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Thực hiện các nguyên tắc 
về hợp tác phát triển hiệu 

quả giúp ADB trở thành một 
tổ chức đáp ứng tốt hơn, 

tập trung vào kết quả nhiều 
hơn, minh bạch và có trách 

nhiệm giải trình cao hơn

Quan hệ đối tác để phát triển hiệu quả hơn    
  

Nghị trình về hiệu quả viện trợ đã có sự phát triển trong thập kỷ qua từ chỗ cung cấp “viện trợ hiệu quả” đến chỗ đảm bảo 
“hợp tác phát triển hiệu quả” giữa các bên liên quan. Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả, được khởi 
xướng năm 2011 tại Diễn đàn Cấp cao lần thứ Tư về Hiệu quả Phát triển tại Busan đã đánh dấu sự chuyển dịch trọng tâm 
trên và đề cao vai trò quan trọng của quan hệ đối tác dựa trên các nguyên tắc chung, nhằm hoàn thành các kết quả phát 
triển. 

Sự đồng thuận mới này được tạo dựng trong bối cảnh có sự thay đổi về cấu trúc viện trợ, bao gồm cả sự đa dạng của các nguồn 
tài chính dành cho phát triển. Các nguồn tài chính ưu đãi chính thức—từ các nhà tài trợ truyền thống—đã giảm xuống; nhưng 
nguồn vốn từ các đối tác phi truyền thống, bao gồm cả các nhà tài trợ mới và các tổ chức nhân đạo; cũng như các nguồn phi viện 
trợ—như kiều hối và đầu tư nước ngoài—lại đang tăng lên. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều quốc gia đang đẩy mạnh tiếp cận với 
các thị trường quốc tế. Trong môi trường thay đổi nhanh chóng trên, nếu chỉ quản lý nguồn viện trợ phát triển chính thức thuần 
túy giữa các nhà tài trợ truyền thống và các quốc gia nhận viện trợ, trên cơ sở các nguyên tắc về hiệu quả viện trợ được nhất trí 
tại Rome, Paris, và Accra là chưa đủ. Việc triển khai các nguyên tắc về hợp tác phát triển hiệu quả sẽ là trọng tâm nhằm đạt hiệu 
quả phát triển ở tất cả các khu vực. 

Tại Hội nghị Cấp cao Lần thứ Nhất về Quan hệ Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả tại Mê-hi-cô, tháng 4/2014, 
các đối tác đã cam kết triển khai các nguyên tắc Busan và thống nhất về những ưu tiên nhằm duy trì những tiến triển hướng 
tới hợp tác phát triển hiệu quả. 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tham gia hình thành nên các nguyên tắc toàn cầu đó. Ngân hàng đã lồng ghép những 
nguyên tắc này vào các chính sách và chiến lược của mình, đồng thời tiếp tục củng cố những thông lệ tốt trong hoạt động của 
mình. Những chỉ đạo chiến lược qua đánh giá giữa kỳ Chiến lược đến năm 2020 đã phản ánh những nguyên tắc đó, đồng thời 
hình thành nên khuôn khổ để tiếp tục triển khai.

Ấn phẩm này nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ ADB và các bên liên quan về những cam kết quốc tế của ADB về 
hợp tác phát triển hiệu quả, đồng thời cho thấy cách thức ADB triển khai những cam kết đó. Tài liệu này cũng nhằm 
định hướng cho những thảo luận về quan hệ đối tác ở cấp độ quốc gia.     3



 Các mốc thời gian trong Hành trình Toàn cầu 

Các nguyên tắc về hợp tác phát triển hiệu quả:  
Ý nghĩa của nó với ADB?
Quốc gia chủ trì các ưu tiên phát triển

Quan hệ đối tác trong phát triển chỉ có thể thành công nếu các quốc gia đang phát triển chủ trì tiến trình này. Các đối tác phát 
triển cần hài hòa hoạt động của mình với những ưu tiên và chính sách do các quốc gia đề ra, và đảm bảo rằng vốn đầu tư của 
mình hỗ trợ cho nghị trình phát triển của quốc gia. Để làm được điều đó, các đối tác phát triển phải coi việc sử dụng các hệ 
thống của quốc gia là phương thức mặc định và đánh giá xem mức độ sử dụng thế nào là phù hợp, đồng thời cần áp dụng hỗ 
trợ ngân sách bất cứ khi nào có thể, tiếp tục gỡ bỏ ràng buộc viện trợ, đẩy mạnh mua sắm theo thủ tục trong nước, và hỗ trợ 
các quốc gia quản lý tốt hơn các khoản viện trợ.      

ADB sử dụng tài liệu chiến lược đối tác quốc gia (CPS) làm khuôn khổ để tham gia với các quốc gia thành viên đang phát triển 
(DMC) và giúp họ giải quyết những thách thức và nhu cầu phát triển. ADB đảm bảo rằng các tài liệu chiến lược đối tác quốc 
gia phải phù hợp với các chiến lược và kế hoạch phát triển quốc gia của các DMC, và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên mà 
ADB có lợi thế so sánh. Hỗ trợ tài chính của ADB dành cho các quốc gia thành viên đang phát triển không mang tính ràng 
buộc. Ngân hàng sử dụng đa dạng các công cụ và phương thức đổi mới, như hỗ trợ ngân sách, để giải quyết nhu cầu cụ thể 
của các quốc gia thành viên đang phát triển. ADB cũng khuyến khích mua sắm theo thủ tục trong nước khi có thể. ADB đáp 
ứng theo nhu cầu để giải quyết những đặc thù về thách thức phát triển tại từng quốc gia thành viên đang phát triển.

