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Quan hệ đối tác
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có quan hệ đối tác với Chính phủ Việt Nam – một thành viên 
sáng lập ra ADB vào năm 1966 – kể từ khi các hoạt động hỗ trợ được khôi phục lại vào năm 1993. 
Là một phần trong các hoạt động thường xuyên của mình, ADB phối hợp chặt chẽ với các đối tác 
phát triển của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả và tác động của các chương trình cho vay và 
các chương trình khác của ngân hàng. ADB cũng làm việc chặt chẽ với các tổ chức xã hội dân sự 
và khu vực tư nhân tại Việt Nam để huy động các nguồn lực tài chính và chuyên môn từ các đối 
tác khác.

Trong quá trình xây dựng chiến lược quan hệ đối tác quốc gia (CPS) giai đoạn 2012-2015, 
ADB đã phối hợp với các đối tác phát triển để đưa ra các chiến lược phù hợp với Kế hoạch Phát 
triển Kinh tế - Xã hội (SEDP) 2011 – 2015 của Việt Nam. ADB là một thành viên tích cực của Diễn 
đàn Hiệu quả Viện trợ và Sáng kiến Sáu Ngân hàng bao gồm ADB, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), 
Ngân hàng Phát triển Đức (KfW), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập 
khẩu Hàn Quốc và Ngân hàng Thế giới.

Những thách thức trong hoạt động
Chậm chễ trong tiến độ thực hiện dự án là một vấn đề khó giải quyết đối với các dự án tại Việt 
Nam. Sự chậm trễ này có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do các vướng mắc trong việc thuê tư 
vấn, khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và tái định cư, các đơn vị quản lý dự án có năng 
lực yếu và các vấn đề trong mua sắm và quản lý hợp đồng.

Để giải quyết các thách thức này, trong khuôn khổ Sáng kiến Sáu Ngân hàng, ADB đang phối 
hợp với Chính phủ Việt Nam hài hòa các qui trình xử lý và triển khai dự án, đặc biệt là trong lĩnh 
vực mua sắm, chính sách an toàn và quản lý tài chính. ADB cũng hỗ trợ Chính phủ trong hoạt 
động xây dựng năng lực quản lý dự án.

Trong bối cảnh danh mục đầu tư của ADB tại Việt Nam tiếp tục mở rộng, khối lượng vốn 
chưa được giải ngân cũng đang tăng lên. Việc cải thiện chất lượng hoạt động của các dự án tiếp 
tục là một thách thức.

Bảng 3.  Việt Nam: Tổng số lũy kế các khoản tài trợ 
trái quyền theo hình thức tài trợ

Số lượng dự án 7
Trị giá (triệu USD)

Các khoản cho vay 193,50
Đầu tư cổ phần –
Bảo lãnh 60,00
Các khoản cho vay loại B 26,50
Tổng trị giá 280,00

– = không có số liệu.

Bảng 1.  Việt Nam: Các khoản cho vay, hỗ trợ kỹ 
thuật và viện trợ không hoàn lại được 
phê duyệt trong năm 2012 (triệu USD)a

Cho vay

Chính phủ Trái quyền
Hỗ trợ kỹ 

thuật
Viện trợ không 

hoàn lại Tổng cộng
1.285,07 – 5,40 – 1.290,47

– = không có số liệu.

a Không tính các khoản đồng tài trợ.

