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những mục tiêu chung
ADB và AFD nhận thấy rất nhiều dự án đầu tư trong tương lai của 
mỗi tổ chức đều gắn liền với những mục tiêu chung. Trong đó có các 
dự án về biến đổi khí hậu và hợp tác công–tư.

Để điều phối tốt hơn và làm cho các chiến lược đối phó với biến đổi 
khí hậu của mình chuẩn xác hơn, ADB và AFD sẽ đồng tài trợ cho 
các chương trình nghiên cứu và các hội thảo liên quan đến chủ đề 
biến đổi khí hậu.

Đối với mô hình hợp tác công–tư, ADB và AFD cũng cam kết sẽ 
cùng nỗ lực trong việc đánh giá tình hình hiện tại, cung cấp các 
nguồn hỗ trợ để cải thiện khuôn khổ pháp lý, phát triển các công cụ 
phù hợp với Việt Nam và hoàn cảnh thực hiện dự án, cũng như tìm 
kiếm các cơ hội đồng tài trợ cho các dự án.

Hợp tác giữa AdB và AFd
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) 
bắt đầu quan hệ đối tác vào năm 2003 bằng việc ký kết một bản ghi 
nhớ Thỏa thuận ở cấp lãnh đạo. Sự hợp tác này đã được củng cố vào 
năm 2010 bằng một Thỏa thuận Khung về Quan hệ Đối tác.

ADB và AFD tại Việt Nam đã hợp tác thực hiện một số dự án trong 
đó có các hoạt động đồng tài trợ. Mối quan hệ đối tác này đã góp 
phần tạo nên sức mạnh tổng hợp về các nguồn lực kỹ thuật và tài 
chính của hai bên và thúc đẩy việc trao đổi thông tin chiến lược 
trong nhiều lĩnh vực.

ADB và AFD đã nhất trí tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực 
hai bên cùng quan tâm mà không cần đưa ra những ràng buộc 
chính thức.

Hợp tác trong tương lai và các kế hoạch đầu tư
Để tăng tính hiệu quả của các dự án, ADB và AFD tăng cường 
nỗ lực hợp tác trong các lĩnh vực như điện lực và hiệu quả năng 
lượng, giao thông đô thị, đào tạo nghề, quản lý tài nguyên nước 
nông thôn, cung cấp nước và vệ sinh đô thị, cũng như tài chính 
trong đó bao gồm cả tài chính vi mô.

Hai bên cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp tham vấn để trao 
đổi thông tin về chiến lược ngành và lộ trình cho các lĩnh vực, cũng 
như để xem xét các cơ hội đồng tài trợ. Nhiều đoàn công tác đánh 
giá chung đã được tổ chức cho các dự án đồng tài trợ và các kết 
quả thu được đã được chia sẻ với Chính phủ. 

Việt Nam đang 
đứng trước quá trình 
tăng trưởng nhiều 
thách thức do mới 
trở thành quốc gia có 
thu nhập trung bình. 
Quan hệ hợp tác giữa 
ADB và AFD phát 
triển phù hợp với bối 
cảnh mới này.



Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng 
trưởng kinh tế nhanh đầy ấn tượng cho phép Việt Nam đạt 
được những tiến bộ quan trọng trong xóa đói giảm nghèo. 
Với những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, 
vừa qua Việt Nam đã được công nhận là quốc gia có mức 
thu nhập trung bình thấp, và đã thành câu chuyện phát triển 
thành công của thế giới. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) rất vinh dự được tham gia 
đóng góp một phần vào câu chuyện phát triển thành công 
này.

Cùng với những hoạt động và đóng góp riêng của mỗi cơ 
quan vào sự phát triển của Việt Nam, ADB và AFD luôn phối 
hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát 
triển khác để nâng cao hiệu quả, hiệu suất, và các tác động 
của những chương trình và dự án. Từ năm 1993 đến nay, 
ADB và AFD đã đồng tài trợ cho Việt Nam hơn 14 dự án với 
tổng mức cam kết đạt 600 triệu đôla.

Sự hợp tác này bắt nguồn từ cam kết của cộng đồng các 
nhà tài trợ song phương và đa phương về nâng cao hiệu quả 
hỗ trợ phát triển chính thức, và giảm chi phí quản lý dự án 
cho quốc gia tiếp nhận viện trợ. Nhưng trên hết, cố gắng đó 
nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân tốt hơn thông qua 
hỗ trợ các nguồn lực lớn hơn về tài chính, nhân lực và trí tuệ 
cho cùng một dự án và chương trình. Nỗ lực này cũng thể 
hiện ý chí của các cấp lãnh đạo của hai cơ quan trong việc 
tăng cường các mối liên kết giữa hai bên về mặt chiến lược 
cũng như hoạt động nhằm tăng tối đa các tác động phát triển 
của các dự án chúng tôi đồng tài trợ và qua đó đóng góp vào 
sự phát triển bền vững và đồng đều tại Việt Nam.

Ấn phẩm với các câu chuyện về các tác động phát triển này 
là kết quả của nỗ lực hợp tác giữa hai cơ quan đại diện tại 
Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan Phát 
triển Pháp. Ấn phẩm được nhóm gồm các cán bộ của hai cơ 

quan cùng với các nhà báo và nhiếp ảnh chuyên nghiệp có 
danh tiếng của Việt Nam và Pháp phối hợp thực hiện.

Từ những trải nghiệm trực tiếp qua các chuyến thăm thực 
địa các dự án được chọn ở các khu vực miến Bắc, miền 
Trung và Nam bộ, và đặc biệt từ các cuộc phỏng vấn đi sâu 
vào các vấn đề với người dân địa phương, nam giới và phụ 
nữ, người già và người trẻ tuổi ngay tại địa bàn các dự án, 
bốn bài báo đã ghi lại những câu chuyện có thật của những 
người thụ hưởng những lợi ích từ những nỗ lực chung của 
chúng tôi trong việc đem lại một sự thay đổi trong dự án 
đào tạo nghề, tiếp cận năng lượng, phát triển các dịch vụ 
công cộng đô thị và hệ thống thủy nông. Họ đại diện cho 
những câu chuyện về những người dân tại các tỉnh thành 
khác nhau ở Việt Nam, những người cũng được hưởng lợi 
ích từ những dự án trên.

Những nỗ lực chung của chúng tôi được đền bù xứng đáng 
như đã được thể hiện qua bốn dự án được ADB và AFD 
đồng tài trợ. Những ví dụ này không những chỉ minh họa 
phương hướng thực hiện cam kết chung của chúng tôi tại 
Việt Nam, mà còn thể hiện hiệu quả khi chúng tôi cùng nhau 
chung sức hướng tới các kết quả cụ thể trên thực địa, nhằm 
đem lại những lợi ích hiện thực cho người dân và làm cho 
hoạt động hỗ trợ của chúng tôi thiết thực hơn đối với sự phát 
triển của Việt Nam. Cả bốn câu chuyện phát triển này cũng 
cho thấy hai cơ quan chúng tôi cùng hướng tới các tác động 
bền vững, có thể đánh giá được ngay cả rất lâu sau khi dự 
án được triển khai trên thực địa.

Trên cơ sở quan hệ đối tác mạnh mẽ hiện nay với Chính phủ 
Việt Nam, và quan hệ hợp tác với tất cả các bên có liên quan 
khác, ADB và AFD luôn sẵn sàng đóng góp tiếp tục cho sự 
nghiệp phát triển của Việt Nam, và mang lại một tương lai 
tươi sáng hơn cho nhân dân Việt Nam. 