Tuy nhiên, nhận thức được vấn đề bất công bằng cũng như những thách thức phát triển khác tại Châu Á và Thái Bình Dương 
ngày càng tăng, ADB sẽ đẩy mạnh áp dụng cách tiếp cận riêng cho mỗi quốc gia, hình thành các hoạt động hỗ trợ cho từng quốc 
gia thành viên đang phát triển trên cơ sở đánh giá toàn diện về tình trạng nghèo, bất công bằng, những ràng buộc về tăng trưởng 
đồng đều cho mọi người. ADB cũng sẽ tiếp tục gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế đồng đều cho mọi người trong việc thiết kế, triển 
khai và giám sát thực hiện các chiến lược đối tác quốc gia. 

Tập trung vào kết quả

Các đối tác phát triển sẽ tăng cường khung theo dõi kết quả tại quốc gia và đẩy mạnh việc sử dụng khung theo dõi này nhằm 
quản lý, theo dõi, đánh giá và truyền thông tốt hơn về tiến độ triển khai. Đây sẽ là cơ sở để đẩy mạnh quy mô hỗ trợ, nâng cao 
năng lực của quốc gia và tận dụng được các nguồn lực bổ sung.    

Các Mục tiêu Phát triển 
Thiên niên kỷ (MDG) 
được thống nhất. 

Mục tiêu Phát triển Thiên 
niên kỷ số 8 về phát triển 
cơ chế đối tác toàn cầu vì 
phát triển ghi nhận tầm 
quan trọng của các nỗ lực 
chung trên quốc tế.

Hội nghị Thượng đỉnh 
Thiên niên kỷ của Liên 
Hợp Quốc tại New York

2000

Các chỉ tiêu về tài trợ 
nhằm hoàn thành các Mục 
tiêu Thiên niên kỷ được 
xác định.

Các quốc gia tài trợ cần 
dành 0.7% tổng thu nhập 
quốc gia cho viện trợ.
  

Hội nghị Nguồn tài 
chính cho Phát triển tại 
Monterrey

2002

Các nhà tài trợ được yêu 
cầu phối hợp các hoạt 
động nhằm giảm chi phí 
giao dịch viện trợ phát 
triển cho bên tiếp nhận.

Diễn đàn Cấp cao về Hài 
hòa (HLF-1) tại Rome

2003

Tuyên bố Paris xác định ra 
năm nguyên tắc về hiệu 
quả viện trợ: quốc gia chủ 
trì nghị trình phát triển, 
nhà tài trợ điều chỉnh hoạt 
động theo các ưu tiên và 
hệ thống của quốc gia, hài 
hòa chính sách của các nhà 
tài trợ, quản lý nhằm vào 
kết quả phát triển và trách 
nhiệm giải trình chung.

Diễn đàn Cấp cao lần hai về 
Hiệu quả Viện trợ  
(HLF-2) tại Paris

2005
4



ADB sử dụng các tài liệu chiến lược đối tác quốc gia (CPS) và khung theo dõi kết quả ngành làm công cụ lập kế hoạch, theo dõi và 
đánh giá nhằm đảm bảo các hoạt động của ngân hàng hỗ trợ quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) hoàn thành các mục tiêu 
phát triển của họ. Toàn bộ các tài liệu chiến lược đối tác quốc gia đều có các khung theo dõi kết quả gắn với các mục tiêu của quốc gia. 
ADB cũng đảm bảo thiết kế dự án và khung theo dõi phù hợp với tài liệu chiến lược đối tác quốc gia và khung theo dõi kết quả ngành.

ADB đã thông qua một khung theo dõi kết quả đa tầng nhằm theo dõi hiệu quả hoạt động của toàn bộ tổ chức cũng như kết quả 
các hoạt động của mình. Khung theo dõi này cũng theo dõi những tiến bộ về phát triển của toàn bộ khu vực nhằm đảm bảo chiến 
lược của ADB vẫn phù hợp với nhu cầu của các quốc gia thành viên đang phát triển trong khu vực.

Nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả thực hiện các hoạt động của mình, ADB sẽ đẩy mạnh trọng tâm hướng đến kết quả bằng 
cách áp dụng có hệ thống khung theo dõi kết quả ở cấp độ tổ chức, quốc gia và dự án. ADB sẽ đảm bảo rằng khung theo dõi kết 
quả trong chiến lược đối tác quốc gia đo lường được những thành tựu về giảm nghèo, giảm nguy cơ dễ tổn thương và nâng cao 
sự đồng đều. Khung theo dõi kết quả trong chiến lược đối tác quốc gia cũng bao gồm các chỉ số nhằm đánh giá những tiến triển 
về tăng trưởng đồng đều và mức độ hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), trong bối cảnh nghị trình phát 
triển sau năm 2015. ADB cũng sẽ rà soát lại khung theo dõi kết quả hoạt động của mình trong bối cảnh các ưu tiên chiến lược 
được xác định sau đánh giá giữa kỳ Chiến lược 2020.      