Bảng 2.  Việt Nam: Tổng số lũy kế các khoản cho vay 
của ADB theo lĩnh vực tính đến ngày 31 
tháng 12 năm 2012a

Lĩnh vực Số lượng
Trị giá

(triệu USD) %b

Nông nghiệp và 
 Tài nguyên thiên nhiên 31 1.600,66 13,38

Giáo dục 15 740,50 6,19

Năng lượng 14 2.574,57 21,52

Tài chính 11 542,00 4,53

Y tế và An sinh xã hội 9 283,20 2,37

Công nghiệp và Thương mại 6 139,50 1,17

Quản lý nhà nước 13 1.029,08 8,60

Giao thông và ICT 24 3.716,90 31,06

Cấp nước, các hạ tầng 
 và dịch vụ đô thị khác 15 1.059,82 8,86

Đa ngành 7 280,00 2,34

Tổng cộng 145 11.966,23 100,00

Tổng trị giá giải ngân 5.531,8 triệu USD

ICT = công nghệ thông tin và truyền thông.

a Bao gồm các khoản cho vay chính phủ và trái quyền.
b Tổng số có thể không tròn 100% do làm tròn số.



Các định hướng tương lai
Chiến lược CPS 2012-2015 mới được thông qua của ADB hoàn toàn phù 
hợp với Chiến lược SEDP 2011-2015 và sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề 
phát sinh từ sự chuyển đổi gần đây của Việt Nam trở thành một quốc gia 
có mức thu nhập trung bình. Chiến lược CPS mới sẽ tập trung các hỗ trợ 
của ADB dành cho Việt Nam vào ba trụ cột: phát triển toàn diện, tăng 
cường hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường. Để tối đa hóa những 
tác động phát triển của mình, ADB dành ưu tiên cho 6 lĩnh vực: (i) nông 
nghiệp và tài nguyên thiên nhiên; (ii) giáo dục; (iii) năng lượng; (iv) tài 
chính; (v) giao thông; (vi) cấp nước và các dịch vụ và hạ tầng đô thị khác. 
Quản lý công là một lĩnh vực xuyên suốt và được lồng ghép vào các lĩnh 
vực chuyên ngành thông qua các hỗ trợ có định hướng chính sách và 
định hướng cải cách.

Nhận thức được rằng ưu tiên chính sách trước mắt của Chính phủ 
là phục hồi sự ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình 
chuyển đổi trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình, ADB đã 
tích cực tham gia vào các cuộc đối thoại chính sách về quản lý kinh tế vĩ 
mô. Ngân hàng cũng đang hỗ trợ cam kết của Chính phủ về tái cơ cấu 
kinh tế toàn diện và tiếp tục cải cách cũng như các nỗ lực nhằm cải thiện 
tình hình quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của các doanh 
nghiệp nhà nước (SOE). Để tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng nhanh 
hơn, ADB đang hỗ trợ Chính phủ phát triển một chương trình thí điểm 
nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư. Việt Nam là một trong những 
nước nhận ưu đãi lớn nhất từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF), với nguồn 
vốn phân bổ dự kiến của ADF giai đoạn 2013-2014 là 732 triệu USD. Các 
nguồn vốn vay thông thường (OCR) cũng được tích cực sử dụng cho các 
dự án có tỉ suất hoàn vốn đầu tư cao hơn, chẳng hạn như các dự án cơ sở 
hạ tầng, với số tiền phân bổ cho năm 2013 là 943 triệu USD.

Bối cảnh
ADB đã cung cấp cho Việt Nam 145 khoản vay Chính phủ với tổng trị 
giá 11,97 tỷ USD, 322 dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 250,1 
triệu USD và 26 khoản viện trợ không hoàn lại khác trị giá 150,1 triệu 
USD. Tổng cộng 217 triệu USD cũng đã được phân bổ cho Việt Nam theo 
Chương trình Tài trợ Thương mại của ADB.