Trân trọng giới thiệu ấn phẩm này!

tomoyuki Kimura
Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á 
(ADB) tại Việt Nam

rémi genevey
Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp 
(AFD) tại Việt Nam

Lời nói đầu
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Tham chiếu dự án:
[1]  ADB - VIE 32273-013 / AFD - CVN6001
[2]  ADB - VIE 30292 / AFD - CVN1061
[3]  ADB - VIE 34355 / AFD - CVN3000
[4]  ADB - VIE 25033 / AFD - CVN1046

Bãi biển Lăng Cô. 
© Nguyễn Lan Anh / AFD

Những người giữ dòng điện quốc gia
việc nâng cấp mạng lưới điện cao thế tại Hà nội và Hải Phòng đã cải thiện hiệu quả truyền 
tải điện và đóng góp vào phát triển kinh tế.
Tư Giang, phóng viên Thời báo Sài Gòn giới thiệu những câu chuyện có thật từ Dự án Nâng cấp 
hệ thống truyền tải điện tại các tỉnh phía Bắc1 triển khai tại Hà Nội và Hải Phòng.

Hiện thực hóa những giấc mơ dài
Ba tiểu dự án tiêu biểu về cải thiện hệ thống tưới tiêu đã làm thay đổi đáng kể cuộc sống 
của hàng trăm nghìn hộ nông dân tỉnh ninh Bình và thái Bình.
Thanh Tùng, phóng viên báo Đầu Tư Việt Nam chia sẻ những trải nghiệm trên cánh đồng cùng 
với những người nông dân hai địa phương Ninh Bình và Thái Bình, hai tỉnh phía Bắc nhận được 
hỗ trợ từ Dự án Lưu vực sông Hồng Giai đoạn 2.2

Thay đổi từ một dự án
dự án cải thiện môi trường đô thị khu vực miền trung 3 (cruEiP) đã góp phân nâng cao 
môi trường sống, sức khỏe và điều kiện vệ sinh của người dân thành phố tam Kỳ (tỉnh 
quảng nam) và thị trấn Lăng cô (tỉnh thừa thiên Huế).
Hồ Điệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi lại những hiệu quả tích cực tại các tỉnh miền 
Trung mà Dự án CRUEIP mang lại.

Bước tiến dài trong đào tạo nghề
nguồn vốn do AdB và AFd đồng tài trợ đã góp phần đảm bảo chất lượng và hiệu quả 
đào tạo tại trường đào tạo nghề đà Lạt và trường đại học công nghiệp thành phố Hồ 
chí minh.
Nguyễn Tuấn, phóng viên báo Tuổi trẻ ghi lại những câu chuyện có thật về những người chủ 
doanh nghiệp trẻ tuổi vốn là những sinh viên tốt nghiệp của hai trường nhận được hỗ trợ từ Dự 
án Đào tạo nghề và Kỹ thuật.4
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nHững công trìnH điện Hiện đại

Ở tuổi 31, kỹ sư điện Đoàn Trung Dũng đã theo đuổi nghề 
điện truyền thống của gia đình được 7 năm. Thế nhưng, 
công việc anh làm hiện nay lại ở một nấc thang cao hơn so 
với bố mình, một thợ điện đã nghỉ hưu sau hơn 30 năm trong 
ngành. 

Hàng ngày, từ những chiếc máy tính trong Trạm 220kV Đình 
Vũ, một trạm điện mới nhất của thành phố cảng Hải Phòng, 
Dũng vận hành hệ thống cung cấp điện cho nửa Thành phố 
với hơn hai triệu dân. 

“Đây là một nhiệm vụ đặc biệt vì Hải Phòng giữ vị trí rất quan 
trọng về ngoại thương và công nghiệp ở miền Bắc,” Dũng nói. 

Thế hệ những kỹ sư như bố anh, Dũng kể, chưa từng có cơ 
hội vận hành một hệ thống hiện đại như vậy. “Thiết bị ở trạm 
này thuộc loại hiện đại nhất Việt Nam hiện nay,” Dũng, kỹ sư 
chính của Trạm, cho biết.

những người 

tư giAng - 

Một dự án của 
ADB và AFD đã góp 
phần cải thiện điều 
kiện sống của người 
dân tại nhiều thành 
phố của Việt Nam

Kỹ sư Đoàn Trung Dũng, 31 tuổi.

giữ dòng điện quốc gia

Trạm Đình Vũ.
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Trạm Đình Vũ được hoàn thành cuối năm 2008 để truyền 
tải điện của Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng qua đường dây 
220kV Hải Phòng - Đình Vũ có chiều dài 15 km. 

Để chuẩn bị vận hành trạm, Dũng và các đồng nghiệp đã 
được đào tạo lại suốt 5 năm trước đó.

Đến nay, sản lượng điện qua trạm vào khoảng 150-200 Mw/
giờ được cấp cho một nửa thành phố Hải Phòng, trong đó có 
hai vùng đặc biệt quan trọng là Cảng Đình Vũ và Khu công 
nghiệp Đình Vũ. 

“Trạm điện có tầm quan trọng rất lớn. Vì thế, chúng tôi luôn 
tập trung cao độ để tránh bất kỳ một rủi ro nào,” Trạm trưởng 
Phạm Xuân Kính nói.

Cho đến trước khi trạm Đình Vũ đi vào vận hành năm 2008, 

việc cấp điện cho Hải Phòng chỉ dựa vào hai trạm truyền tải 
là Đồng Hòa và Vật Cách được xây dựng từ gần 20 năm 
trước. Hai trạm này đều có công suất 110 kV và phụ thuộc 
vào nguồn điện của Nhà máy Điện Phả Lại ở Quảng Ninh 
nên khó cung cấp điện ổn định cho cả thành phố. 

Ông Kính nói: “Trước đây, điện bị cắt luân phiên suốt. Các 
ngành công nghiệp và người dân suốt ngày ca thán. Áp lực 
cho ngành điện là rất lớn”. 

Tuy nhiên, những lời kêu ca ngày càng nhẹ đi sau khi trạm 
Đình Vũ đi vào hoạt động, ông cho biết.

Ở Thủ đô Hà Nội, cách Hải Phòng hơn 100 km, Giám đốc 
Trung tâm điện Hà Nội, thuộc Công ty truyền tải điện 1, 
Nguyễn Thanh Hồng và các đồng nghiệp cũng đang nắm 
trong tay một nhiệm vụ đặc biệt. Họ đang quản lý Trạm biến 
áp 220 kV Vân Trì và hệ thống đường dây 220 kV Sóc Sơn - 
Vân Trì có chiều dài hơn 27 km. Hệ thống này được đưa vào 
sử dụng đầu năm 2013, cung ứng một phần tư nhu cầu điện 
của Hà Nội, thành phố với gần bảy triệu dân.

Trước khi hệ thống điện Vân Trì được đưa vào hoạt động, 
lưới điện Hà Nội được cung cấp qua trạm 500kV Thường Tín 
và Hà Đông từ các nhà máy khác nhau. 

Trạm điện Đình Vũ cung cấp một nửa nhu cầu 
tiêu thụ điện năng của thành phố Hải Phòng.

Cảng Đình Vũ.
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Trong một thời gian dài, việc quá tải điện đã diễn ra thường 
xuyên ở Hà Nội do không có bất kỳ một trạm biến áp 220kV 
nào, hay lưới truyền tải nào được xây dựng trong bối cảnh 
phụ tải ở Thủ đô tăng cao tới 15% mỗi năm. 

Ông Hồng nhớ lại: “Khi chưa có trạm Vân Trì, việc cung cấp 
điện cho Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải. Chỉ cần có sơ 
suất nhỏ là có thể gây mất điện cho Thủ đô. Tuy nhiên, đến 
nay thì tình trạng này đã được cải thiện rất nhiều với hệ thống 
điện Vân Trì được đưa vào sử dụng,” ông cho biết.

LịcH sử một dự án

Hai hệ thống điện Đình Vũ ở Hải Phòng và Vân Trì ở Hà Nội 
chỉ là phần nhỏ của một dự án truyền tải điện quy mô lớn ở 
miền Bắc Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cùng nhau hợp tác tài trợ 
từ đầu năm 2004. 

Trong dự án này, ADB cho vay 120 triệu đô la Mỹ, và AFD 
cho vay 40 triệu euro giúp tăng cường hệ thống truyền tải 
điện cao thế tại ba tỉnh Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, 
khu tam giác kinh tế trọng điểm của miền Bắc.