Quan hệ đối tác đồng đều

Các đối tác phát triển sẽ đảm bảo đối thoại và hợp tác với nhiều bên liên quan nhằm tăng cường tinh thần làm chủ nghị trình phát 
triển cho đông đảo các đối tượng. Các cơ quan lập pháp; chính quyền quốc gia, trung ương và khu vực; các tổ chức xã hội dân sự; 
khu vực tư nhân; các tổ chức từ thiện; các cơ quan hỗ trợ phát triển khác cũng phải tham gia đối thoại cấp quốc gia. Các quốc gia 
cần được hỗ trợ nhằm quản lý tiến trình này.  

Việc nâng tầm quan hệ đối tác với các nhóm tổ chức khác nhau là một trong những động cơ thay đổi trong Chiến lược 2020 
của ADB. ADB tham gia quan hệ đối tác với các cấp chính quyền, khu vực tư nhân, nhiều loại hình tổ chức xã hội dân sự để 
đảm bảo chất lượng, hiệu quả và bền vững cho các hoạt động của mình. Ngân hàng sẽ tổ chức tham vấn với các bên liên quan 
khác nhau, đặc biệt trong quá trình xây dựng chiến lược đối tác quốc gia.  

ADB sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại với tất cả các bên liên quan trong quá trình xây dựng chiến lược đối tác quốc gia cũng như 
hoạt động của mình tại mỗi quốc gia thành viên đang phát triển. Ngân hàng sẽ tăng cường chiều sâu quan hệ đối tác với các tổ 
chức song phương và đa phương, các tổ chức xã hội dân sự và các quỹ. Ngân hàng cũng sẽ đẩy mạnh quan hệ đối tác với khu vực 
tư nhân nhằm tận dụng nguồn lực và bổ sung chuyên môn nhằm nâng cao tác động phát triển trong những hoạt động của mình.

Nghị trình Hành động 
Accra ủng hộ các nguyên 
tắc Paris, nhất mạnh đến 
vai trò của các nền kinh 
tế mới nổi, các tổ chức 
xã hội dân sự, các nghị sỹ 
trong phát triển.

Diễn đàn Cấp cao lần thứ 
ba về Hiệu quả Viện trợ 
(HLF-3) tại  Accra

2008

Tuyên bố Bogota cam kết 
các đối tác tham gia trong 
quan hệ hợp tác Nam–Nam 
cần tăng cường chiều sâu 
trao đổi kiến thức và học hỏi 
lẫn nhau. 

Tuyên bố Dili đề xuất chống 
xung đột và tình trạng yếu 
thế. 

Các nguyên tắc Istanbul đề 
ra hướng dẫn về công tác 
phát triển và thông lệ của 
các tổ chức xã hội dân sự.

Bogota, Dili và Istanbul

2010 

Cơ chế Đối tác Toàn cầu 
vì Hợp tác Phát triển Hiệu 
quả bao hàm sự chuyển 
dịch từ hiệu quả viện trợ 
sang hợp tác phát triển 
hiệu quả.

Diễn đàn Cấp cao lần thứ 
tư về Hiệu quả Viện trợ 
(HLF-4) tại Busan 

2011

Các nguyên tắc Busan về hợp 
tác phát triển hiệu quả được 
tái khẳng định.
Biện pháp về các chủ đề 
ưu tiên được nhất trí là huy 
động nguồn lực trong nước, 
quốc gia thu nhập trung bình, 
doanh nghiệp là đối tác, hợp 
tác Nam–Nam, hợp tác ba 
chiều, chia sẻ kiến thức. 

Hội nghị Cấp cao lần thứ 
nhất về Cơ chế Đối tác Toàn 
cầu vì Hợp tác Phát triển 
Hiệu quả tại Mê-hi-cô

2014
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Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả  

Quan hệ đối tác toàn cầu là một cơ chế đặc thù để các cấp chính quyền, khu vực tư nhân, xã hội dân sự, các tổ chức từ thiện và các 
bên khác cùng nhau đối thoại và phối hợp tốt hơn nhằm xoá nghèo. Cơ chế này được thành lập năm 2011.

Cơ chế Đối tác Toàn cầu có một Ban chỉ đạo đa biên. Trong hai năm đầu có ba đồng chủ tịch là lãnh đạo cấp bộ bao gồm: Bà Armida 
Salsiah Alisjahbana, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia, In-đô-nê-xia; bà Ngozi Okonjo-Iweala, Bộ trưởng Tài chính, Ni-giê-
ria; và bà Justine Greening, Quốc vụ khanh về Phát triển Quốc tế, Anh Quốc. Các ngân hàng phát triển đa phương có một ghế trong 
Ban chỉ đạo, hiện vị trí này do Ngân hàng Thế giới đại diện. Băng-la-đét, Sa-moa và Đông Ti-mo là các đại diện cho các quốc gia thành 
viên đang phát triển ở Châu Á và Thái Bình Dương tại Ban chỉ đạo. 

Một nhóm hỗ trợ phối hợp giữa Tổ thức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 
đóng vai trò là ban thư ký cho Ban chỉ đạo trên. 