Việt Nam đã chống chọi với những bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu gần 
đây tương đối tốt và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 
2007 đến 2011 cao hơn hầu hết các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, 
tăng trưởng cũng đi cùng với mức lạm phát hai con số trong cùng giai 
đoạn. Lạm phát cao là một dấu hiệu của những bất ổn kinh tế vĩ mô và 
Việt Nam đã giải quyết bằng việc thắt chặt các chính sách tài khóa và tiền 
tệ trong năm 2011. Tuy vậy, những cú sốc từ bên ngoài gần đây đã chỉ ra 
những điểm yếu về cơ cấu ở bên trong vốn đã tồn tại từ trước khi cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra. Điểm cốt lõi của những cản trở 
cố hữu về cơ cấu là tính kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước và 
một hệ thống ngân hàng hầu như xoay quanh một vài ngân hàng thuộc 
sở hữu nhà nước. Chính phủ đã đặt ưu tiên vào các cải cách trong những 
lĩnh vực này và đưa ra một kế hoạch cải cách các doanh nghiệp nhà nước 
và hệ thống tài chính trong năm 2012. Việc thực hiện thành công những 
kế hoạch này sẽ là nhân tố chủ chốt trong kỳ vọng của Việt Nam để trở 
thành một nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại.

Các Chương trình và Dự án do ADB hỗ trợ
Trong năm 2012, các nguồn lực của Quỹ ADF đã hỗ trợ cho các lĩnh vực 
giáo dục, y tế, phát triển nông thôn và quản lý thiên tai, cơ sở hạ tầng 

Bảng 6. Việt Nam: Tỷ lệ các Dự án thành công

Lĩnh vực Tỷ lệ %a

Số lượng các dự án/ 
chương trình được 

đánh giá
Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên 69,2 13
Giáo dục 100,0 3
Năng lượng 75,0 4
Tài chính 100,0 4
Y tế và An sinh xã hội 100,0 3
Công nghiệp và Thương mại 50,0 2
Đa ngành 100,0 3
Quản lý nhà nước 75,0 4
Giao thông và ICT 100,0 9
Cấp nước, các hạ tầng và dịch vụ đô thị khác 66,7 6

Tổng cộng 82,4 51
Theo năm phê duyệt

1970-1979 – 5
1990-1999 92,0 25
2000-2012 90,5 21

– = không có số liệu, ICT = công nghệ thông tin và truyền thông.
a  Dựa trên tổng hợp kết quả các báo cáo kết thúc dự án/chương trình (PCRs), các báo cáo xác nhận PCR (PVRs), và các báo cáo đánh giá dự án/

chương trình (PPER) sử dụng các kết quả xếp hạng của PVR hoặc PPER trong tất cả các trường hợp có báo cáo PCR và kết quả xếp hạng PVR/PPER.

Nguồn: Các báo cáo PCR, PVR, và PPER có kết quả đánh giá được công bố tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Bảng 4. Việt Nam: Các chỉ số phát triển
Các chỉ số không thuộc Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
Dân số (triệu người) 88,78 [2012]
Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (%) 1,1 [2010–2012]
Tỷ lệ người trưởng thành biết chữ (%) 93,2 [2010]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị (%) 31,0 [2011]
Các chỉ số thuộc Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
Tỷ lệ dân số sống dưới mức 1,25 USD/ngày (tính theo PPP) (%) 16,9 [2008]
Tỷ lệ dân số sống dưới mức chuẩn nghèo quốc gia (%) 12,6 [2011]
Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi trên 1,000 trẻ em ra đời 22 [2011]
Tỷ lệ dân số sử dụng các nguồn nước uống đã qua xử lý (%) 95 [2010]

PPP = ngang giá sức mua.

Nguồn:  ADB. 2013. Thống kê cơ bản 2013. Manila;
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO). 2013. Viện Dữ liệu Thống kê (Institute for Statistics Data Centre);
Ngân hàng Thế giới. 2013. Dữ liệu trực tuyến về các chỉ số phát triển của thế giới (World Development Indicators Online).

