triệu, vì vậy chỉ cần các dịch vụ vận chuyển hành khách khối lượng 
nhỏ là đủ. Giao thông hiệu quả là yếu tố tối quan trọng đối với việc tăng trưởng kinh tế ở hai 
thành phố lớn này, nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế vốn cao hơn so với trung bình cả nước, 
đảm bảo cho hai thành phố đóng vai trò là các trung tâm đầu mối quan trọng, hỗ trợ và cung 
cấp dịch vụ cho nhiều ngành kinh tế.  
 
4. Sở hữu phương tiện giao thông cá nhân và lưu lượng giao thông tăng nhanh là nguyên 
nhân gây ra trên 10.000 ca tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm. Tai nạn giao thông ảnh 
hưởng nhiều hơn đến người nghèo và người dễ bị tổn thương, thường là người đi bộ và đi xe 
máy. Trên 50% số người tử vong do tai nạn giao thông dưới 30 tuổi. Mọi người cho rằng số liệu 
báo cáo chính thức về tai nạn giao thông thấp hơn so với thực tế, đặc biệt là ở vùng nông thôn.  
 
5. Trong thập kỷ đầu tiên sau khi ADB khôi phục hoạt động ở Việt Nam (1993–2002), 
thách thức hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải là khôi phục lại các hạ tầng kỹ thuật giao 
thông đã bị chiến tranh tàn phá. Những thách thức hiện nay là làm sao đạt được kết quả cho 
ngành giao thông vận tải, làm tiền đề để duy trì tăng trưởng và phát triển cho Việt Nam, nâng 
cao năng lực cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế. Mục tiêu hàng đầu của các dự án đầu tư 
giao thông là nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam, áp dụng các thông lệ quốc tế tốt 
nhất. ADB hỗ trợ cải thiện kết nối trong nước và khu vực thông qua việc tăng cường các hành 
lang thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS), đường quốc lộ và mạng lưới đường giao 
thông nông thôn. Chiến lược 2020 và Sáng kiến Giao thông Bền vững của ADB khuyến khích 

                                                 
1
 Phần tóm tắt này dựa trên báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á. 2011. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: 
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2
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3
 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 2006. Cập nhật tình hình nghèo đói tại Việt Nam: 2006. Hà Nội. 



2 

sự tham gia tích cực hơn vào các lĩnh vực giao thông đô thị và đường sắt.4 Trên cơ sở nhu cầu 
của ngành giao thông Việt Nam và kinh nghiệm, thế mạnh và chiến lược của ADB, các dự án 
trong ngành giao thông của ADB tại Việt Nam tập trung vào ba tiểu ngành chính: (i) đường bộ 
và đường cao tốc, (ii) đường sắt, và (iii) vận tải hành khách đô thị.   
 
6. Các vấn đề và giải pháp chiến lược chính cần được đề cập trong ngành giao thông vận 
tải của Việt Nam – (i) hiệu quả giao thông tiểu vùng; (ii) phát triển thể chế, tổ chức và tài chính 
trong ngành giao thông vận tải; (iii) an toàn giao thông và bền vững về mặt xã hội; và (iv) lồng 
ghép các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu – khớp nối với các biện pháp 
trong Sáng kiến Giao thông Bền vững của ADB. 
 
 2. Chiến lược ngành giao thông của Chính phủ Việt Nam  

7. Chiến lược và chính sách phát triển ngành giao thông vận tải của Việt Nam được phản 
ánh trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giao đoạn 2006-2010. Lần đầu tiên, kế hoạch 5 
năm vạch ra lộ trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, cứng nhắc sang nền 
kinh tế thị trường. Kế hoạch nêu rõ tầm quan trọng của ngành giao thông vận tải trong việc thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, tăng cường sự an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển 
nguồn nhân lực. Nhìn chung, Kế hoạch 5 năm vạch ra lộ trình xây dựng một hệ thống giao 
thông thúc đẩy (i) cạnh tranh, (ii) hội nhập và hòa nhập, và (iii) bền vững và an toàn. Chiến lược 
phát triển cho ngành giao thông đến năm 2020 được tóm tắt rõ ràng nhất trong quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ năm 2004, trong đó nói đến nhu cầu giảm thiểu chi phí vận chuyển; theo 
đuổi một chương trình hiện đại hóa từng bước, hợp lý và đồng bộ; duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ 
tầng giao thông hiện có.5  
 
8. Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (PT KT-XH) 5 năm giai đoạn 2011–2015 nhấn mạnh 
đến vấn đề bảo vệ môi trường và cải thiện môi trường kinh doanh, và nhu cầu quản lý ngành 
giao thông hiệu quả hơn. Ước tính kế hoạch tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 
2011-2020 sẽ cần huy động 16 tỉ USD mỗi năm, tương đương 20% GDP. Những ước tính hiện 
nay cho thấy số vốn có thể huy động được chưa đến phân nửa con số này. Phương án hàng 
đầu của chính phủ để huy động cho phần thiếu hụt đáng kể này là khu vực tư nhân, đồng nghĩa 
với việc trong tương lai gần phải xây dựng thành công khuôn khổ pháp lý cho hợp tác công tư 
(PPP).  
 
9. Tháng 3 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phát triển Ngành 
Giao thông sửa đổi đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Chiến lược ngành giao thông 2020).6 Chiến 
lược Ngành Giao thông 2020 này là sự tiếp nối của một kế hoạch đầy tham vọng, có tầm nhìn 
do chính phủ hoạch định. Có thể thấy được là Kế hoạch PT KT-XH 5 năm giai đoạn 2011-2015 
thể hiện rất rõ những tuyên bố chính thức của Thủ tướng và bao gồm những nguyên tắc chính 
quan trọng sau đây của Chiến lược ngành Giao thông 2020: (i) phát triển hệ thống giao thông 
vận tải, (ii) huy động vốn, (iii) phát triển ngành giao thông, (iv) hội nhập và cạnh tranh quốc tế, 
(v) cải cách, (vi) khoa học và công nghệ mới, và (vii) phát triển nguồn nhân lực.  
 
10. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đường sắt năm 2002 về phát triển và 
hiện đại hóa mạng lưới đường sắt. Mục tiêu của quy hoạch là nhằm tăng đáng kể tỉ trọng của 

                                                 
4
 ADB. 2008. Chiến lược 2020: Khuôn khổ chiến lược dài hạn của Ngân hàng Phát triển Châu Á, 2008–2020. Manila; 

ADB. 2010. Kế hoạch Hoạt động Sáng kiến Giao thông vận tải Bền vững. Manila. 
5
 Chính phủ Việt Nam. 2004. Quyết định No. 206/2004/QD-TTG ngày 10/12/2004 phê duyệt Chiến lược Phát triển 
Giao thông vận tải và viễn thông Việt Nam đến 2020. Hà Nội. 

6
 Chính phủ Việt Nam. 2009. Quyết định No. 35/2009/QD-TTg ngày 3/3/2009 phê duyệt Điều chỉnh Chiến lược Phát 

triển Giao thông Vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Hà Nội. 
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đường sắt trong thị trường vận tải lên mức đảm nhiệm 25% khối lượng vận tải hàng hóa và 
20% hành khách. Quy hoạch này đòi hỏi phải có 7 tỉ USD đầu tư đến năm 2020. Quy hoạch 
nhận thấy hệ thống đường sắt của Việt Nam đã xuống cấp rất nhiều và phải đầu tư lớn. Đây là 
một bản quy hoạch rất tham vọng và toàn diện, bao gồm việc khôi phục, nâng cấp và xây dựng 
các tuyến đường sắt mới, và sửa chữa cơ sở vật chất. Quy hoạch này còn bao gồm cả các tài 
sản mới để sản xuất và xuất khẩu toa xe đường sắt. Tuy nhiên, trong 8 năm vừa qua kết quả 
đạt được khá hạn chế, trong tất cả các hợp phần của quy hoạch. 
 
11. Thủ tướng đã ban hành hai quyết định với các chi tiết dự án cụ thể để hỗ trợ cho chính 
sách đã vạch ra trong Chiến lược Phát triển ngành Giao thông 2020.7 Một là quyết định phê 
duyệt Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ, về khái niệm phát triển mạng lưới đường bộ 
xác định các cấu phần quy hoạch và chính sách cho lĩnh vực đường bộ. Quyết định thứ hai phê 
duyệt quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam – phía Đông, chia 1.811 km đường cao tốc 
thành 16 đoạn, phê duyệt hướng tuyến và tiêu chuẩn kỹ thuật, và cung cấp chi tiết về yêu cầu 
thu hồi đất. Quyết định này đưa ra thời gian thực hiện là 14 năm, từ 2010 đến 2023. Tổng vốn 
đầu tư cho Quy hoạch chi tiết này ước tính vào khoảng 17,9 tỉ USD, hoặc 10 triệu USD/km, 
đồng nghĩa với mức đầu tư trung bình hàng năm là 1,3 tỉ USD trong suốt giai đoạn thực hiện. 
 