Để biết thêm thông tin, đề nghị tham khảo http://effectivecooperation.org  
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Minh bạch và trách nhiệm giải trình

Trong Đề án về Minh bạch Viện trợ Quốc tế toàn cầu (IATI), các 
đối tác phát triển đã cam kết công khai thông tin về viện trợ theo 
một chuẩn mở và phổ dụng vào cuối năm 2014. Các đối tác sẽ chia 
sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ, có thể so sánh, dễ dàng truy cập và có 
tính chất dự báo nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình với nhau và 
đảm bảo những thành quả đạt được về minh bạch trên toàn cầu sẽ 
biến thành những lợi ích thực tế cho các quốc gia.  

Theo Chính sách Truyền thông Công chúng của mình, ADB ghi nhận 
quyền tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ thông tin, qua đó công khai thông 
tin cho tất cả các biên liên quan. Chính sách này khiến cho ADB luôn 
ở vị trí tiên phong trong những thông lệ tốt nhất về minh bạch.

ADB đã thông qua Đề án về Minh bạch Viện trợ Quốc tế toàn cầu 
và hiện đã công khai dữ liệu theo các chuẩn mực của IATI. ADB 
cũng tham gia AidFlows, một trang web trình bày dữ liệu tổng quan 
về viện trợ phát triển, bao gồm cả nguồn vốn từ các đối tác phát 
triển như các ngân hàng phát triển đa phương và các thành viên của 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

ADB sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong việc triển khai chuẩn 
mực chung về chia sẻ thông tin của Đề án về Minh bạch Viện trợ 
Quốc tế toàn cầu.

Hỗ trợ cho những nhà nước non yếu và chịu 
ảnh hưởng của xung đột 

Các đối tác phát triển tái khẳng định về nhu cầu cấp thiết cần hỗ trợ 
cho những nhà nước non yếu và chịu ảnh hưởng của xung đột trong 
quá trình chuyển đổi từ tình trạng dễ bị tổn thương sang tình trạng có 
khả năng phục hồi. Các bên thông qua Chính sách Mới về Tham gia 
tại những Nhà nước Non yếu sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ những cam 
kết đã thống nhất nhằm đem lại kết quả thực chất cho những nhà 
nước non yếu nghèo nhất, và đảm bảo sự hợp tác sẽ giúp củng cố sự 
ổn định và giải quyết các nguyên nhân gây non yếu ở cấp quốc gia.

ADB xác định ưu tiên cao nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên đang 
phát triển đang phải đối mặt với tình trạng non yếu và xung đột. 
Ngân hàng đã hỗ trợ một số quốc gia thành viên đang phát triển 
trong tình trạng non yếu và chịu ảnh hưởng của xung đột (CFAS) 
để chuyển đổi thành công nhằm thoát khỏi tình trạng trên. ADB đã 
tự thông qua Phước thức Tham gia với các Quốc gia Hoạt động Yếu 
kém năm 2007 nhằm đối phó với những thách thức đặc biệt mà các 
quốc gia thành viên đang phát triển nói trên phải đối mặt.

Những hỗ trợ tiếp theo của ADB cho các quốc gia CFAS được dựa 
trên Kế hoạch Tác nghiệp năm 2013 nhằm Tăng cường Hiệu quả 
của ADB tại các quốc gia CFAS. Các hoạt động trong tương lai của 
ngân hàng sẽ dựa trên phân tích và tìm hiểu tốt hơn về  những động 
cơ đằng sau tình trạng non yếu và xung đột tại các quốc gia thành 
viên đang phát triển được phân loại CFAS. Các quốc gia thành viên 
đang phát triển đó sẽ được phân bổ nguồn lực nhiều hơn, bao gồm 
tối thiểu 3 triệu USD từ nguồn vốn vay Quỹ Phát triển Châu Á 
(ADF) dành cho các quốc gia thành viên đang phát triển trong tình 
trạng non yếu và xung đột.

Theo dõi tiến độ các nguyên tắc về hợp tác phát triển 
hiệu quả

Khung giám sát toàn cầu, bao gồm 10 chỉ số, nhằm theo dõi 
tiến độ triển khai các nguyên tắc Busan và cam kết về hợp tác 
phát triển hiệu quả. Các chỉ số đó được phân nhóm như sau:

Sự chủ động và kết quả
• Sử dụng các khung theo dõi kết quả của quốc gia (chỉ số 1)
• Viện trợ hỗ trợ ngân sách (chỉ số 6)
• Chất lượng và mức độ sử dụng các hệ thống của quốc 

gia (chỉ số 9)
• Gỡ bỏ ràng buộc cho viện trợ (chỉ số 10)

Quan hệ đối tác đồng đều  
• Môi trường thuận lợi cho các tổ chức xã hội dân sự  

(chỉ số 2)
• Sự tham gia của khu vực tư nhân (chỉ số 3)
• Công bằng giới (chỉ số 8)

Minh bạch và trách nhiệm giải trình
• Minh bạch (chỉ số 4) 
• Khả năng tiên liệu (chỉ số 5) 
• Trách nhiệm giải trình chung (chỉ số 7)  

Tiến độ trên Toàn cầu
Báo cáo tiến độ năm 2014 cho thấy tất cả các bên liên quan 
vẫn duy trì cam kết mạnh mẽ với các nguyên tắc Busan. 
Tiến độ về việc sử dụng các hệ thống của quốc gia đã được 
đảm bảo tuy nhiên sự gắn kết giữa các cơ quan phát triển 
với các ưu tiên của quốc gia cần được cải thiện. Hiện đã có 
những cải thiện đáng ghi nhận về sự tham gia đồng đều, đặc 
biệt đối với khu vực bên ngoài nhà nước. Hiện đã có những 
tiến triển về minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhưng cần 
hướng tới phục vụ nhu cầu của các quốc gia nhiều hơn.   