Bảng 5.  Việt Nam: Các chỉ số kinh tế, 2008–2012
Các chỉ số kinh tế 2008 2009 2010 2011 2012
GNI trên đầu người, tính theo phương pháp Atlas (USD) 920 1.030 1.160 1.270 ...
Tăng trưởng GDP (% thay đổi hàng năm) 6,3 5,3 6,8 5,9 5,0
CPI (% thay đổi hàng năm) 23,0 6,9 9,2 18,6 9,2
Tỷ lệ thất nghiệpa (%) 4,7 4,6 4,3 3,6 ...
Cân đối ngân sách (% theo GDP) (3,1) (9,3) (7,3) (5,0) (6,9)
Tăng trưởng xuất khẩu (% thay đổi hàng năm) 29,1 (8,9) 26,5 34,2 18,2
Tăng trưởng nhập khẩu (% thay đổi hàng năm) 27,9 (14,3) 19,6 25,8 7,5
Cán cân tài khoản vãng lai (% theo GDP) (11,9) (6,8) (4,0) 0,2 6,4
Nợ nước ngoài (% theo GNI) 27,8 31,5 32,2 ... ...

( ) = chỉ số âm, ... = chưa có số liệu, CPI = chỉ số giá tiêu dùng, GDP = tổng sản phẩm quốc nội. 
GNI = tổng thu nhập quốc gia.
a Chỉ tính tỷ lệ ở khu vực thành thị.

Nguồn:  ADB. 2013. Triển vọng Phát triển Châu Á. 2013. Manila;
Ước tính của cán bộ ADB; các nguồn thông tin kinh tế; 
Ngân hàng Thế giới. 2013. Dữ liệu trực tuyến về các chỉ số phát triển của thế giới (World Development Indicators Online).

Bảng 7.  Việt Nam: Chỉ số chất lượng thực hiện các danh mục đầu tư của các khoản 
vay và viện trợ không hoàn lại của chính phủ giai đoạn  2011–2012

Số lượng các khoản vay đang thực hiện (tính đến ngày 31 tháng 
12 năm 2012)

65

2011 (triệu USD) 2012 (triệu USD)
Các cam kết/Hợp đồng được traoa,b 1.235,1 338,6
Trị giá giải ngâna  792,7  580,4 

Số lượng các khoản viện trợ không hoàn lại đang thực hiện (tính 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2012)c 2

2011 (triệu USD) 2012 (triệu USD)
Các cam kết/Hợp đồng được traoa,b 2,0 1,3
Trị giá giải ngâna  4,8  1,7 

Tỷ lệ dự án có rủi ro (%) 21,7

Ghi chú: Tổng số có thể không khớp vì làm tròn số.
a Bao gồm các khoản cho vay đã kết thúc nhưng hợp đồng được ký kết hoặc được giải ngân trong năm.
b Không bao gồm các khoản cho vay/viện trợ không hoàn lại dựa trên chính sách.
c Chỉ bao gồm nguồn từ quỹ ADF và các Quỹ đặc biệt của ADB.



đô thị và các sáng kiến quan hệ đối tác công – tư. Chương trình OCR hỗ 
trợ cho các lĩnh vực giao thông đô thị, năng lượng và cấp nước.

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông – Pha 2 trị giá 90 
triệu USD tập trung vào việc cải thiện mức độ sẵn sàng của các học sinh 
tốt nghiệp trung học phổ thông để các em bước vào giai đoạn giáo 
dục đại học và đào tạo nghề thông qua việc nâng giáo dục trung học 
phổ thông lên các tiêu chuẩn quốc tế. Dự án cũng hướng đến mục tiêu 
cải thiện khả năng tiếp cận và theo học trung học phổ thông của các 
nhóm đối tượng thiệt thòi với trọng tâm đặc biệt là các học sinh nữ và 
học sinh người dân tộc thiểu số thuộc các hộ gia đình nghèo hoặc cận 
nghèo, đồng thời củng cố công tác lập kế hoạch và quản lý đối với giáo 
dục trung học phổ thông.