Bà Lương Lam Dung, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế của 

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN-NPT), chủ đầu 
tư dự án cho biết, nếu không có nguồn vốn ODA từ hai nhà 
tài trợ này, thì việc xây dựng và cải tạo hệ thống truyền tải 
điện là rất khó khăn.

“Đầu tư vào hệ thống truyền tải điện là không có lãi nên rất 
khó thu hút vốn của tư nhân. Hơn nữa, vốn của nhà nước 

Từ khi trạm Vân Trì đi vào hoạt động, việc cung ứng 
điện cho Hà Nội đã ổn định hơn rất nhiều.

Trạm Đồng Hòa.

hiệu quả các dự án 
do AdB và AFd đồng tài trợ tại việt nAm

Không chỉ là
một thành công4



luôn thiếu hụt. Vì thế, nếu không có 
nguồn tài trợ của ADB và AFD thì 
chúng tôi khó mà hoàn thành dự án 
này,” bà giải thích.

“Ngành điện Việt Nam đã tăng trưởng 
hơn 15% trong suốt hơn một thập kỷ 
vừa qua, nhưng vẫn khó đáp ứng được 
nhu cầu điện năng cho phát triển kinh 
tế. Vì lẽ đó, ADB đã rất quyết tâm theo 
đuổi dự án này.” ÔngTomoyuki Kimura, 
Giám đốc Quốc gia của ADB cho biết.

“Chúng tôi rất hài lòng với dự án, vì nó đã 
góp phần nâng cao cung ứng và truyền 
tải điện để đáp ứng nhu cầu của người 
dân và doanh nghiệp,” ông nói thêm.

Theo ông Jean-Marc Gravellini, 
Nguyên Giám đốc Quốc gia AFD 
nhiệm kỳ 9/2011-8/2013, tỷ lệ hộ gia 
đình ở Việt Nam tiếp cận nguồn điện 
đã tăng từ 87% lên hơn 97% trong giai 
đoạn 2004-2010.

“Rõ ràng là dự án này đã giúp nhiều gia 
đình ở Việt Nam tiếp cận điện và cải 
thiện cuộc sống của họ. Hơn nữa, cung 
cấp đủ điện cũng góp phần tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam,” ông nói.

nHững người Hưởng Lợi

Được xây dựng từ năm 2003, cảng 
Đình Vũ, đơn vị thuộc Cảng Hải Phòng, 

có công suất 500 ngàn TEU/năm 
và luôn lọt vào danh sách các doanh 
nghiệp hiệu quả nhất Việt Nam. 

Chỉ tay về 4 chiếc cần cẩu của Đức có 
công suất xếp dỡ tới 40 container mỗi 
phút, Trưởng trung tâm điện lực Cảng 
Hải Phòng Phạm Thị Thu Hương nói 
với vẻ rất hài lòng: “Đây là những cần 
cẩu hiện đại nhất Việt Nam”. 

Những thiết bị hiện đại chuyên dụng 
này chỉ được mua về để sử dụng sau 
khi hệ thống điện của Cảng Đình Vũ 
được đấu nối qua Trạm 220kV Đình Vũ 
năm 2008.

“Chỉ sau khi nguồn điện cấp ổn định, 
chúng tôi mới dám nhập những thiết 
bị này về,” bà nói, và cho biết thêm là 
cảng Đình Vũ dự kiến mua thêm 24 
chiếc cẩu tương tự trong thời gian tới. 
Bên cạnh đó, nguồn điện ổn định cũng 
giúp kho 400 container đông lạnh của 
Cảng Đình Vũ vận hành thuận lợi.

“Những gì mà bạn thấy ở đây hôm nay 
thật khó mà tưởng tượng được trước 
đây,” bà Hương nói.

Bà Hương vẫn nhớ như in những cuộc 
điện thoại đánh thức bà lúc nửa đêm 
để đến khắc phục sự cố mất điện cảng 
khi còn dùng hệ thống điện 110kV của 
Hải Phòng.

Trong khi đó, Cảng Hài Phòng vẫn 
đang phải sử dụng hệ thống điện 
110kV cũ của thành phố Hải Phòng. 
“Tôi nghĩ là ngành điện còn rất nhiều 
việc phải làm để nâng cấp năng lực cấp 
điện cho doanh nghiệp,” bà nói.

Về phần mình, ông Nguyễn Thanh 
Hồng cũng không còn phải nghe lời 
phàn nàn về mất điện từ các doanh 
nghiệp đóng trong khu Công nghiệp 
Bắc Thăng Long - Nội Bài ở Hà Nội, 
hay trong Khu công nghiệp Minh 
Quang ở Vĩnh Phúc sau khi hệ thống 
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Nguồn điện ổn định cho phép hệ thống xếp dỡ container hoạt động hiệu quả.



điện mới vận hành, như ông từng phải 
nghe trước đây.

“Những lời ca thán ngày càng giảm đi, 
nhưng chúng tôi biết là còn rất nhiều 
việc phải làm,” ông nói.

Hàng này, kỹ sư Đoàn Trung Dũng vẫn 
nhẫn nại theo dõi những chiếc máy 
tính trong trạm điện Đình Vũ để quản lý 
dòng điện cấp cho Hải Phòng. 

“Đó là công việc không mấy hấp dẫn, 
nhưng tôi tự hào về nó,” Dũng nói.
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Dòng diện ổn định cải thiện cuộc sống của người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế.

“Những gì mà bạn thấy ở 
đây hôm nay thật khó mà 
tưởng tượng được trước 
đây,” bà Phạm Thị Thu 
Hương, Trưởng trung tâm 
điện lực Cảng Hải Phòng.



Có lẽ chẳng bao giờ ông Đinh Xuân Thời, một nông dân 53 tuổi sống tại 
xã Yên Đồng (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), có thể quên được những 
ngày khốn khó, khi gia đình bảy miệng ăn của ông chỉ thu hoạch được 

vẻn vẹn một vụ lúa với sản lượng ít ỏi mỗi năm. Gia đình ông không thể 
trồng thêm vụ nữa, do lụt lội và hạn hán nối tiếp quanh năm.

“Hồi đó cuộc sống khó khăn lắm,” ông Thời bộc bạch, “Thế nhưng 
mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây chúng tôi không những có thể trồng 
hai vụ lúa bội thu mà còn trồng thêm được ngô và nhãn, thậm 
chí còn nuôi được cả cá để bán nữa. Những điều mà trước đây 
chẳng bao giờ chúng tôi dám nghĩ đến”. 

“Thu nhập nhờ các sản phẩm này đã tăng hơn ba lần. Cuộc 
sống của nhiều gia đình cũng đã thay đổi rất nhiều,” ông Thời 
tiếp tục câu chuyện, hiện gia đình ông có năm sào lúa, một sào 

ngô, ba ao cá.

Điều gì đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình ông và nhiều gia 
đình khác ở đây một cách ấn tượng như vậy?

 “Tất cả là nhờ tiểu dự án nâng cấp hồ Yên Đồng trong xã đấy. Đời sống 
bà con ở đây sẽ chẳng được cải thiện như bây giờ nếu như không có 
dự án này,” ông Thời chia sẻ.

Hiện tHực Hóa 
những giấc mơ dài 

tHAnH tÙng - 

Là một hợp phần của Dự án ngành Lưu vực Sông Hồng 
giai đoạn 2 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan 
Phát triển Pháp (AFD) đồng tài trợ, ba tiểu dự án thủy lợi điển 
hình tại hai tỉnh Ninh Bình và Thái Bình đã góp phần đáng kể 
vào việc cải thiện sinh kế của hàng trăm ngàn nông hộ.

Tại xã Yên Đồng.
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Vợ chồng ông Đinh Xuân Thời, nông dân 
sống tại xã Yên Đồng.

70% hộ dân đã có thể đào ao 
nuôi tôm, cá.