Tiến độ tại các quốc gia thành viên đang phát triển ở 
Châu Á và Thái Bình Dương 
Tiến triển trong khu vực còn chưa đồng đều và có sự khác 
biệt giữa 14 quốc gia thành viên đang phát triển tham gia 
trong báp cáo khảo sát năm 2014. Nhìn chung, khu vực đã 
đạt được những tiến triển về khả năng tiên liệu và gỡ bỏ ràng 
buộc cho viện trợ. Tuy nhiên, các hoạt động cần đẩy mạnh 
bao gồm sử dụng các hệ thống của quốc gia, cơ hội tham gia 
đồng đều trong quan hệ đối tác, bao gồm cả công bằng giới. 

Các chỉ số liên quan đến Quan hệ Đối tác Toàn cầu trong 
khung theo dõi kết quả tổ chức của ADB
 
• Sử dụng các khung theo dõi kết quả của quốc gia. Hầu 

hết toàn bộ các hoạt động của ADB trong năm 2013 đều 
thể hiện rõ mối quan hệ với các kết quả theo ngành tại 
quốc gia, vượt tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động là 90%.  

• Sử dụng các hệ thống của quốc gia. Trong năm 2013, 
67% các hoạt động với nhà nước của ADB có sử dụng 
các hệ thống quản lý tài chính công của các quốc gia 
thành viên đang phát triển, còn 33% các hoạt động sử 
dụng các hệ thống mua sắm đấu thầu của quốc gia.  

Nguồn: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương 
trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). 2013. Hướng dẫn về 
khung theo dõi quan hệ đối tác toàn cầu. Paris; OECD/UNDP. 2014. 
Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển: Báo cáo tiến độ năm 2014. 
Paris; và ADB. 2014. 2013 Tổng kết về Hiệu quả Phát triển. Manila.
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Các ưu tiên tại Hội nghị Cấp cao tại Mê-hi-cô năm 2014:  
Ý nghĩa của nó với ADB?
Hội nghị cấp cao lần thứ nhất về Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả tại Mê-hi-cô cam kết ủng hộ các 
nguyên tắc Busan về hợp tác phát triển hiệu quả. Hội nghị này đã nối lại tranh luận về một số chủ đề và các ưu tiên được nhấn 
mạnh—như hỗ trợ chia sẻ kiến thức và hợp tác Nam–Nam, hỗ trợ các quốc gia thu nhập trung bình (MIC) và quan hệ đối tác 
với khu vực tư nhân—nhằm duy trì tiến trình hướng tới hợp tác phát triển hiệu quả hơn. 

Quan hệ đối tác này đòi hỏi các bên liên quan phải đẩy mạnh nỗ lực cho các ưu tiên nêu trên. ADB hỗ trợ các ưu tiên này và 
đã nhất trí với những hành động cụ thể trong tương lai như một phần của định hướng chiến lược trong đánh giá giữa kỳ Chiến 
lược 2020.

Hợp tác Nam–Nam, hợp tác ba chiều, và chia sẻ kiến thức  

Các đối tác phát triển sẽ tiếp tục hỗ trợ hợp tác quốc tế và chia sẻ kiến thức ở tất cả các cấp. Việc các quốc gia chủ động chia sẻ kiến 
thức có thể là đóng góp có giá trị nhằm nâng cao năng lực của quốc gia và địa phương. Các đối tác sẽ xây dựng mạng lưới chia sẻ kiến 
thức, học hỏi giữa các đồng sự và hỗ trợ điều phối để giúp các quốc gia giải quyết tốt hơn những thách thức phát triển của mình. 

Thông qua sơ kết giữa kỳ, ADB cam kết thúc đẩy đối thoại kiến thức với các quốc gia thành viên đang phát triển qua các cơ 
quan đại diện thường trú của ADB nhằm tạo ra các giải pháp kiến thức chung. Ngân hàng cũng tăng cường quan hệ đối tác 
kiến thức với các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức nghiên cứu và chính sách tại các quốc gia thành viên đang phát 
triển, cũng như các tổ chức quốc tế khác. ADB sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy chia sẻ kiến thức Nam–Nam. ADB 
cũng sẽ đảm bảo sao cho các sản phẩm kiến thức của mình phù hợp với các hoạt động chức năng.

Huy động các nguồn lực trong nước

Các đối tác phát triển nhận thức được nhu cầu cần huy 
động các nguồn lực trong nước cả ở khu vực công và tư 
nhân phù hợp để hỗ trợ phát triển. Để làm được điều đó, 
các đối tác cam kết hỗ trợ tăng cường hệ thống thuế của 
quốc gia, chống tham nhũng, chống rửa tiền, và các giao 
dịch tài chính phi pháp. Các đối tác phát triển sẽ hỗ trợ trao 
đổi thông tin và hợp tác quốc tế cho các vấn đề về thuế, 
cung cấp chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật, và nâng cao năng lực 
về quản lý ngân sách theo yêu cầu của các quốc gia.

