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THÔNG TIN TÓM TẮT

Ngân hàng phát triển Châu Á & 
Việt Nam

Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập ra Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
vào năm 1966. Kể từ khi các hoạt động hỗ trợ được khôi phục lại vào năm 1993, hỗ trợ của 
ADB đã đạt tổng trị giá 12,85 tỷ USD (tính đến tháng 12 năm 2013), bao gồm 150 khoản 
vay với tổng trị giá 12,43 tỷ USD, 276 khoản hỗ trợ kỹ thuật với tổng trị giá 253,5 triệu USD 
và 29 khoản viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá 170 triệu USD. Các lĩnh vực chiếm tỷ lệ 
lớn nhất trong các khoản vay lũy kế là giao thông và thông tin liên lạc (33,8%), năng lượng 
(18,2%), nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên (13,5%).

Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội đã giảm và 
lạm phát đã được giữ ở mức một con số. Các chính sách kinh tế thắt chặt đã giúp ổn định 
thâm hụt tài khóa và tạo ra thặng dư cán cân tài khoản vãng lai. Việt Nam cần đẩy nhanh 
tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là các cải cách trong lĩnh vực ngân hàng và doanh nghiệp nhà 
nước. Mặc dù có những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo, các khoảng 
cách về thu nhập và phi thu nhập của các nhóm dân tộc thiểu số và những nhóm người 
dễ bị tổn thương vẫn là một thách thức lớn đối với sự phát triển.

Các Chương trình và Dự án do ADB hỗ trợ 
Các chiến lược quốc gia của ADB trong những năm 90 được xây dựng để thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế hiệu quả, giảm nghèo và tăng trưởng bền vững trên cơ sở những nhu cầu 
cụ thể của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ một hệ thống kế hoạch tập trung sang 
một hệ thống định hướng thị trường. Trong những năm 2000, trọng tâm chiến lược tập 
trung nhấn mạnh đến tăng trưởng kinh tế với động lực là doanh nghiệp và hỗ trợ người 
nghèo, thông qua các hỗ trợ nhằm tăng cường đầu tư khu vực tư nhân và cải thiện việc 
làm, bình đẳng xã hội và phát triển cân bằng, bao gồm cả những vấn đề về bình đẳng giới 
và các vấn đề bình đẳng khác, cùng với vấn đề môi trường bền vững và đối phó với biến 
đổi khí hậu.

ADB hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thông qua hoạt động tài trợ cho 
phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển bền vững thông qua cải 
thiện năng lực đối phó với sự suy thoái của môi trường và biến đổi khí hậu, hài hòa về mặt 
xã hội, bình đẳng giới, đẩy mạnh thực thi chính sách và năng lực thể chế trong các lĩnh 
vực như phát triển tài chính, quản lý công và điều hành. ADB cũng tham gia trong công 
tác quản lý kiến thức phát triển, đồng thời phát huy những hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, 
bao gồm hỗ trợ phát triển và hoạt động của khu vực tư nhân.

Khoảng một nửa những khoản vay ưu đãi của ADB trong năm 2013 tập trung vào việc 
cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn và dịch vụ y tế ở Tây Nguyên, một trong những khu vực 
nghèo nhất tại Việt Nam có một tỷ lệ lớn người dân tộc thiểu số. Khoản hỗ trợ trị giá 70 
triệu USD cho dự án thứ hai về Hỗ trợ Y tế ở Khu vực Tây Nguyên sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong 
của bà mẹ sau sinh và tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh thông qua việc tăng cường khả năng tiếp 
cận và chất lượng của các trạm y tế xã và bệnh viện, củng cố công tác quản lý y tế ở cấp tỉnh 
tại 5 tỉnh trong khu vực dự án. Bên cạnh đó, khoản hỗ trợ trị giá 80 triệu USD cho dự án Phát 
triển Cơ sở Hạ tầng Phục vụ Sản xuất ở Khu vực Tây Nguyên có mục đích cải tạo, nâng cấp 
các cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất đã xuống cấp và kém phát triển, tăng thu 
nhập cho các hộ gia đình nông dân trong khu vực này. 