Biến giấc mơ tHànH Hiện tHực

“Thế là giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực. Hệ thống 
đê của hồ này đã giữ và điều hòa lưu lượng nước trong hồ. 
Hiện nay xã tôi đứng đầu huyện về sản lượng lúa, khoảng 
7,2 tấn/héc-ta,” ông Phạm Trọng Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân xã Yên Đồng, hồ hởi nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh 
Bình, tiểu dự án này vốn có mục đích là nhằm ngăn lũ và cấp 
nước cho sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, tiểu dự án khi 
thực hiện xong cũng giúp người dân địa phương đạt thêm 
nhiều lợi ích hơn, như đi lại dễ dàng, nuôi trồng thủy sản, và 
cung cấp nước cho nhà máy xử lý nước sạch cho 1.461 hộ 
dân quanh vùng sử dụng.

Nhờ tiểu dự án này, toàn bộ các hộ dân tại xã Yên Đồng đã 
mở rộng được diện tích canh tác lúa và ngô, với sản lượng 
và năng suất cao hơn. Ngoài ra, khoảng 70% hộ dân ở đây 
như gia đình ông Thời đã có thể đào ao nuôi tôm, cá, bởi vì 
họ đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh ngập lụt, và đã dùng nước 
hồ để nuôi trồng thủy sản.

“Tiểu dự án này đã làm lợi cho hơn 2.000 hộ dân, với gần 
8.700 nhân khẩu, và cũng cấp nước tưới cho 1.250 héc-ta 
đất nông nghiệp của xã Yên Đồng và một phần xã Yên Thái 
kế bên,” ông Giáp nói.

Ngày trước, khi con đê này chưa được xây dựng, việc đi lại 
từ làng này sang làng kia là hết sức khó khăn vì đất thường 
xuyên sạt lở.

“Ngay cả khi trời đẹp, cũng rất khó đi, bởi vì lúc ấy thì hay 
có gió mạnh, nên đường toàn đất bụi. Nhưng khó chịu nhất 
mỗi khi trời mưa, vì con đường đầy bùn nhão nhoét và trơn 
trượt,” ông Giáp nhớ lại. 

Còn bây giờ, các loại xe máy, thậm chí cả ô tô nữa, cũng 
có thể đi lại trên con đê này vì con đường lầy lội năm xưa 
nay đã được nâng cấp thành một con đê với bề mặt rộng 
bốn mét.
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Trước khi con đê này được xây, việc đi lại từ làng này sang làng kia là hết sức 
khó khăn vì đất thường xuyên sạt lở.

Tiểu dự án này cung cấp  
nước tưới cho 1.250 héc-ta  

đất nông nghiệp.



ngăn ngậP mặn 

Cách xã Yên Đồng khoảng 3km là xã Yên Thái, nơi có hệ 
thống đập-âu tàu bắc ngang sông Cầu Hội. Con sông này 
chảy qua các xã Yên Mạc, Yên Lâm và Yên Thái thuộc huyện 
Yên Mô.

Được xây dựng vào năm 2007–2008 với số vốn 129 tỷ đồng, 
hệ thống này bao gồm 1 cửa cống, 1 đập cao su, 1 cầu bê-
tông và 1 nhà điều hành.

Với nhiều van chống ngập hiện đại, hệ thống này giúp ngăn 
nước biển chảy vào sông Cầu Hội, và đảm bảo đủ nước cho 
sản xuất nông nghiệp của hơn 67.000 người dân tại 11 xã. 
Hệ thống cũng giúp ngăn mặn từ sông Tống Gia kề bên, đảm 
bảo an toàn cho các công trình và giảm thiểu các tác hại của 
thiên tai.

Việc chế ngự nước mặn cũng đã giúp tăng vụ và sản lượng 
lúa cho hơn 20.000 hộ dân ở huyện Yên Mô.

“Sản lượng lúa mỗi sào của chúng tôi đã tăng từ 1 tạ lên 2-2,5 
tạ. Nhiều hộ dân khác thậm chí có thu nhập từ nông nghiệp 
tăng gấp ba lần. Lý do là vì hệ thống đập-âu tàu đã ngăn được 
lụt lội và nước biển chảy vào cánh đồng lúa,” ông Mai Văn Bảy, 
56 tuổi, là nông dân địa phương, nói.

“Trước đây, vùng này thường xuyên lụt lội, phá hủy mùa 
màng, gây ô nhiễm nghiêm trọng, và làm cho việc đi lại rất khó 
khăn. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác,” ông Bảy nói 
và đưa tay chỉ về phía cánh đồng mênh mông lúa xanh mơn 
mởn, tô điểm thêm những con kênh nội đồng dài thẳng tắp, nối 
liền với khúc sông Cầu Hội nơi có hệ thống đập-âu tàu đang 
vận hành hiệu quả.
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Cầu bê-tông, 1 bộ phận của hệ thông đập-âu tàu Cầu Hội.

Nhà điều hành được xây dựng tại xã Yên Thái.

Đập cao su giúp ngăn chặn nước biển chảy vào sông  
Cầu Hội.

Cửa cống, một bộ phận khác của hệ thống đập-âu tàu.



tHoát KHỏi ô nHiễm
Hai tiểu dự án ở tỉnh Ninh Bình nằm trong số rất nhiều dự 
án thủy lợi mà Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan 
Phát triển Pháp - phối hợp thực hiện với chính quyền các 
địa phương và các cộng đồng dân cư - đã và đang được 
khai thác rất hiệu quả tại khu vực đồng bằng sông Hồng 
của Việt Nam.

Chẳng hạn như, tại tỉnh Thái Bình, tiểu dự án xây dựng 
cống Tân Đệ đã giảm thiểu đáng kể ô nhiễm nặng nề tại 
sông Kiến Giang. Con sông này là trục tưới tiêu chính 
nằm trong vùng nông nghiệp ven biển Bắc bộ, nối liền với 
sông Hồng đổ thẳng ra biển. 

Tọa lạc tại xã Tân Lập (huyện Vũ Thư), tiểu dự án với 
tổng vốn đầu tư 112,26 tỷ này bao gồm 1 cống chính, 
1 con kênh dài 1,6km, và 3 cây cầu. Được xây dựng từ 
2008–2010, tiểu dự án này có mục đích cung cấp nước 
sạch cho 38.742 héc-ta đất canh tác, và giúp khử mặn 
cho 11.540 héc-ta đất khác.

“Dự án cống Tân Đệ đã hiện thực hóa giấc mơ dài hàng 
chục năm của người dân địa phương,” ông Đặng Văn 
Liêu, 50 tuổi, nông dân xã Tam Quang cạnh tiểu dự án, 
nói. Toàn thể 1,750 hộ dân trong xã này đã được hưởng 
lợi từ tiểu dự án này.

Mới chỉ 3 năm trước đây, khúc sông trước mặt nhà ông 
Liêu ngập tràn rác rưởi, bốc mùi khó chịu. “Chúng tôi 
chẳng còn cách lựa chọn nào cả, ngoài việc phải chấp 
nhận sử dụng nước bẩn cho sinh hoạt và sản xuất nông 
nghiệp. Nước bẩn còn gây ra các bệnh ngoài da và hô 
hấp nữa,” ông Liêu nhớ lại.

Tuy nhiên, hiện giờ thì dòng sông đã hoàn toàn sạch 
sẽ, bởi vì hệ thống cống này đã điều hòa dòng chảy của 
nước. Dọc theo con sông, các hộ dân như gia đình ông 
Liêu đã lắp đặt hàng loạt máy bơm, bơm nước từ sông 
vào để tắm giặt hàng ngày. Nhiều người dân thậm chí 
còn bơi và vui chơi dưới sông.

“Nước sông sạch đã giúp chúng tôi tăng sản lượng lúa 
trung bình từ 105kg/héc-ta lên 130kg/héc-ta. Ngoài ra, 
chúng tôi vẫn có thể trồng thêm dưa hấu, ngô và khoai 
tây. Thu nhập từ các hoạt động nông nghiệp cũng đã tăng 
khoảng 30%,” ông Liêu cười vui. 