Trên cơ sở Kế hoạch Hành động lần Hai về Điều hành 
và Chống Tham nhũng, ADB sẽ ưu tiên hỗ trợ về quản lý 
tài chính công, cải thiện các hệ thống mua sắm đấu thầu, 
và các biện pháp chống tham nhũng. Qua các chương 
trình về quản lý khu vực công, ADB sẽ tăng cường quản 
lý nguồn thu của khu vực công, tăng cường và hợp lý hóa 
các hệ thống thuế, cải thiện về quản lý chi tiêu công, và 
chống tham nhũng. Ngân hàng cũng sẽ hỗ trợ hình thành 
nên các cơ chế pháp lý và chính sách minh bạch và có thể 
dự liệu cho đầu tư của khu vực tư nhân.

Các quốc gia thành viên đang phát triển của 
ADB nhìn nhận về Cơ chế Đối tác Toàn cầu 
vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả như thế nào?
• Các quốc gia thành viên đang phát triển nhìn nhận cơ 

chế quản hệ đối tác này là một diễn đàn cấp cao đa 
biên đặc thù nhằm đảm bảo chất lượng viện trợ. 

• Cơ chế đối tác toàn cầu này khiến các quốc gia phối 
hợp và quản lý các cơ quan hợp tác phát triển tốt hơn, 
đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, họ 
cần được hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản lý, trong 
bối cảnh môi trường hợp tác phát triển năng động.   

• Tham gia vào Ban chỉ đạo cơ chế đối tác toàn cầu, họ 
được nâng cao hiểu biết về các nguyên tắc về hiệu quả 
viện trợ, qua đó giúp họ bày tỏ tốt hơn những ưu tiên và 
nhu cầu của mình cho các cơ quan phát triển.

• Các quốc gia đang phát triển thấy rằng các đối tác đang 
tiến triển chậm trong việc hài hòa với các ưu tiên của 
quốc gia cũng như trong sử dụng các hệ thống của 
quốc gia.

• Các quốc gia thu nhập trung bình cho rằng đây là một 
diễn đàn đặc thù để bày tỏ nhu cầu của họ cho hàng 
loạt các cơ quan phát triển. Họ cũng đánh giá cao cơ hội 
được chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan hỗ trợ Nam–
Nam ở các khu vực khác tại các diễn đàn cấp cao.
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Quốc gia thu nhập trung bình

Các đối tác phát triển sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các quốc gia thu nhập trung bình (MIC) trong quá trình họ phấn đấu vượt qua 
những thách thức phát triển. Các đối tác cần xác định phương pháp luận để cân nhắc tốt hơn thực trạng đa dạng và phức tạp 
tại các quốc gia thu nhập trung bình và để làm căn cứ tốt hơn cho các chiến lược đa dạng, đúng mục tiêu và phù hợp với hoàn 
cảnh để hợp tác phát triển hiệu quả với các quốc gia đó. Các đối tác cũng hỗ trợ các quốc gia thu nhập trung bình trong việc 
nhận thức được vai trò của họ trong hợp tác ba chiều và hợp tác Nam–Nam.    

ADB sẽ tham gia quan hệ đối tác với các khách hàng là quốc gia thu nhập trung bình theo các cách thức mới. Các quốc gia thu 
nhập trung bình đã có năng lực thể chế tốt hơn, có nhiều nguồn lực hơn và có khả năng tiếp cận các nguồn tài chính đa dạng 
hơn. Kỳ vọng của họ về kiến thức, hợp tác và kết nối toàn cầu và trong khu vực, trao đổi ý tưởng đã trở nên ngày càng tinh tế. 
Chính vì vậy, để duy trì sự phù hợp và hiệu quả tại các quốc gia thu nhập trung bình, ADB sẽ áp dụng các cách tiếp cận riêng 
để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi quốc gia, như được nêu trong sơ kết giữa kỳ; và sẽ quan hệ đối tác với các quốc gia thu 
nhập trung bình cao để họ đóng vai trò cung cấp các giải pháp xúc tác, tài chính, kiến thức và đổi mới sáng tạo. Ngân hàng sẽ 
khuyến khích việc sử dụng hệ thống của các quốc gia, nhằm giảm chi phí giao dịch cho các quốc gia đó.

Doanh nghiệp là đối tác trong phát triển

Các đối tác phát triển ghi nhận rằng các doanh nghiệp có đóng góp đáng kể cho việc giảm nghèo, vì vậy họ nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc thúc đẩy một môi trường thuận lợi để hỗ trợ phát triển bền vững và đồng đều. Họ sẽ hỗ trợ phát triển 
các cơ chế tài chính công–tư đổi mới sáng tạo và nâng cao quy mô huy động vốn của khu vực tư nhân cho chương trình phát 
triển dựa trên các ưu tiên của quốc gia.

Quan hệ đối tác với khu vực tư nhân để phát triển bền vững là một trong những ưu tiên chiến lược của ADB trong Chiến lược 
2020. ADB sẽ tăng cường môi trường kinh doanh tại các quốc gia thành viên đang phát triển để thúc đẩy đầu tư tư nhân. Để 
hỗ trợ quan hệ hợp tác công–tư (PPP), ADB sẽ đẩy mạnh trọng tâm hỗ trợ các quốc gia xây dựng các khuôn khổ pháp lý và 
pháp quy cần thiết. Ngân hàng cũng sẽ hỗ trợ phát triển các dự án hợp tác công–tư, và cung cấp các dịch vụ tư vấn giao dịch. 
Ngân hàng sẽ tìm hiểu các giải pháp huy động vốn đổi mới sáng tạo cho các quốc gia thành viên đang phát triển của mình, 
bao gồm qua các sản phẩm tăng cường tín dụng, và tài trợ bằng đồng nội tệ.   