 3. Kinh nghiệm trong ngành giao thông vận tải và Chương trình hỗ trợ của 
ADB  
 
12. Chiến lược của ADB trong chiến lược và chương trình quốc gia (CSP) giai đoạn 
2007-2010 là hỗ trợ cho chương trình thực hiện của chính phủ để cải thiện cơ sở hạ tầng 
ngành giao thông vận tải và giảm chi phí giao thông. Chương trình đầu tư đề xuất có ba đột phá 
chính, sát với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010: 

(i) Giải quyết các khía cạnh công bằng xã hội trong nhu cầu về giao thông vận tải 
của Việt Nam thông qua Quỹ Phát triển Châu Á bằng hoạt động phát triển đường 
tỉnh lộ và huyện lộ. 

(ii) Hỗ trợ các dự án đầu tư để giải quyết các nhu cầu cấp thiết về giao thông vận tải 
đang hạn chế tăng trưởng kinh tế ở các trung tâm phát triển lớn của đất nước. 
Đột phá này sẽ giúp cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư vào sản 
xuất kinh doanh và phát triển theo cách thức thân thiện với môi trường.  

(ii)  Đưa những khía cạnh tiểu vùng vào việc phát triển mạng lưới giao thông vận tải 
để tăng cường kết nối, bao gồm cả vận tải đa phương thức và nâng cao năng 
lực cạnh tranh.   

 
13. Lợi thế so sánh của ADB trong ngành giao thông vận tải bao gồm (i) là tổ chức tài trợ 
lớn cho ngành giao thông vận tải từ đầu thập niên 1990, (ii) lồng ghép các nội dung GMS vào 
hoạt động phát triển ngành, (iii) chính phủ và các cơ quan tài trợ khác đều coi ADB là một đối 
tác lớn, và (iv) năng lực cung cấp các khoản vay từ Quỹ Phát triển Châu Á và nguồn vốn thông 
thường cho các dự án lớn và các chương trình cải cách chính sách. ADB cần tiếp tục phát huy 
các lợi thế truyền thống của mình và mở rộng kinh nghiệm hoạt động của mình để mang lại 
kiến thức chuyên môn gia tăng giá trị đến những lĩnh vực như an toàn giao thông và biến đổi 
khí hậu. ADB cần tăng cường nỗ lực hỗ trợ cho tư nhân tham gia vào các chương trình của 
ngành giao thông vận tải và tăng cường công tác quản trị tốt trong cả khu vực công lẫn khu vực 
tư. 
 

                                                 
7
 Quyết định số 1327/QD-TTg ngày 14/08/2009. Phê duyệt Quy hoạch Giao thông Vận tải Đường bộ Việt Nam đến 
2020 và Tầm nhìn 2030. Hà Nội; Quyết định số 140/QD-TTg ngày 21/1/2010. Phê duyệt Quy hoạch đường bộ cao 
tốc Bắc nam phía Đông. Hà Nội 
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14. Dựa trên đánh giá của ADB về ngành giao thông vận tải và Chiến lược phát triển ngành 
Giao thông Vận tải Việt Nam 2020, chiến lược trong tương lai sẽ là cải thiện công tác quy 
hoạch, thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn ngành. Chiến lược này đề xuất ba 
lĩnh vực đầu tư chiến lược chính: đường cao tốc và đường bộ, đường sắt và giao thông đô thị. 
Các chiến lược ràng buộc chung này sẽ nhằm (i) cải thiện hiệu quả giao thông tiểu vùng và 
trong nước; (ii) tăng cường công tác phát triển thể chế, tổ chức và tài chính của các cơ quan 
quản lý giao thông vận tải của chính phủ; (iii) tăng cường an toàn giao thông và bền vững về xã 
hội; và (iv) lồng ghép các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 
15. Quan hệ Đối tác Công-tư (PPP). Mặc dù PPP ở Việt Nam vẫn còn mới mẻ, song đã 
được công nhận ở cấp chính phủ cao nhất như một nguồn vốn đầu tư không thể thay thế. Nghị 
định mới ban hành điều chỉnh ba loại hình đầu tư ở Việt Nam: xây dựng – vận hành – chuyển 
giao (BOT), xây dựng – chuyển giao – vận hành (BTO) và xây dựng – chuyển giao (BT), nhưng 
một dự án thí điểm với những thành tố chính của PPP vẫn chưa hoàn toàn được thực hiện.8 
Để cho các dự án PPP huy động được nguồn vốn đầu tư lớn, thì nhu cầu hàng đầu trong 
những năm tới là phải có một khuôn khổ pháp luật toàn diện và thống nhất cho PPP. Điều này 
đòi hỏi phải chấp nhận cấu phần “đối tác” của PPP là một cấu phần hữu cơ của khuôn khổ 
pháp lý, đòi hỏi chính phủ phải chia sẻ rủi ro và trách nhiệm một cách thích hợp với các đối tác 
tư nhân trong các dự án PPP. Chính phủ Việt Nam đã ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo 
hình thức PPP.9  
 