Để hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện công tác quản 
lý và giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán và lũ lụt cũng như giảm bớt các tổn 
thất về kinh tế, ADB đã cung cấp một khoản vay trị giá 45 triệu USD, đồng 
thời Cơ quan Phát triển Quốc tế Ôx–trây-li-a (AusAID) đã cung cấp một 
khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 5,9 triệu USD. Dự án nhằm nâng cấp 
các cơ sở hạ tầng kết hợp với quản lý rủi ro thiên tai trên cơ sở cộng đồng 
và tăng cường công tác dự báo để sẵn sàng hơn trong việc đối phó với 
hạn hán và lũ lụt, phát triển các tiêu chí thiết kế cho các biện pháp giảm 
nhẹ tác động của hạn hán và lũ lụt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 
đánh giá các phương án quản lý lũ lụt xuyên quốc gia.

Gói hỗ trợ thứ hai của Chương trình Đầu tư Hệ thống Truyền tải 
Điện cho Việt Nam trị giá 730 triệu USD hỗ trợ một phần cho việc thực 
hiện Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia (PDMP) VII để đáp ứng nhu 
cầu điện năng ngày càng tăng của các hộ tiêu thụ gia đình, hộ tiêu thụ 
thương mại và hộ tiêu thụ công nghiệp trên khắp đất nước. Dự án cũng 
sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Truyền tải Điện 
lực Quốc gia. AFD đã đồng tài trợ một khoản vốn bổ sung trị giá 75 triệu 
eu-ro (100 triệu USD) cho gói hỗ trợ thứ hai này.

Hoạt động đồng tài trợ 
Các hoạt động đồng tài trợ đã giúp các đối tác tài chính của ADB, chính 
phủ hoặc các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính đa phương và các 
tổ chức thương mại có thể tham gia tài trợ cho các dự án của ADB. Nguồn 
vốn bổ sung này được cung cấp dưới hình thức các khoản vay chính thức, 
viện trợ không hoàn lại, và đồng tài trợ thương mại, chẳng hạn như các 
khoản vay loại B, các thỏa thuận chuyển giao rủi ro, vay song song và đồng 
tài trợ cho các giao dịch theo Chương trình Tài trợ Thương mại của ADB.

Cho đến cuối năm 2012, tổng lũy kế giá trị gia tăng trực tiếp của 
các khoản đồng tài trợ cho Việt Nam là 3,05 tỷ USD cho 40 dự án đầu tư 
và 93,4 triệu USD cho 84 dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Năm 2012, Việt Nam đã nhận được khoản cho vay đồng tài trợ trị 
giá 471,6 triệu USD từ Chính phủ Đức và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu 
cho Chương trình Đầu tư Vận chuyển Hành khách Đường sắt Đô thị 
thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 2 (giải ngân đợt hai) và 100 triệu USD 
từ Chính phủ Pháp cho Chương trình Đầu tư Hệ thống Truyền tải Điện 
(giải ngân đợt hai). Việt Nam cũng đã nhận được khoản viện trợ không 
hoàn lại trị giá 5,9 triệu USD do Chính phủ Ô-xtrây-li-a đồng tài trợ cho 
dự án Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Hạn hán và Lũ lụt Tiểu vùng Mê-kông 
Mở rộng và 1 triệu USD từ Quỹ Đầu tư Môi trường Đô thị theo Chương 
trình Hỗ trợ Đối tác Đô thị cho dự án Phát triển các Đô thị dọc Hành 
lang Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng.

Bảng tóm tắt các dự án đồng tài trợ từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 
đến 31 tháng 12 năm 2012 có thể truy cập tại địa chỉ  
www.adb.org/countries/viet-nam/cofinancing

Bảng 9.  Việt Nam: Tỷ lệ các hợp đồng mua sắm 

Hạng mục

2011 2012
Lũy kế (tính đến ngày 31 

tháng 12 năm 2012) 
Trị giá 

(triệu USD)
% trong 
tổng số

Trị giá 
(triệu USD)

% trong 
tổng số

Trị giá 
(triệu USD)

% trong 
tổng số

Hàng hóa, xây dựng 
 và các dịch vụ liên quan  412,59 5,99  270,13 3,75  2.902,57 2,49 
Dịch vụ tư vấn 7,15 1,66 21,05 4,36  73,62 0,90 