Phó chủ tịch ngân hàng ADB Wencai Zhang (người thứ hai từ 
bên trái) đã nhấn mạnh về những thách thức của các quốc gia 
thu nhập trung bình ở Châu Á và Thái Bình Dương, đồng thời 
nhắc lại nhu cầu cần tiếp tục hỗ trợ các quốc gia đó. Ông đã chia 
sẻ đề xuất cách tiếp cận riêng cho mỗi quốc gia thu nhập trung 
bình như trong sơ kết giữa kỳ Chiến lược 2020 của ngân hàng. 

Hội nghị cấp cao lần thứ nhất về Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả,  
ngày 15-16 tháng 4 năm 2014 tại Mê-hi-cô

Trên 1.500 đối tác phát triển trên toàn thế giới đã nhóm họp 
để điểm lại tiến độ trên toàn cầu về nâng cao hiệu quả hợp 
tác phát triển, thống nhất về các hành động nhằm đẩy mạnh 
tiến độ, và thảo luận nghị trình phát triển sau năm 2015.

ADB đã hỗ trợ chuẩn bị cho hội nghị Mê-hi-cô, và đảm 
bảo các quan điểm của khu vực Châu Á và Thái Bình 
Dương được phản ánh trong Thông cáo báo chí Mê-hi-cô. 
ADB, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và Quỹ 
Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, đã tổ chức một phiên 
họp chuyên đề về “Các quốc gia thu nhập trung bình và 
các Ngân hàng phát triển đa phương (MDB): Đối tác phát 
triển hiệu quả”. Là thành viên của tổ công tác về hiệu quả 
viện trợ của các ngân hàng phát triển đa phương, ADB đã 
có những đóng góp lớn về vị thế hợp lý của các ngân hàng 
phát triển đa phương trong mọi chủ đề quan trọng được 
thảo luận ở hội nghị cấp cao này.
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“Các quốc gia thu nhập trung bình cần cải thiện về năng suất, thể chế hóa về đổi mới sáng tạo, 
xúc tác việc huy động vốn từ khu vực tư nhân, áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất, và hội nhập 
kinh tế nhiều hơn với khu vực và toàn cầu. ADB có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ 
trợ những nỗ lực đó bằng cách điều chỉnh các hoạt động hỗ trợ của mình theo điều kiện đặc thù 
của từng quốc gia. Đồng thời, ADB có thể phối hợp chặt chẽ với các quốc gia đó trong việc thúc 
đẩy hợp tác Nam–Nam. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, ADB vẫn phải là một đối tác phù hợp và 
quan trọng tại các quốc gia có thu nhập trung bình.”

—Diễn văn khai mạc của Chủ tịch ngân hàng ADB, ông Takehiko Nakao, tại Hội nghị thường niên 
lần thứ 47 của Ban Thống đốc tại Át- xta-na, Ka-zắc-xtan, ngày 4 tháng 5 năm 2014
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Dự kiến trong thời gian tới về Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì  
Hợp tác Phát triển Hiệu quả?
 
• Ban chỉ đạo cơ chế đối tác toàn cầu sẽ được cơ cấu lại. Hai trong số ba đồng chủ tịch sẽ là ông José Antonio 

Meade Kuribrena, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mê-hi-cô, và bà Lilianne Ploumen, Bộ trưởng Bộ Thương mại và 
Phát triển Hà Lan.

• Hội nghị cấp cao về cơ chế đối tác toàn cầu sẽ được tổ chức 2 năm một lần.
• Hàn Quốc sẽ chủ trì một hội thảo quốc tế hàng năm nhằm điểm lại tình hình triển khai các cam kết Busan. 
• Vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016, Cơ chế đối tác toàn cầu sẽ thực hiện rà soát toàn diện về cơ chế theo 

dõi và đánh giá toàn cầu trong bối cảnh khuôn khổ phát triển sau năm 2015. 
• Cơ chế đối tác toàn cầu sẽ là phương tiện hiệu quả hơn để triển khai khuôn khổ phát triển sau năm 2015. Ban 

chỉ đạo có nhiệm vụ đảm bảo các thông điệp của cơ chế đối tác toàn cầu sẽ được đưa vào nghị trình phát triển 
sau năm 2015. Thách thức là phải xác định được cách thức triển khai nghị trình sau năm 2015 và lồng ghép với 
các nguyên tắc Busan về sự chủ động của quốc gia, trọng tâm nhằm vào kết quả, quan hệ đối tác phát triển 
đồng đều, minh bạch và trách nhiệm giải trình chung. 