16. Quản trị điều hành. Tiến bộ trong chính sách và cải cách trong một khuôn khổ quản trị 
quốc gia bao quát hơn là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo thực hiện thành công các dự án cơ 
sở hạ tầng trong ngành giao thông vận tải. Chính phủ thực hiện các biện pháp cải cách, bao 
gồm thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước Sửa đổi, có hiệu lực năm 2004; thực hiện các chính 
sách đổi mới cho tất cả các cơ quan chính phủ, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước và dự án 
đầu tư công; và thành lập Kiểm toán Nhà nước Việt Nam làm cơ quan chuyên môn độc lập trực 
thuộc Quốc hội. Tháng 12 năm 2009, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt một khoản vay với mục 
tiêu chủ chốt là hỗ trợ quản trị công hiện đại, tăng cường việc lựa chọn, chuẩn bị, thực hiện và 
giám sát các dự án đầu tư công.10 ADB đề cập đến những vấn đề về quản trị và sự tham gia 
của doanh nghiệp nhà nước vào các dự án giao thông đường bộ thông qua các hoạt động hỗ 
trợ kỹ thuật chính sách và tư vấn. 
 
17. Giới. Những can thiệp của ADB sẽ cải thiện mạng lưới đường bộ và các dịch vụ giao 
thông vận tải để tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ với các lợi ích xã hội, bao gồm dịch vụ y tế 
vào giáo dục, thị trường, và tăng cường cơ hội giao thương. Tất cả các dự án sẽ đảm bảo sao 
cho công tác phân tích giới sẽ cung cấp thông tin cho việc thiết kế và xây dựng đường bộ, giao 
thông đô thị và đường sắt để phụ nữ có cơ hội được tiếp cận và hưởng lợi tối đa. Các đặc điểm 
thiết kế đặc thù giới của các dự án sẽ bao gồm (i) chỉ tiêu tạo việc làm cho phụ nữ trong các 
hợp đồng xây lắp, duy tu bảo dưỡng và vận hành; (ii) thiết kế nhạy cảm giới, như các khu vực 
chờ dành riêng cho phụ nữ, nhà vệ sinh riêng, tiếp cận và cơ sở vật chất thân thiện với trẻ em, 
và khu vực buôn bán dành cho các doanh nghiệp của phụ nữ làm chủ; (iii) nâng cao nhận thức 
và phòng chống HIV/AIDS và mua bán phụ nữ; (iv) nâng cao nhận thức về an toàn giao thông 
đường bộ cho người dân địa phương, trong đó có phụ nữ và trẻ em; (v) kế hoạch tái định cư 
nhạy cảm giới để cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng được đảm bảo đền bù và cải thiện đời 
sống; và (vi) chỉ tiêu về việc làm của phụ nữ và xây dựng năng lực cho nữ nhân viên trong 

                                                 
8
 Nghị định 108, Luật Đầu tư công, có hiệu lực từ ngày 15.1.2010. 

9
 Quyết định No.71/2010/QD-TTg. 9.11.2010, phê duyệt Quy chế Thí điểm đầu tư theo hình thức Hợp tác công tư. 

10
 Khoản vay Chính sách Phát triển Cải cách Đầu tư Công lần thứ 1, phê duyệt ngày 22.12.2009 với tổng vốn 500 
triệu USD. 

. 
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ngành giao thông vận tải để nâng cao vai trò của phụ nữ trong ngành.  
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Cây phân tích vấn đề cho ngành giao thông vận tải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á.  
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. 

