
 
 

 
 

Việt Nam: Hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

 

Tên Dự án Hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Mã số Dự án 48448-001 

Quốc gia Việt Nam 

Trạng thái của  
Dự án 

Đang thực hiện 

Phân loại Dự án/ 
Phương thức hỗ 
trợ 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Nguồn tài trợ/  
Trị giá tài trợ 

TA 9449-VIE: Hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Quỹ đặc biệt Hỗ trợ kỹ thuật 100.000,00 USD 

Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản 1,20 triệu USD 
 

Chương trình nghị 
sự chiến lược 

Tăng trưởng kinh tế đồng đều 

Động lực thay đổi Quản trị nhà nước và xây dựng năng lực  
Các giải pháp tri thức 
Các quan hệ đối tác 

Phân ngành/ Tiểu 
ngành 

Quản lý Khu vực công – Quản trị công 

 

Bình đẳng giới và 
lồng ghép giới 

Lồng ghép giới hiệu quả  

Mô tả Dự án a. Mối liên hệ với Chiến lược đối tác quốc gia/Chiến lược hợp tác khu vực: 
 
Chiến lược Đối tác quốc gia (CPS) giai đoạn 2012-2015 cho Việt Nam phù 
hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội (SEDP) 2011-2015 của Chính 
phủ, trong đó nêu rõ rằng giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế đồng đều là 
mục tiêu phát triển chủ đạo của quốc gia. Các mục tiêu này được kỳ vọng 
đạt được thông qua ba động lực chính, bao gồm (i) phát triển nguồn nhân 
lực, (ii) cải cách các thể chế kinh tế, và (iii) phát triển cơ sở hạ tầng. Trong 
lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, SEDP nhấn mạnh tầm quan trọng của 



việc nâng cao năng lực học thuật của các viện nghiên cứu và các trường 
đại học. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã và đang góp 
phần vào việc xây dựng, giám sát và đạt được các mục tiêu của SEDP, và 
vào năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã yêu cầu ADB hỗ trợ cho 
VASS. Dự án hỗ trợ kỹ thuật và tri thức (KSTA) đề xuất này đã được đưa 
vào trong Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (COBP) Việt Nam 2015-2017 như 
một chương trình của năm 2015. Trong số các đối tác phát triển đang hoạt 
động tại Việt Nam, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã 
cung cấp một số hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho VASS thông qua việc ấn 
hành các Báo cáo Phát triển Con người Việt Nam. Cơ quan Hợp tác quốc 
tế Nhật Bản (JICA) gần đây đã tổ chức một vài hội thảo kỹ thuật cho các 
cán bộ nghiên cứu của VASS, nhằm mục đích giới thiệu phương pháp quản 
lý dự án và chương trình (P2M). KSTA sẽ cung cấp tập huấn về phương 
pháp P2M cho các cán bộ nghiên cứu của VASS đã tham gia đợt tập huấn 
P2M của JICA, với nội dung tập trung hơn nữa vào cách thức theo đó 
phương pháp P2M có thể cải thiện quản lý các chương trình và hoạt động 
nghiên cứu học thuật của VASS. KSTA sẽ giúp tăng cường năng lực thể 
chế của VASS, từ đó góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng của 
các chiến lược và kế hoạch phát triển của quốc gia. 

b. Tác động và Kết quả. Chất lượng các giải pháp tri thức của VASS được 
cải thiện. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ nhất quán với Kế hoạch Phát triển quốc gia 
của Việt Nam mang tính bao trùm, bền vững, và phù hợp hơn với thỏa 
thuận của Liên hợp quốc về Chương trình nghị sự Phát triển bền vững 
2030 và các Mục tiêu Phát triển bền vững. 