“Kể từ khi hệ thống cống này được xây dựng, thì tất cả 
cứ như một phép màu ấy, thay đổi mọi chuyện. Không ô 
nhiễm nữa, môi trường cũng sạch hơn nhiều,” ông Trần 
Minh Đức, 61 tuổi, một nông dân trong làng, chen vào 
câu chuyện của chúng tôi.

Cũng giống như tiểu dự án nâng cấp hồ Yên Đồng tại 
Ninh Bình, tiểu dự án này cũng đã giúp người dân địa 
phương có thể đưa nước sạch từ sông Kiến Giang vào 
ao nuôi tôm, cá để kinh doanh - cái nghề mà họ trước đó 
chưa bao giờ mơ đến. Nhiều hộ gia đình thậm chí còn 
kiếm sống bằng nghề chài lưới trên sông. 

nHững Hiệu quả sâu rộng
Ba tiểu dự án này nằm trong số 31 tiểu dự án trong khuôn 
khổ của Dự án ngành Lưu vực Sông Hồng giai đoạn 2 
do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Phát 
triển Pháp (AFD) đồng tài trợ, nhằm cải thiện sinh kế 
nông nghiệp của các nhóm cộng đồng dân cư nghèo tại 
khu vực đồng bằng sông Hồng của Việt Nam.

Các tiểu dự án này đã không những đóng góp đáng kể 
vào việc cải thiện chất lượng hạ tầng thủy lợi và các kênh, 
mương nội đồng ở các vùng nông thôn, mà còn giúp tăng 
cường điều kiện cho sản xuất nông nghiệp bền vững, 
đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông thôn.

Điều rõ ràng nhất là giờ đây nhiều nông hộ ở Ninh Bình 
và Thái Bình đã có những giấc ngủ ngon mà không còn 
bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về lũ lụt hay ô nhiễm, 
nhờ các công trình thủy lợi đáng giá này.

hiệu quả các dự án 
do AdB và AFd đồng tài trợ tại việt nAm

Không chỉ là
một thành công10

Cống Tân Đệ xây dựng tại tỉnh Thái Bình.

Vợ chồng ông Đặng Văn Liêu 
và bà Lê Thị Tâm, nông dân 

xã Tam Quang.

Ông Trần Minh Đức, 61 tuổi, 
một nông dân địa phương.



tHay đổi 
Hồ điệP -

Nhiều thay đổi tích cực 
đã diễn ra tại thành phố 

Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) 
và thị trấn Lăng Cô (Thừa 

Thiên-Huế) sau khi dự án Cải 
thiện môi trường đô thị miền 

Trung do Ngân hàng Phát 
triển Châu Á (ADB) và Cơ 

quan Phát triển Pháp (AFD) 
đồng tài trợ, được triển khai 

tại các địa phương này.

nHiều cái Lợi

“Trước khổ lắm cô ạ. Ruộng lúa bị chuột phá, ruộng rau bị chất 
thải bệnh viện tháo ra ảnh hưởng cả. Mưa úng sình lầy ngập 
khắp nơi”. Bác Lâm Cường, 84 tuổi, một người dân tại thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam kể.

Cũng theo bác Lâm Cường, trước kia, có năm nước lũ dâng 
cao lên ngập tới cổ, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Nhưng từ khi có hồ điều hoà này, người dân quanh đây không 
còn phải chạy lụt.  “Sau rứa, khi hồ điều hoà Nguyễn Du được 
xây dựng, nước thải, chuột bọ không còn. Tình trạng lụt lội giảm 
hẳn cô ạ”.  Bác Cường cho biết.

từ một dự án

Hồ điều hòa Nguyễn Du.

Không chỉ là
một thành công12



Việc xây dựng hồ điều hoà Nguyễn Du phòng chống 
ngập lụt, thoát nước là một trong 3 hợp phần mà 
tiểu dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung 
(với tổng vốn 15.4 triệu USD) triển khai tại thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Với 2 hợp phần khác là 
xây dựng hệ thống nước thải vệ sinh công cộng; xử 
lý chất thải rắn và nâng cao năng lực cộng đồng, đặc 
biệt là khuyến khích chị em phụ nữ tham gia vệ sinh 
môi trường.

Khoảng 334 hộ gia đình ở Tam Kỳ, được vay vốn 
lãi suất thấp để xây nhà vệ sinh mới. Gia đình các 
chị Phan Thị Thu Hà 47 tuổi (khối phố Hương Sơn), 
chị Huỳnh Thị Hiệp 52 tuổi (tổ 9, khu phố Hương 
Chánh)…ở phường Hoà Hương đã thoát khỏi cảnh 
chực chờ dùng nhờ nhà vệ sinh với ông bà nội. 

Gia đình anh Nguyễn Lư, một hộ dân ở phố Mỹ 
Thạnh Trung, phường Tân Thạnh, trong diện thu hồi 
đất để xây con đường-đê Bạch Đằng lại có một niềm 
vui khác. Kể từ khi được đền bù 103m2 đất và số tiền 
hơn 100 triệu đồng, gia đình anh đã chuyển tới nơi 
ở mới ở số 13 Trưng Nữ Vương. “Trước đây ruộng 
nhà tôi bị nhiễm phèn chẳng làm ăn gì được. Nên khi 
có điều kiện chuyển nơi ở mới, gia đình tôi phấn khởi 
lắm,” Anh Nguyễn Lư nói. “Nhiều hộ hàng xóm cũng 
di dời như tôi để trả đất cho dự án xây con đường-đê 
Bạch Đằng này. Đường xây xong, không còn mùi xú 
uế như trước kia. Đường được xây bờ kè, trồng cây 
xanh không khí trong lành hơn. Mấy cụ, mấy bác đi 
thể dục cũng thoáng hơn”. 

Ông Nguyễn Văn Lộ, chủ tịch UBND phường Tân 
Thạnh, thành phố Tam Kỳ, địa phương có hồ điều 
hoà Nguyễn Du và có một phần đường đê Bạch 
Đằng chạy qua cho biết kể từ khi được triển khai 
năm 2007, dự án Cải thiện môi trường đô thị miền 
Trung đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của 
người dân. 

Ông Hoàng Xuân Việt, nguyên Chủ tịch UBND 
thành phố Tam Kỳ, trưởng ban điều hành dự án cho 
biết trước kia, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Kỳ trên 17%. 
Sau khi thực hiện dự án, bộ mặt Tam Kỳ đã thay đổi 
nhanh chóng. “Từ đô thị loại 4, Tam Kỳ đã đạt được 
tiêu chí của đô thị loại 3. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 
5%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch gần xấp 
xỉ 90%, số hộ sử dụng bể tự hoại trên 7%, chất thải 
rắn được thu gom từ 70-80%. Tình trạng ngập lụt đã 
giảm hơn 80%”. 

Những thay đổi tương tự cũng đã diễn ra tại thị xã 
Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế. Với tổng mức đầu tư 
15,3 triệu USD, do ADB và AFD tài trợ, dự án gồm 
các hợp phần xây dựng hệ thống thoát nước mưa-
nước thải; quản lý rác thải vệ sinh công cộng;  nâng 
cao ý thức cộng đồng trong việc cải thiện vệ sinh môi 
trường. Sau 3 năm triển khai (2007-2010), tại Lăng 
Cô, mặc dù gặp phải 3 khó khăn lớn là giải phóng 

Nước thải và chuột không còn. Tình trạng lụt lột giảm hẳn tại Tam Kỳ.

Người dân có thể tận hưởng không khí trong lành trên Đê Bạch Đằng.

Sau khi thực hiện dự án, từ đô thị loại 4, 
Tam Kỳ đã đạt được tiêu chí của đô thị loại 3.