Dự kiến trong thời gian tới cho ADB?
ADB sẽ tiếp tục chủ động tham gia vào nghị trình quan hệ đối tác toàn cầu và thông tin cho các bên liên quan tại Châu Á và 
Thái Bình Dương. Bên cạnh các biện pháp khác, ADB sẽ triển khai tốt hơn các nguyên tắc về quan hệ đối tác toàn cầu qua 
các chính sách và nghiệp vụ của mình thông qua một số biện pháp sau:

• hài hòa tốt hơn các chiến lược quốc gia và hoạt động của mình với các ưu tiên của quốc gia đồng thời tăng 
cường sử dụng các hệ thống của quốc gia; 

• tăng cường khung theo dõi kết quả trong các chiến lược đối tác quốc gia bằng cách đưa ra các chỉ số nhằm 
đánh giá tiến độ về tăng trưởng đồng đều và hoàn thành các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đặc biệt trong 
bối cảnh nghị trình phát triển sau năm 2015;

• tiếp tục phối hợp với các đối tác nhằm đảm bảo chuẩn mực chung về chia sẻ thông tin để tăng cường minh 
bạch và trách nhiệm giải trình; 

• hỗ trợ hiệu quả hơn cho các quốc gia thành viên đang phát triển được coi là đang trong tình trạng yếu thế và 
xung đột trên cơ sở nâng cao hiểu biết về các nguyên nhân đằng sau tình trạng yếu thế và xung đột;  

• đổi mới mô hình nghiệp vụ của ADB để trở nên đổi mới sáng tạo hơn và dựa vào kiến thức nhiều hơn nhằm 
xử lý các nhu cầu và kỳ vọng thay đổi tại các quốc gia thành viên đang phát triển, bao gồm cả các quốc gia thu 
nhập trung bình; và 

• tăng cường môi trường kinh doanh tại các quốc gia thành viên đang phát triển để thúc đẩy đầu tư tư nhân, và 
tìm hiểu về các giải pháp huy động vốn đổi mới sáng tạo hơn.

ADB sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát triển của mình để họ hiểu hơn về các nguyên tắc quan hệ đối tác toàn cầu 
và hàm ý chính sách của bối cảnh tài chính đang có sự thay đổi ở cấp độ quốc gia.  

Để tìm hiểu thêm thông tin, đề nghị liên hệ:

Manju Senapaty  
Chuyên gia chính về Chính sách và Kế hoạch 
 (Quan hệ Đối tác và Hiệu quả Phát triển) 
msenapaty@adb.org 

Jane Barcenas-Bisuña 
Cán bộ Chính sách và Chiến lược 
jbarcenas@adb.org 

Hoặc tìm hiểu tại www.adb.org/development-
effectiveness 
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Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả
Ý nghĩa đối với ADB

Nghị trình về hiệu quả viện trợ đã có sự phát triển trong thập kỷ qua và chuyển đổi trọng tâm từ chỗ cung cấp 
“viện trợ hiệu quả” đến chỗ đảm bảo “hợp tác phát triển hiệu quả”. Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát 
triển Hiệu quả được khởi xướng tại Diễn đàn Cấp cao lần thứ Tư về Hiệu quả Phát triển tại Busan năm 2011 đã 
đánh dấu sự chuyển dịch trọng tâm trên và đề cao vai trò quan trọng của quan hệ đối tác dựa trên các nguyên 
tắc chung, nhằm hoàn thành các kết quả phát triển. Hội nghị Cấp cao Lần thứ Nhất về Quan hệ Đối tác Toàn 
cầu vì Hợp tác Phát triển Hiệu quả tại Mê-hi-cô năm 2014 đã ủng hộ các nguyên tắc Busan và thống nhất về 
những ưu tiên nhằm duy trì những tiến triển hướng tới hợp tác phát triển hiệu quả.
 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tham gia vào tiến trình hiệu quả phát triển này và tiếp tục cam kết 
với các nguyên tắc hợp tác phát triển hiệu quả tại Busan. Ngân hàng sẽ tập trung vào các ưu tiên tại hội nghị 
Mê-hi-cô như một phần trong việc triển khai những chỉ đạo chiến lược sau kết quả đánh giá giữa kỳ Chiến 
lược đến năm 2020.

Ấn phẩm này thảo luận về những ưu tiên và nguyên tắc đẩy mạnh Cơ chế Đối tác Toàn cầu vì Hợp tác Phát 
triển Hiệu quả, đồng thời cho thấy cách thức ADB triển khai những cam kết đó. Ấn phẩm này nhằm cung cấp 
thông tin cho cán bộ ADB và các bên liên quan về những cam kết quốc tế của ADB về hợp tác phát triển hiệu 
quả và định hướng cho những thảo luận về quan hệ đối tác ở cấp độ quốc gia.

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Tầm nhìn của ADB là một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương không có đói nghèo. Sứ mệnh của ADB là hỗ 
trợ các nước thành viên đang phát triển của mình giảm đói nghèo và cải thiện chất lượng sống của người dân. 
Mặc dù đã có nhiều thành công trong khu vực, đây vẫn là nơi sinh sống của hai phần ba số người nghèo trên 
thế giới: 1,6 tỷ người đang sống với mức thu nhập ít hơn 2$ một ngày, trong đó 733 triệu người đang vật lộn với 
thu nhập dưới 1,25$ một ngày. ADB cam kết giảm đói nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế toàn diện, phát 
triển bền vững với môi trường và hội nhập khu vực.

Có trụ sở chính tại Manila, ADB thuộc sở hữu của 67 thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực. 
Các công cụ chính của ADB trợ giúp cho các nước thành viên đang phát triển của mình là đối thoại chính 
sách, cho vay, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.

AsiAN DeveloPMeNT BANk
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org