c. Các đầu ra 
Đầu ra 1: Tăng cường năng lực nghiên cứu. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp tăng 
cường năng lực nghiên cứu của VASS thông qua:  
(i) thiết lập hệ thống nội bộ của VASS về lập kế hoạch nghiên cứu và kiểm 
soát chất lượng; và (ii) triển khai các dự án nghiên cứu thực tế với tiêu 
chuẩn quốc tế. Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) sẽ xây dựng hướng dẫn nghiên cứu 
mới và cung cấp tập huấn cho các cán bộ quản lý và nghiên cứu của VASS 
nhằm nâng cao các kỹ năng liên quan. Với hệ thống quản lý nghiên cứu 
mới và hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu quốc tế, VASS sẽ tiến hành ba dự án 
nghiên cứu gắn kết trực tiếp với các Mục tiêu Phát triển bền vững và làm 
cơ sở cho hoạt động hỗ trợ của ADB cho Việt Nam trong tương lai. Các dự 
án này sẽ tạo ra những nghiên cứu về (i) năng lượng tái tạo, (ii) phát triển 
nguồn nhân lực bền vững, và (iii) các chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực 
nông nghiệp. HTKT này có sự hỗ trợ bổ sung từ các đối tác phát triển khác 
đang hoạt động hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững, gồm Ngân 
hàng Thế giới, các cơ quan của Liên hợp quốc và một số nhà tài trợ song 
phương. 
 
Đầu ra 2: Cải thiện các dịch vụ tri thức. HTKT sẽ giúp tăng cường năng lực 
và quản lý tri thức của VASS trong vận động chính sách thông qua (i) xây 
dựng một kế hoạch mới về quản lý và phổ biến tri thức, (ii) xây dựng một 
hệ thống quản lý tri thức sử dụng các giải pháp CNTT, và (iii) hỗ trợ xây 
dựng các bản toát yếu về chính sách chất lượng cho SEDP 2021-2025 mà 
sẽ phù hợp hơn với các Mục tiêu Phát triển bền vững. Kế hoạch và hệ 



thống quản lý tri thức mới sẽ giúp gia tăng việc sử dụng các sản phẩm tri 
thức của VASS. Hệ thống này sẽ giúp bảo đảm tính bền vững của HTKT 
và tiếp tục góp phần vào việc giám sát tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát 
triển bền vững sau khi HTKT đã hoàn tất. HTKT sẽ hỗ trợ cho các hoạt 
động chia sẻ tri thức của VASS, bao gồm tổ chức các hội nghị phổ biến 
kiến thức và đối thoại chính sách với các tổ chức tri thức quốc tế, các đối 
tác phát triển (DPs) về các Mục tiêu Phát triển bền vững và SEDP mới. 
Hoạt động vận động chính sách được tăng cường của VASS sẽ giúp các 
dịch vụ tri thức của ADB phát huy ảnh hưởng lớn hơn tới các chính sách 
then chốt của quốc gia, như được đề xuất trong Chiến lược Chia sẻ Tri 
thức quốc gia (CKP).   

 

Cơ sở của Dự án 
và mối liên hệ với 
Chiến lược quốc 
gia/ Khu vực 

 

Tác động Kế hoạch Phát triển quốc gia của Việt Nam mang tính bao trùm, bền vững, 

và phù hợp hơn với Chương trình nghị sự Phát triển bền vững 2030 của 

Liên hợp quốc và các Mục tiêu Phát triển bền vững 

 

Kết quả Dự án 

Mô tả kết quả Dự án Cải thiện các giải pháp tri thức của VASS 

Tiến triển đạt tới kết quả 
 

Tiến độ thực hiện 

Mô tả các đầu ra của Dự án 1. Tăng cường năng lực nghiên cứu của VASS 
2. Cải thiện các dịch vụ tri thức 

Hiện trạng tiến độ thực hiện (các đầu ra, 
hoạt động, và vấn đề) 

 

Vị trí địa lý Toàn quốc 

 
 