 Phát triển thể chế, tài chính 
và vận hành kém hiệu quả 

trong các cơ quan GTVT và 
ngành GTVT tư nhân  

Thiếu an toàn giao 
thông. Môi trường và 
xã hội thiếu bền vững 

 

Thiếu hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập khu vực và quốc tế 

 

Tác động 
quốc gia 

Vấn đề 
chính của 
ngành 

Kết quả, rủi 
ro và giả 
định 

Tác động 
ngành 

Các vấn đề 
của ngành 

Tắc nghẽn giao 
thông đô thị, môi 
trường và xã hội 

xuống cấp 

Thiếu năng lực cạnh 
tranh tầm khu vực 

hoặc quốc tế, chi phí 
hậu cần cao 

Thiếu hiệu quả trong ngành giao thông vận tải (GTVT) 

 
Giao thông tiểu vùng 

kém hiệu quả  
 

Hệ thống và mạng 
lưới giao thông thiếu 

an toàn  
 

Yếu tố chủ quan 
(Kết quả đầu ra 
của ADB) 
 
 
 
Thiếu mạng lưới 
giao thông quốc 
gia và tiểu vùng  
 
Thiếu phương tiện 
giao thông đô thị 
ở Hà Nội và TP 
Hồ Chí Minh 
 
Mạng lưới GTVT 
quốc gia và tiểu 
vùng thiếu cơ sở 
hạ tầng và năng 
lực vận hành 
  
Thiếu duy tu bảo 
dưỡng các mạng 
lưới GTVT quốc 
gia và địa phương  
 
Thiếu chú trọng 
đến vận tải đa 
phương tiện 

Yếu tố khách 
quan (Rủi ro và 

Giả định) 
 
Công chúng 
không có kiến 
thức hoặc 
không coi trọng 
luật giao thông  
 
Thi hành luật 
giao thông kém 
 
Số phương tiện 
giao thông cũ 
rất lớn 
 
Phát triển nông 
thôn còn hạn 
chế 
 
Thiếu thỏa 
thuận quốc tế 
để giải quyết 
vấn đề biến đổi 
khí hậu 
 

Yếu tố chủ quan 
(Kết quả đầu ra 

của ADB) 
 
Thực hiện các biện 
pháp, phần cứng và 
sử dụng thiết bị an 
toàn giao thông 
không thích hợp 
 
Thiếu chiến lược 
hướng đến sử dụng 
kết hợp đa phương 
thức  
 
Thiếu biện pháp 
giảm nhẹ ảnh 
hưởng của điều 
kiện đường sá 
không an toàn 
 
Mạng lưới giao 
thông địa phương 
thiếu đường lát mặt 
và chịu được mọi 
điều kiện thời tiết  
 
Không đủ kiến thức 
hay kinh nghiệm 
trong lồng ghép 
biện pháp chống 
biến đổi khí hậu  

Yếu tố chủ quan 
(Kết quả đầu ra 

của ADB) 
 
 
Thiếu phối hợp 
trong quy hoạch 
ngành GTVT  
 
Thiếu chiến lược 
cải cách hành 
chính và xếp hạng 
ưu tiên dự án 
 
Thiết kế đường bộ 
không hiệu quả về 
chi phí hoặc 
không đáp ứng 
được yêu cầu về 
xã hội và môi 
trường  
 
Thực hiện dự án 
chậm và kém hiệu 
quả 
 
Áp dụng các cơ 
chế an toàn không 
đầy đủ, không 
nhất quán 
  

Yếu tố khách 
quan (Rủi ro và 

Giả định) 
 
 
Kết nối GTVT kém 
giữa biên giới các 
quốc gia, thiếu cơ 
sở vật 
chất/phương tiện 
xuyên biên giới 
 
Thiếu các thỏa 
thuận xuyên biên 
giới với các nước 
láng giềng 

Yếu tố khách 
quan (Rủi ro và 

Giả định) 
 
 
Thiếu minh bạch 
hay cạnh tranh 
trong đấu thầu  
 
Thiếu năng lực 
hoặc đảm bảo 
chất lượng trong 
khu vực tư nhân 
 
Thiếu minh bạch 
trong sử dụng 
doanh nghiệp nhà 
nước 
  
Quy trình phê 
duyệt của chính 
phủ quan liêu  
 
Quy trình lập ngân 
sách rườm rà, 
cồng kềnh 
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Khung kết quả của ngành (Giao thông vận tải, giai đoạn 2011–2015)  
 

Kết quả ngành GTVT cấp quốc gia  Kết quả đầu ra cấp quốc gia Hoạt động của ADB trong ngành GTVT 