Bảng 10.  Việt Nam: Các nhà thầu/nhà cung cấp liên quan đến các dự án cho vay 
của ADB, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

Nhà thầu/Nhà cung cấp Lĩnh vực
Trị giá hợp đồng 

(triệu USD)
Công ty TNHH Cáp LS Vina Năng lượng  31,22 
Ngân hàng TMCP Quân đội Quản lý khu vực nhà nước  30,08 
Công ty CP XD Hoàng An Giao thông và ICT  26,51 
Công ty CP Xây lắp điện 1 Năng lượng  22,43 
Công ty TNHH Xây dựng Taeyoung Nông nghiệp và Tài nguyên 

thiên nhiên  22,15 
Tổng Cty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 

(Constrexim) 
Cấp nước, các hạ tầng  

và dịch vụ đô thị khác
 21,82 

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 Năng lượng 20,02 
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành Giao thông và ICT  19,50 
Liên danh Lotte-Sampyo Giao thông và ICT  19,24 
Liên danh CT TNHH Dịch vụ, Thương mại, Sản xuất Đông 

Mêkông và CTCP Tập đoàn Trường Thịnh Giao thông và ICT  17,99 

ICT = công nghệ thông tin và truyền thông.

Bảng 11.  Việt Nam: Các đơn vị tư vấn đứng đầu (tư vấn cá nhân và công ty tư 
vấn) trong các dự án cho vay của ADB, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

Tư vấn
Hợp đồng  

đã ký
Trị giá hợp đồng 

(triệu USD)
Liên danh CDM Smith/CTCP Tư vấn Phú Thái/CTCP Kỹ thuật 

và Công nghệ bảo vệ môi trường phía Nam
1  5,23 

Công ty TNHH Tư vấn quốc tế Vica 10  5,10 
Công ty TNHH Tư vấn Phương Đông (Oriental Consultants 

Co., Ltd.)
1  3,81 

Công ty tư vấn Black & Veatch 1  2,81 
Công ty Cổ phần Smec Việt Nam 1  1,23 
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Thăng Long 6  0,78 
Công ty tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán 12  0,60 
Phân viện Điều tra Quy hoạch Rừng 9  0,54 
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 9  0,53 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng 8 5  0,47 
Tư vấn cá nhân 43  0,66 

Bảng 12.  Việt Nam: Các đơn vị tư vấn đứng đầu (tư vấn cá nhân và công ty tư 
vấn) trong các dự án hỗ trợ kỹ thuật của ADB, từ ngày 1 tháng 1 năm 
2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

Tư vấn
Hợp đồng  

đã ký
Trị giá hợp đồng 

(triệu USD)
Công ty TNHH Tư vấn quốc tế Vica 2  0,92 
Công ty Ernst & Young Việt Nam 2  0,76 
Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi Tổ chức 1  0,56 
Viện Quản lý kinh tế trung ương 1  0,12 
Công ty TNHH Towers Watson Việt Nam 1  0,10 
Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á 1  0,10 
Viện Khoa học Năng lượng 1  0,06 
Công ty TNHH Nghiên cứu Thị trường và Phát triển Cộng đồng 1  0,04 
Tư vấn cá nhân 261  3,94 

Bảng 8.  Việt Nam: Các dự án đồng tài trợ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến 
ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đồng tài trợ Số dự án Trị giá (triệu USD)
Các dự ána 20 2.767,19
 Viện trợ không hoàn lại 9 29,37
 Cho vay chính thức 12 2.737,82
Hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại 25 56,79
a Một dự án được nhận nhiều hơn một nguồn đồng tài trợ được tính một lần.

www.adb.org/countries/viet-nam/cofinancing


Về Việt Nam và ADB
Thành viên của ADB
Gia nhập năm 1966

Cổ phần và quyền bỏ phiếu
Cổ phần nắm giữ: 36,228 (0,34% tổng số cổ phần)
Số phiếu bầu: 75,718 (0,57% trong tổng số thành viên,
 0,88% trong tổng số thành viên trong khu vực)
Tổng vốn đăng ký đóng: 556,80 triệu USD 
Số vốn đã đóng góp: 36,13 triệu USD

Yeo Kwon Yoon là Giám đốc Điều hành và M P D U Mapa Pathirana* là Giám đốc Điều hành dự khuyết đại diện 
cho Việt Nam trong Ban Giám đốc Điều hành của ADB.