Tóm tắt các khía cạnh môi trường và xã hội 

Các khía cạnh môi trường 
 

Tái định cư bắt buộc 
 

Dân tộc bản địa 
 

Tham vấn, tham gia và truyền thông với các bên hữu quan 



Trong giai đoạn thiết kế dự án 
 

Trong giai đoạn thực hiện dự án 
 

 
Cơ hội kinh doanh 

Dịch vụ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật sẽ đòi hỏi 31 tháng/người chuyên gia quốc tế và 44 
tháng/người chuyên gia trong nước. Các gói dịch vụ tư vấn bao gồm: 
(i) hãng tư vấn quốc tế để cung cấp một nhóm chuyên gia cho hoạt 
động Cải thiện năng lực nghiên cứu và dịch vụ tri thức; và (ii) các tư 
vấn cá nhân về (a) Hợp tác chương trình quốc tế và Giám sát và đánh 
giá (M&E) và (b) Điều phối viên chương trình quốc gia. Các chuyên gia 
tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được ADB tuyển dụng theo Hướng dẫn về 
Sử dụng Tư vấn của ADB (2013, sửa đổi tại từng thời điểm). 

Mua sắm Không có trong khuôn khổ KSTA 

 

Cán bộ phụ trách của ADB Võ Trực Điền 

Vụ phụ trách Dự án của ADB Vụ Đông Nam Á 

Ban phụ trách Dự án của ADB Cơ quan Đại diện thường trú tại Việt Nam 

Cơ quan chủ quản Dự án Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  
Số 1 Liễu Giai, Quận Ba Đình 

 

 
Lịch trình Dự án 

Ngày thông qua Đề cương dự án 26 tháng 9 năm 2017  

Đoàn công tác thẩm định Dự án 27 tháng 9 năm 2017 tới 2 tháng 10 năm 2017 

Họp thẩm định - 

Ngày phê duyệt 22 tháng 11 năm 2017 

Đoàn đánh giá Dự án gần nhất -  

Ngày cập nhật Bảng dữ liệu Dự án gần nhất 30 tháng 11 năm 2017 

 
 
Hỗ trợ kỹ thuật 9449-VIE 

Các mốc chính 

Ngày phê duyệt Ngày ký kết Ngày hiệu lực Ngày đóng dự án 

Ban đầu Sửa đổi Thực tế 

22/11/2017 20/12/2017 20/12/2017 31/12/2019 -  -  



Kế hoạch tài chính/Sử dụng vốn HTKT Lũy kế giải 
ngân 

ADB Đồng tài trợ Vốn đối ứng Tổng cộng Ngày Số 
tiền 

Chính 
phủ 

Người 
hưởng lợi 

Nhà tài 
trợ dự 
án 

Khác 

100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 22/11/ 
2017 

0.00 

 

Trang dự án https://www.adb.org/projects/48448-001/main 

Yêu cầu thông tin http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=48448-001 

Dữ liệu  Ngày 14 tháng 5 năm 2018 

 
 
Bảng dữ liệu Dự án (PDS) bao gồm thông tin tóm tắt về một dự án hoặc chương trình cụ thể: Do 
Bảng dữ liệu Dự án mô tả các hoạt động đang diễn ra, nên một số thông tin có thể chưa được 
đưa vào trong bản đầu tiên; chúng sẽ được bổ sung khi có dữ liệu. Thông tin về các dự án đề 
xuất chỉ là dự kiến. 
 
Các thông tin mà ADB cung cấp trong Bảng dữ liệu Dự án (PDS) này chỉ đơn thuần là nguồn 
tham khảo cho người dùng và không có bất kỳ bảo đảm nào. Mặc dù ADB cố gắng cung cấp nội 
dung có chất lượng cao, song các thông tin được đưa ra “như hiện thời” mà không có bất kỳ bảo 
đảm nào, dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm - nhưng không hạn chế trong - các bảo đảm về 
tính khả dụng, tính phù hợp với một mục đích cụ thể, và không vi phạm. ADB đặc biệt không đưa 
ra bất kỳ bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan tới tính chính xác hoặc đầy đủ của các thông tin 
này. 
 