Kết quả có sự đóng 
góp của ADB 

Chỉ số kèm theo chỉ 
tiêu và số liệu cơ bản 

Kết quả đầu ra có sự 
đóng góp của ADB 

Chỉ số với chỉ tiêu gia 
tăng 

Các can thiệp của ADB 
theo kế hoạch và đang 

triển khai 
b
 

Dự kiến kết quả đầu ra 
chính từ đóng góp của 

ADB 

Vận tải hàng hóa và 
hành khách hiệu quả và 
an toàn hơn  

95% người dân nông 
thôn được tiếp cận với 
đường bộ chịu được mọi 
điều kiện thời tiết đến 
năm 2015 
 (mốc 2004: 83,5%) 
 
Tỉ lệ hành khách sử dụng 
giao thông công cộng ở 
Hà Nội và TP Hồ Chí 
Minh tăng lên 11 % vào 
năm 2015 
(mốc 2011: 8%) 
 
Tử vong do tai nạn giao 
thông đường bộ giảm 
xuống dưới 9.000 vào 
năm 2015 
(mốc 2007: 12.800). 

Cơ sở hạ tầng giao 
thông tiểu vùng và quốc 
gia được mở rộng, cải 
thiện, quản lý tốt 

Chiều dài đường cao 
tốc 700 km vào năm 
2015 
(mốc 2012: 190 km)

a
 

 
Chiều dài tuyến tàu 
điện ngầm 12 km vào 
năm 2015 
(mốc 2012: 0 km) 
 
Cục quản lý đường cao 
tốc Việt Nam thành lập 
trước năm 2013 để tinh 
giản công tác quản lý 
đường cao tốc 
(mốc 2012: không có) 
 
Quỹ đường bộ được 
thành lập trước năm 
2013 và một dự án 
công-tư bắt đầu trước 
năm 2015 
(mốc 2012: không có) 

Lĩnh vực hoạt động 
chính theo kế hoạch: 

Đường cao tốc (49% vốn) 
Đường quốc lộ và tỉnh lộ 
(20% vốn) 
Đường sắt (4% of funds) 
Vận tải hành khách đô thị 
(27% vốn) 
 
Dự án đang chuẩn bị 
với vốn dự toán  

Các dự án đường cao tốc 
(1,0 tỉ $) 
Quốc lộ và tỉnh lộ (850 
triệu $) 
Dự án đường sắt khu vực 
GMS  
(80 triệu $) 
Dự án tàu điện ngầm Hà 
Nội và TP Hồ Chí Minh 
(1,2 tỉ $) 
 
Các dự án đang triển 
khai và vốn đã phê 
duyệt  

Các dự án đường cao tốc 
(1,8 tỉ $) 
Quốc lộ và tỉnh lộ (320 
triệu $) 
Dự án đường sắt GMS 
(160 triệu $) 
Các dự án tàu điện ngầm 
Hà Nội và TP Hồ Chí 
Minh (330 triệu $) 

Lĩnh vực hoạt động chính 
theo kế hoạch: 

Xây dựng 300 km đường 
cao tốc 

Xây dựng hoặc nâng cấp 
1.650 km đường quốc lộ và 
tỉnh lộ 

Nâng cấp 450 km đường 
sắt  

Thiết kế nhạy cảm giới 
trong hai dự án tàu điện 
ngầm. 

(mốc 2012: 0 dự án) 
 

 
Dự án đang triển khai 

Xây dựng 300 km đường 
cao tốc  

Xây dựng hoặc nâng cấp 
1.200 km đường quốc lộ và 
tỉnh lộ 

Nâng cấp 285 km đường 
sắt 

Thiết kế nhạy cảm giới 
trong hai dự án tàu điện 
ngầm  
 
(mốc 2012: 0 dự án) 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, GMS = Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, HCMC = TP Hồ Chí Minh, MRT = tàu điện ngầm. 
a
 chiều dài đường cao tốc bao gồm cả các cung đường quốc lộ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc (đoạn Nội Bài – Bắc Ninh, Hà Nội–Băc Ninh, và Vành đai 3 
Hà Nội trong đánh giá cơ bản). 

b
 Không phải là con số giải ngân trong giai đoạn này mà là tổng chi phí đầu tư của dự án. 

Nguồn: Chính phủ Việt Nam. 2009. Quyết định số 1327/QD-TTg ngày 24/8./2009. Phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và tầm 
nhìn 2030. Hà Nội; ADB. 2011. Các chỉ số chính 2011. Manila; ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á. 