“Bộ mặt thị xã đã thay đổi rõ rệt”, ông Hoàng Xuân Việt, 
nguyên Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cho biết.
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mặt bằng, địa hình địa chất phức tạp và 
điều kiện thời tiết mưa nhiều, nhưng dự 
án đã xây dựng được 24 km hệ thống 
thoát nước mưa, nước thải; bãi chôn 
lấp rác thải với diện tích 27ha; hoàn 
thành được 955 điểm đấu nối thu gom 
nước thải từ các hộ gia đình. Mỗi ngày 
có khoảng 20 tấn rác thải được thu gom 
đưa về chôn lấp ở bãi rác Lộc Thuỷ. 

Ngoài ra, nước thải sinh hoạt hàng 
ngày của thị trấn cũng được thu gom 
toàn bộ từ các hộ gia đình đưa về nhà 
máy xử lý nước thải Lăng Cô. Sau khi 
qua các công đoạn xử lý, lọc tự nhiên, 
nguồn nước này sẽ được đưa về đầm 
Lập An. Một kết quả đáng mừng là sau 
khi dự án kết thúc, điều kiện sống của 
người dân được cải thiện rõ rệt.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phúc, 50 
tuổi, ở tổ dân phố Đồng Dương, thị trấn 
Lăng Cô là một ví dụ. Trước kia, khi 
chưa đấu nối với hệ thống đường ống 
thu gom nước thải của dự án, gia đình 
ông hàng ngày phải xách xô đổ nước 
thải từ nhà đổ ra biển. Mỗi khi trời mưa 
gió, đi lại rất ngại. Sau khi được đấu 
nối đường ống nước thải từ nhà ra hệ 
thống thu gom nước thải của dự án với 
chi phí 250 nghìn đồng, nhà ông sạch 

sẽ hơn hẳn. “Nhà tôi bây giờ không 
còn mùi xú uế nữa. Bây giờ nước bẩn 
trong nhà tự chảy theo đường ống ra 
hệ thống thu gom nước thải luôn. Mưa 
gió nhà tôi không phải xách nước thải 
đổ ra biển như trước đây nữa. Nhà cửa 
sạch sẽ hơn hẳn”.

Cũng nhờ hợp phần cải thiện vệ sinh 
môi trường của dự án cho vay vốn, gia 
đình chị Nguyễn Thị Phương Thảo, 36 

tuổi, ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng 
Cô, Thừa Thiên-Huế đã xây được nhà 
vệ sinh mới, tránh được cảnh đi vệ sinh 
nhờ hàng xóm như trước đây. 

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Giảng, 
chủ tịch UBND thị xã Lăng Cô, “cái 
được” lớn nhất mà dự án mang lại 
đó là việc nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường và hạn chế được nguy cơ 
bệnh dịch cho người dân vùng du lịch. 

Hệ thống thoát nước mưa và nước thải dài 24 km đã được xây dựng tại Lăng Cô.

Lợi ích lớn nhất mà dự án mang lại đó là việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của 
người dân.

Không chỉ là
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Mỗi ngày có khoảng 20 tấn rác thải được thu gom đưa về chôn lấp ở bãi rác Lộc Thuỷ.

hiệu quả các dự án 
do AdB và AFd đồng tài trợ tại việt nAm



161616

“Nhờ vào nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi đã có nhà vệ sinh riêng”, chị Nguyễn Thị 
Phương Thảo, 36 tuổi, một người dân sống tại thị trấn Lăng Cô cho biết.

Khoảng 334 hộ gia đình ở Tam Kỳ, được vay vốn lãi suất thấp để xây nhà vệ sinh mới.

“Trước kia, do nguồn nước ứ đọng không 
được xử lý, dịch bệnh đau mắt đỏ, dịch tả 
hoành hành. Từ khi dự án triển khai, nhiều 
dịch bệnh không còn. Người dân ý thức 
được việc phải bảo vệ môi trường sống, 
kinh doanh hơn rất nhiều. Họ đánh giá cao 
hiệu quả dự án”.

nHững triển vọng mới

Ông Hoàng Xuân Việt, trưởng ban điều 
hành dự án thành phố Tam Kỳ (Quảng 
Nam) lạc quan cho rằng với bộ mặt đô thị 
đã được chỉnh trang, Tam Kỳ đang ấp ủ 
những kế hoạch mới. “Giai đoạn 2 của dự 
án sẽ mở ra cho Tam Kỳ nhiều triển vọng. 
Thứ nhất việc xây dựng tiếp 9,5km đường 
đê Bạch Đằng sẽ xoá bớt được những 
vùng hoang hoá. Về lâu dài, thành phố sẽ 
tiếp quản khu vực này, lập kế hoạch, khai 
thác quỹ đất hình thành một đô thị mới 
bao gồm trường học, siêu thị, khu vui chơi 
trẻ em, các dịch vụ du lịch”. Theo dự kiến, 
riêng tại địa bàn Tam Kỳ, giai đoạn 2 của 
dự án Cải thiện môi trường đô thị miền 
Trung sẽ bắt đầu triển khai vào năm 2014 
với một phương thức mới và hoàn thành 
vào năm 2016, sớm hơn 3 năm so với thời 
điểm 2019 mà các nhà tài trợ đặt ra.  

Tại thị trấn Lăng Cô, một số dự án du lịch 
cũng đang chuẩn bị được triển khai. “Môi 
trường đô thị được cải thiện giúp chúng tôi 
rất nhiều trong việc kêu gọi đầu tư”. Ông 
Trần Văn Giảng, chủ tịch UBND thị trấn 
Lăng Cô cho biết. 

Thị trấn Lăng Cô.
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Anh Lê Thành Trung vẫn nhớ 
ấn tượng lần đầu khi thấy ngôi 
trường Đào tạo nghề Đà Lạt 

hồi anh mới về năm 2000 - những ngôi 
nhà cũ với tường mốc meo được xây 
từ những năm 1930, nằm lởm chởm 
trên ngôi đồi xanh ở giữa trung tâm 
thành phố cao nguyên nổi tiếng. 

“Đó là ngôi trường tiểu học được xây 
dựng từ thời Pháp thuộc, chắc phải 60-
70 năm tuổi rồi,” anh Trung, nguyên là 
giáo viên công nghệ thông tin và giờ là 
phó trưởng phòng đào tạo tại trường, 
nhớ lại. “Các toà nhà đẹp nhưng cũ 
này không đủ cho một ngôi trường 
hoàn chỉnh”. 

Ngôi trường, trường đào tạo nghề đầu 
tiên của tỉnh Lâm Đồng, nhận được 
xấp xỉ 47 tỉ VNĐ (khoảng 3,5 triệu 
USD) từ ADB trong giai đoạn 1999-

2007. Nguồn tiền này, từ chương trình 
lớn về đào tạo nghề và kỹ thuật, do-
ADB giải ngân, giúp trường xây dựng 
một số toà nhà mới cũng như giúp đào 
tạo giáo viên và xây dựng chương trình 
giảng dạy. 

“Đào tạo nghề và kỹ thuật là ưu tiên 
lớn của chính phủ Việt Nam trong phát 
triển nguồn nhân lực và đó cũng là nội 
dung quan trọng ADB muốn ủng hộ,” 
ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc 
gia của ADB tại Việt Nam, nói sau 
chuyến thăm gần đây tới khu vực Tây 
Nguyên và các tỉnh miền Nam. 

“Đang trong giai đoạn chuyển dịch 
nhanh về kinh tế, VN cần phát triển 
nguồn nhân lực có hiệu suất cao, thạo 
nghề, linh động để đáp ứng yêu cầu 
của thị trường, trang bị cho tầng lớp trẻ 
kỹ năng cần thiết để có thể đóng góp 

Bước tiến dài trong 
     đào tạo ngHề nguyễn tuấn -

Chương trình đào 
tạo nghề và kỹ thuật 
(VTE) do ADB và AFD 

tài trợ nhằm tăng 
năng lực trong đào 

tạo nghề và giúp đảm 
bảo chất lượng và 

hiệu quả của các học 
viên. 

Trường Đào tạo nghề Đà Lạt.
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hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước 
trong những năm tới,” ông nói.