* Ông Pathirana thay thế ông Wilson Kamit kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2013.

Tomoyuki Kimura là Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam. Cơ quan Đại diện Thường trú của ADB tại Việt Nam (VRM) 
mở cửa vào năm 1997, là đầu mối liên lạc hoạt động chủ yếu giữa ADB với Chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân 
sự liên quan, VRM tham gia vào hoạt động đối thoại chính sách tại Việt Nam và  hoạt động như một cơ sở tham khảo kiến thức 
về các vấn đề phát triển tại Việt Nam.

Cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam về các hoạt động liên quan đến ADB là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về Ngân hàng Phát triển Châu Á

ADB là một ngân hàng phát triển đa phương thuộc sở hữu của 67 thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực và 19 
thành viên ngoài khu vực. Công cụ chính của ADB để trợ giúp các nước thành viên đang phát triển là đối thoại chính sách, 
các hoạt động cho vay, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật (TA). Trong năm 2012, tổng giá 
trị các khoản cho vay là 11,72 tỷ USD (110 dự án), các khoản hỗ trợ kỹ thuật là 150,96 triệu USD (237 dự án) và các dự án 
viện trợ không hoàn lại là 696,94 triệu USD (27 dự án). Các khoản hỗ trợ này cũng tạo thêm 8,3 tỷ USD giá trị gia tăng trực 
tiếp từ các hoạt động đồng tài trợ dưới hình thức cho vay chính thức, viện trợ không hoàn lại, đồng tài trợ thương mại chẳng 
hạn như các khoản vay loại B, các thỏa thuận chuyển giao rủi ro, cho vay song song và đồng tài trợ cho các giao dịch theo 
Chương trình Tài trợ Thương mại của ADB. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2012, trung bình mỗi năm 
tổng giá trị các khoản cho vay của ADB là 11,78 tỷ USD. Bên cạnh đó, trong cùng giai đoạn, các khoản đầu tư không hoàn lại 
và hỗ trợ kỹ thuật do ADB và các nguồn quỹ đặc biệt tài trợ có tổng giá trị trung bình lần lượt là 778,77 triệu USD và 172,56 
triệu USD. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tổng giá trị lũy kế của các khoản cho vay không kể giá trị đồng tài trợ là 
191,47 tỷ USD cho 2,531 dự án tại 44 quốc gia, của các dự án viện trợ không hoàn lại là 5,67 tỷ USD cho 287 dự án viện trợ 
không hoàn lại, của các dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại là 3,44 tỷ USD, bao gồm cả các dự án hỗ trợ kỹ thuật không 
hoàn lại cho khu vực.

Liên hệ
Cơ quan Đại diện Thường trú của ADB tại Việt Nam
Phòng 701–706, Toà nhà Mặt trời sông Hồng 
23 Phan Chu Trinh
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại +84 4 3 933 1374 
Fax +84 4 3 933 1373 
adbvrm@adb.org
www.adb.org/vietnam

Trụ sở chính của ADB
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Điện thoại +63 2 632 4444 
Fax +63 2 636 2444 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
47–49 Lý Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại +84 4 3 936 3871/3 934 3364 
Fax +84 4 3 934 9569/3 825 0612 
www.sbv.gov.vn

Những địa chỉ web hữu ích của ADB 
Ngân hàng Phát triển Châu Á 
www.adb.org

Triển vọng Phát triển Châu Á 
www.adb.org/publications/series/asian-
development-outlook

Báo cáo thường niên 
www.adb.org/documents/series/adb-annual-
reports

Thư viện lưu trữ 
www.adb.org/publications/depositories/vie

Trong tài liệu này, “USD” có nghĩa là đô-la Mỹ. Các số liệu do ADB ước tính trừ những trường hợp có dẫn chiếu khác.
Các số liệu được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 trừ những trường hợp có ghi chú khác. Thông tin tóm tắt được cập nhật vào tháng 4 hàng năm. Tháng 4 năm 2013

Các hoạt động trái quyền
Thực hiện chức năng là xúc tác cho các khoản đầu tư tư nhân, ADB cung 
cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các dự án của khu vực công không 
thuộc chính phủ và khu vực tư nhân dưới hình thức cho vay trực tiếp, 
đầu tư cổ phần, bảo lãnh, các khoản vay loại B và tài trợ thương mại. Kể 
từ khi tiến hành, ADB đã phê duyệt các khoản tài trợ trái quyền với tổng 
trị giá 280 triệu USD cho Việt Nam, tất cả cho bảy dự án đều thuộc khu 
vực tư nhân. Tổng dư nợ và các cam kết cho các giao dịch trong khu vực 
tư nhân của ADB tại Việt Nam tính đến 31 tháng 12 năm 2012 là 303,7 
triệu USD, chiếm 4,1% danh mục đầu tư trái quyền của ADB. 

Chương trình Tài trợ Thương mại (TFP) của ADB lấp lỗ hổng thị 
trường về tài trợ thương mại thông qua việc cung cấp các khoản bảo 
lãnh và cho vay thông qua trên 200 ngân hàng đối tác nhằm hỗ trợ hoạt 
động thương mại. Chương trình TFP đã hỗ trợ 13 tỷ USD cho các giao 
dịch thương mại liên quan đến trên 2,500 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại 
Việt Nam, Chương trình TFP cộng tác với 9 ngân hàng và đã hỗ trợ hơn 
3,6 tỷ USD cho 2,215 giao dịch thương mại. Bên cạnh việc lấp lỗ hổng 
thị trường, mục tiêu của Chương trình TFP là huy động vốn và sự tham 
gia của khu vực tư nhân tại các nước Châu Á đang phát triển. Tại Việt 

Nam, hơn 69% trong số 3,6 tỷ USD hỗ trợ cho thương mại thông qua 
Chương trình TFP được đồng tài trợ bởi khu vực tư nhân.

Các hoạt động mua sắm
Từ 1 tháng 1 năm 1966 đến 31 tháng 12 năm 2012, các nhà thầu và nhà 
cung cấp đã tham gia vào 185,090 hợp đồng trong các dự án cho vay 
của ADB với trị giá 116,58 tỷ USD. Trong giai đoạn này, các nhà thầu và 
nhà cung cấp tại Việt Nam đã tham gia vào 7,715 hợp đồng trong các 
dự án cho vay của ADB trị giá 2,902,57 triệu USD.

Từ 1 tháng 1 năm 1966 đến 31 tháng 12 năm 2012, các nhà tư vấn 
tham gia vào 11,990 hợp đồng trong các dự án cho vay của ADB với 
trị giá 5,11 tỷ USD. Trong giai đoạn này, các nhà tư vấn tại Việt Nam đã 
tham gia vào 651 hợp đồng trong các dự án cho vay của ADB trị giá 
57,30 triệu USD.

Từ 1 tháng 1 năm 1966 đến 31 tháng 12 năm 2012, các nhà tư vấn 
đã tham gia vào 26,546 hợp đồng trong các dự án hỗ trợ kỹ thuật của 
ADB với trị giá 3,1 tỷ USD. Trong giai đoạn này, các nhà tư vấn tại Việt 
Nam đã tham gia vào 653 hợp đồng trong các dự án hỗ trợ kỹ thuật của 
ADB trị giá 16,32 triệu USD.
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