Tầm quan trọng của Đào tạo nghề và kỹ thuật có thể thấy 
từ ảnh hưởng lớn mà chương trình có tại các địa phương. 
Ngôi trường ở Đà Lạt, được nâng cấp thành cao đẳng năm 
2007, giờ trở thành trường dạy nghề có tiếng với 3.200 
sinh viên mỗi năm ở bảy ngành nghề khác nhau như công 
nghệ thông tin, cơ khí, điện tử, khách sạn. Trong số này có 
khoảng 300 là các sinh viên các dân tộc thiểu số đến từ Tây 
Nguyên - tất cả đều được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của 
nhà nước. 

“Rất nhiều sinh viên của trường đến từ các tỉnh ở Tây 
Nguyên và miền Trung như Đắc Nông, Ninh Thuận, Bình 
Thuận,” anh Trung, 41 tuổi, nói trong chuyến đi tới trường. 
Theo anh Trung, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 
ở trường là 95% và có những sinh viên có việc làm ngay 
từ năm thứ 3 khi đi thực tập. Những ngành nóng nhất của 
trường là bảo vệ thực vật, khách sạn, điện, công nghệ thông 
tin, sửa chữa ô tô. 

Ở phía Tây của thành phố này, Trần Thảo Thanh Phương, 
cô sinh viên của khoá 2010 giờ đang có cơ sở cung cấp rau 
mầm và hoa cho nông dân địa phương. Đến từ gia đình làm 
nông, Phương, 23 tuổi, nói việc học tại trường cao đẳng 
nghề Đà Lạt giúp cô có lợi thế hơn các nông dân ở đây, vốn 
nổi tiếng với kỹ năng nông nghiệp và trồng trọt nhờ khí hậu 
ôn đới của vùng. 

“Em có kiến thức về dinh dưỡng cho cây và phân bón,” 
Phương, người giờ có sáu nhân viên để giúp cô chăm 
vườn. nói “Về kinh nghiệm, thì rất khó đọ với nông dân ở 
đây. Họ rất giỏi với chuyện trồng trọt”. 

Phương là một trong hàng chục sinh viên nông nghiệp tự 
lập trang trại kinh doanh riêng sau khi tốt nghiệp. Đối diện 
với khu vườn của Phương, phía bên kia trái đồi, lớp trưởng 
của cô, Nguyễn Văn Hào, giờ đang điều hành một trang 
trại rộng hơn 2 hecta ở đó. Hào nói kiến thức ở trường giờ 
giúp anh đảm bảo việc làm cho gần 100 công nhân ở địa 

“Kến thức ở trường giúp tôi đảm bảo việc làm cho gần 100 công nhân ở 
địa phương,” Trần Văn Hào, một sinh viên đã tốt nghiệp tại trường.

Trần Thảo Thanh Phương, 23 tuổi, một sinh viên khóa 2010.

Sinh viên tại phòng thực hành của trường.

Sinh viên thực hành tay nghề.
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phương. Anh xây luôn một phòng lab để làm công tác cấy 
mô cho cây tại trang trại và thường xuyên tìm đến các thầy 
trong trường để hỏi thêm lời khuyên. 

Với thành công này cộng với vị trí chiến lược ở vùng, trường 
nghề này giờ nằm trong nhóm 40 trường dạy nghề cả nước 
đang cạnh tranh cho dự án nâng cấp trường nghề để đạt 
chuẩn quốc tế với nguồn vốn từ chính quyền trung ương. 

“Một ngành của chúng tôi, công nghệ sinh học, sẽ đáp ứng 
tiêu chuẩn quốc tế,” bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, phó hiệu 
trưởng trường nói. “Ba ngành khác sẽ bằng với tiêu chuẩn 
của ASEAN”. 

Ở tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn phía 
Nam của Việt Nam, trường Đại học Công nghiệp thành phố 
Hồ Chí Minh (HUI) là một đơn vị khác thụ hưởng từ chương 
trình Đào tạo nghề và kỹ thuật do ADB–AFD tài trợ. Trường 
đại học này, giờ là một trong những trường đào tạo nghề 
lớn nhất cả nước với số lượng sinh viên trong năm cao 
điểm lên tới khoảng 80.000 sinh viên, nhận xấp xỉ 3,5 triệu 
euro từ AFD trong giai đoạn 2006–2009. Số tiền này giúp 
trường trang bị cho gần 12 phòng thực hành với các thiết bị 
hiện đại hàng đầu. Ngoài ra, nguồn tiền cũng giúp trường 

xây dựng giáo trình và đào tạo giáo viên. 

“Năm 2006, chúng tôi bắt đầu nâng cấp phòng thực hành 
và cơ sở hạ tầng,” ông Lê Văn Tán, phó hiệu trưởng nhà 
trường cho biết. Ông nói kỹ năng của sinh viên trong trường 
được cải thiện nhiều do có nhiều thời gian làm quen với các 
thiết bị mới nhất. “Nhờ vậy mà các doanh nghiệp không phải 
đào tạo lại,” ông nhấn mạnh. “Chúng tôi có thể thấy hiệu quả 
rất rõ sau khi sinh viên tốt nghiệp,” ông cho biết thêm. 

Nhận thấy lợi ích của việc hiện đại hoá này, ban giám đốc 
trường bắt đầu đầu tư nhiều hơn cho việc hiện đại hoá. “Dự 
án giống như chất xúc tác vậy,” ông Tán nói. “Chúng tôi thấy 
kết quả và điều đó khuyến khích chúng tôi đầu tư nhiều hơn 
cho các phòng thực hành và thiết bị mới”. Theo ông Tán, cho 
đến bây giờ, một số phòng thực hành cơ khí do dự án đào 
tạo vẫn được coi là hiện đại nhất trên cả nước. 

Theo ông Tán, hàng năm có khoảng 12.000 sinh viên được 
sử dụng các phòng thí nghiệm do AFD cung cấp. “Hầu hết 
họ được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Một số công ty 
còn đến tận trường để phỏng vấn và tuyển dụng họ trước 
khi tốt nghiệp. Tập đoàn Intel tổ chức thi và tuyển khoảng 
300 sinh viên của trường mỗi năm,” ông nói. 

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
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đình với đứa con nhỏ 2 tháng tuổi tâm sự. 

Còn với anh Trung, khi anh rời TP HCM để trở về Đà Lạt làm 
việc, với mức lương giảm từ 500 USD/tháng xuống chỉ còn 
khoảng 50 USD theo ba-rem lương nhà nước, “Rất khó khăn 
nhưng tôi luôn muốn quay trở lại Đà Lạt, quê hương tôi,” và 
cũng vì “dạy học luôn là đam mê của tôi”. Giờ khi chứng kiến 
những thay đổi, anh kết luận, “tôi mừng là mình đã quyết 
định quay về”.

Trần Hoàng Rô, 28 tuổi đến từ Đồng bằng sông Cửu Long, 
sinh viên khoá 2008, người được học cả phòng thực hành 
cũ và mới nói em thấy rõ sự thay đổi nhờ chương trình. 
“Thiết bị mới gần gũi với thực tế hơn,” Rô nói. “Kỹ năng của 
em tốt hơn các bạn từ các trường khác. Hiệu quả làm việc 
của em tốt hơn”. 

Rô nói em chỉ phải đợi khoảng một tháng sau khi tốt nghiệp 
là được nhận vào làm kĩ sư điện cho một công ty tư nhân. 
“Em có thể sống thoải mái ở TP HCM,” Rô, nay đã lập gia 

Mỗi năm, gần 12.000 sinh viên có điều kiện tiếp cận với trang thiết bị hiện đại.

Sinh viên có điều kiện làm quen với các trang thiết bị hiện 
đại nhất.

“Hiệu quả làm việc của tôi tốt hơn,” 
Trần Hoàng Rô, 28 tuổi, sinh viên 
khóa 2008.
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Văn phòng Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Việt 
Nam (VRM) được thành lập vào năm 1996. Văn phòng 
được đặt tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Vai trò chính của 
VRM bao gồm :
•  Hoạch định chiến lược quốc gia ;
•  Đối thoại và hỗ trợ về chính sách ;
•  Quản lý danh mục đầu tư và điều hành các dự án được 

ủy nhiệm ;
•  Điều phối các chương trình tài trợ ;
•  Thực hiện dự án kinh tế và về các lĩnh vực và các 

chương trình phân tích khác ;
•  Củng cố mối quan hệ giữa chính phủ, khối dân sự và tư 

nhân;
•  Lập báo cáo về quốc gia ;
•  Thiết lập quan hệ đối ngoại và phổ biến thông tin.

Chiến lược quan hệ đối tác quốc gia (CPS) của ADB ở Việt 
Nam trong giai đoạn 2012–2015 tập trung  thúc đẩy tăng 
trưởng toàn diện và bền vững cũng như đảm bảo hiệu quả 
kinh tế. Trong giai đoạn 2012–2015, CPS ưu tiên hỗ trợ sáu 
lĩnh vực then chốt: nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên; 
giáo dục; năng lượng; tài chính; giao thông vận tải; cung 
cấp nước và các cơ sở hạ tầng đô thị khác.

dAnH mục dự án đầu tư 

Theo kế hoạch hoạt động của ADB tại Việt Nam, tổng số vốn 
đầu tư có thể lên tới 2,6 tỉ đôla từ nguồn vốn thông thường 
và 1, 2 tỉ đôla với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Phát triển Châu Á. 
Kinh phí cho hỗ trợ kỹ thuật có thể đạt 8 triệu đôla mỗi năm. 

LĩnH vực ưu tiên
Ngành (số khoản vay)  Số tiền (triệu US$) / %
•  Nông nghiệp (32)  1,680.66 / 13.47
•  Giáo dục (15)  740.50 / 5.93
•  Năng lượng (13)  2,264.68 / 18.15
•  Tài chính (13)  637.00 / 5.11
•  Y tế (13)  398.34 / 3.19
•  Ngành công nghiệp 
 và thương mại (6)  139.50 / 1.12

•  Lĩnh vực công cộng (13)  1,029.08 / 8.25
•  Giao thông vận tải 
 và công nghệ thông tin (26)  4,152.40 / 33.28
•  Cung cấp nước (16)  1,154.82 / 9.26
•  Đa ngành (7)  280.00 / 2.24
TỔNG (154)  12,476.98 / 100.00
* Số liệu tính đến 31 tháng 12 năm 2013

ngân hàng Phát triển 
châu á (AdB) 
tại việt nam

hiệu quả các dự án 
do AdB và AFd đồng tài trợ tại việt nAm

Không chỉ là
một thành công20



AFd tại việt nam
đóng góP củA AFd vào nHững mục 
tiêu PHát triển củA việt nAm

Việt Nam là một đối tác chiến lược của Pháp và là một trong 
những nước được hưởng tài trợ lớn nhất của AFD. Các 
khoản tài trợ của AFD được thực hiện dưới hình thức “viện 
trợ không ràng buộc” và cho phép áp dụng phương thức 
đấu thầu quốc tế.

Tài trợ của AFD trong giai đoạn 2013–2015 được xác định 
trong trong Khung Chiến lược Tài trợ Quốc gia phù hợp với 
các mục tiêu trong Chiến lược Hỗ trợ Phát triển Chính thức 
của Pháp và được đánh giá định kỳ cùng với Chính phủ 
Việt Nam. 

Hoạt động tài trợ của AFD trong khuôn khổ Kế hoạch Phát 
triển Kinh tế xã hội Quốc gia giai đoạn 2013-2015 và Chiến 
lược Tăng trưởng Xanh dựa trên 3 nền tảng:

1. Hỗ trợ phát triển đô thị;

2. Hỗ trợ hiện đại hóa khu vực sản xuất có tác động tốt đến 
môi trường và xã hội;

3. Hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

dAnH mục dự án đầu tư 

Từ năm 1994, AFD đã tài trợ 76 dự án tại Việt Nam. Tính 
đến cuối năm 2013, số vốn cam kết tài trợ của AFD đạt 1.5 
tỉ euro với mức hỗ trợ trung bình hằng năm xấp xỉ 100 triệu 
euro.

đóng góP củA AFd tại việt nAm

Gần 11,2 triệu người đã được hưởng lợi từ các khoản tài 
trợ của AFD tại Việt Nam trong vòng 7 năm qua. 8 triệu hộ 
gia đình trong cả nước sẽ được thụ hưởng các chương 
trình tài trợ trọng điểm sau:

•  Xây dựng 1.990 km đường bộ;

•  Phát triển và khôi phục 123.500 ha diện tích tưới tiêu;

•  Cung cấp nước sạch cho 966.000 người;

•  Đào tạo nghề cho 91.645 người.
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AdB–AFd mở rộng hợp tác trong khuôn 
khổ chương trình đồng tài trợ mới 
ADB và AFD đã ký một Hiệp định Khung sửa đổi về hợp tác 
Đồng tài trợ tại Hội nghị thường niên năm 2013 của ADB đươc 
tổ chức tại Delhi.Trong khuôn khổ hợp tác mới này, ADB và 
AFD cam kết mỗi bên sẽ tăng đáng kể số vốn sẵn có dành cho 
các dự án đồng tài trợ từ 0.6 tỉ lên tới 1.3 tỷ USD trong 3 năm 
tới. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc xác định, lựa 
chọn và triển khai các dự án phát triển ở Đông Nam Á, Nam Á, 
Trung và Tây Á. Lĩnh vực ưu tiên bao gồm (nhưng không chỉ 
giới hạn ở các lĩnh vực này): cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị 
bền vững, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, giáo dục 
và đào tạo nghề, hỗ trợ cho các lĩnh vực sản xuất như nông 
nghiệp, và biến đổi khí hậu.
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cơ quAn tHường trú củA AdB tại việt nAm
701 – 706, Tòa nhà Sun Red River 
23 Phan Chu Trinh 
Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: + 84 4 3933 1374 
Fax. + 84 4 3933 1373

cơ quAn PHát triển PHáP (AFd)
6–8 Tôn Thất Thiệp - BP 137
Quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: + 84 4 3823 67 64/65
Fax: + 84 4 3823 63 96

ngân hàng Phát triển châu á

Tầm nhìn của ADB là một Châu Á - Thái Bình Dương không còn đói nghèo. Sứ mệnh của tổ chức là nhằm 
giúp đỡ các quốc gia thành viên đang phát triển giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 
dân. Dù khu vực này đã đạt được nhiều thành tựu, vẫn còn hai phần ba số người nghèo trên thế giới đang 
cư trú tại đây: 1,6 tỷ người đang sống với dưới 2 đô la Mỹ một ngày, trong đó 733 triệu người đang chật vật 
với mức sống dưới 1,25 đô la Mỹ một ngày. ADB cam kết giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế cho mọi 
người, tăng trưởng bền vững về môi trường, và hội nhập khu vực.

Có trụ sở tại Manila, ADB có 67 quốc gia thành viên, bao gồm 48 thành viên trong khu vực. Công cụ chính 
của ADB để giúp đỡ các quốc gia thành viên đang phát triển là đối thoại chính sách, các khoản vay, đầu tư 
cổ phần, bảo lãnh, tài trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.

cơ quan Phát triển Pháp (AFd)

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là một cơ quan tài chính nhà nước, được thành lập cách đây 70 năm và hoạt 
động nhằm xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong các nước phía Nam và trong 
khu vực Hải ngoại. AFD thực hiện chính sách do Chính phủ Pháp xây dựng.

AFD có mặt trên bốn lục địa với một mạng lưới gồm 71 chi nhánh và văn phòng đại diện trên thế giới, trong 
đó có 9 chi nhánh tại khu vực hải ngoại và 1 tại Bruxelles. AFD tài trợ và hỗ trợ các dự án cải thiện điều kiện 
sống của người dân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo vệ trái đất.

Năm 2013, AFD đã dành gần 7,8 tỷ euro để tài trợ cho các hoạt động tại các nước đang phát triển và khu 
vực Hải ngoại.
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