Bảng 2.  Việt Nam: Tổng số lũy kế các khoản 
cho vay và viện trợ không hoàn lại từ 
các quỹ đặc biệt của ADB theo lĩnh vực 
(1966-2013)a

Lĩnh vực
Số 

lượng
Trị giá  

(triệu USD) %b

Nông nghiệp và 
 tài nguyên thiên nhiên 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 và An sinh xã hội 13 398,34 3,19
Công nghiệp và Thương mại 6 139,50 1,12
Đa ngành 7 280,00 2,24
Quản lý nhà nước 13 1.029,08 8,25
Giao thông và ICT 26 4.152,40 33,28
Cấp nước, các hạ tầng 
 và dịch vụ đô thị khác 16 1.154,82 9,26
Tổng cộng 154 12.476,98 100,00

Tổng trị giá giải ngân 6.766,1 triệu USD
ICT = công nghệ thông tin và truyền thông.
a  Không bao gồm các khoản cho vay bị hủy bỏ hoặc dừng lại trước ký 

kết. Bao gồm các khoản cho vay chính phủ và trái quyền, các khoản 
viện trợ không hoàn lại được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Châu Á và 
các quỹ đặc biệt khác. Các quỹ đặc biệt khác bao gồm: Quỹ Sóng 
thần Châu Á, Quỹ Đối phó Thiên tai Châu Á-Thái Bình Dương, Quỹ 
Biến đổi Khí hậu, Quỹ Động đất Pakistan.

b Tổng số có thể không tròn 100% do làm tròn số.

Bảng 1.  Việt Nam: Các khoản cho vay, hỗ trợ kỹ 
thuật và viện trợ không hoàn lại được 
phê duyệt trong năm 2013 (triệu USD)a

Cho vay

Chính phủ Trái quyền
Hỗ trợ  

kỹ thuật

Viện trợ 
không 

hoàn lại
Tổng 
cộng

 775,00 –  3,83 – 778,83 
– = không có số liệu.
a không tính các khoản đồng tài trợ.

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.



ADB đã thông qua dự án Kết nối Khu vực Trung tâm Đồng 
bằng Sông Mê-công trị giá 410 triệu USD có sự đồng tài trợ từ 
Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ Hàn Quốc để xây dựng 
2 cây cầu và 26 km đường kết nối, đem lại lợi ích cho khoảng 
170.000 người sử dụng thường xuyên hàng ngày và cải thiện điều 
kiện sống cho khoảng 5 triệu người.

Các hoạt động trái quyền
Với chức năng 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 2013 là 169,8 triệu USD, chiếm 2,5% 
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 các ngân hàng đối tác nhằm 
hỗ trợ hoạt động thương mại. Chương trình TFP đã tiến hành hơn 
8.000 giao dịch, hỗ trợ cho trên 16 tỷ USD giao dịch thương mại 
liên quan đến hơn 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực 
kể từ năm 2004. Chỉ riêng trong năm 2013, Chương trình TFP đã 
hỗ trợ cho trên 4 tỷ USD giao dịch thương mại thông qua hơn 
2.000 giao dịch. Tại Việt Nam, Chương trình TFP cộng tác với 
8 ngân hàng và đã hỗ trợ cho trên 4,6 tỷ USD giao dịch thương 
mại thông qua 3.197 giao dịch kể từ năm 1999 đến nay. 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, 69% trong số 4,6 tỷ USD giao dịch 
thương mại thông qua Chương trình TFP được đồng tài trợ bởi 
khu vực tư nhân. 

Hoạt động đồng tài trợ
Các hoạt động đồng tài trợ đã tạo điều kiện để 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 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 2013, tổng lũy kế giá trị gia tăng trực tiếp 
(DVA) của các khoản đồng tài trợ chính thức cho Việt Nam là 
3,65 tỷ USD cho 44 dự án đầu tư và 98 triệu USD cho 90 dự án 
hỗ trợ kỹ thuật. Tổng lũy kế giá trị gia tăng trực tiếp của các khoản 
đồng tài trợ thương mại cho Việt Nam là 3,19 tỷ USD cho hai dự án 
đầu tư.

Bảng 4.  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 71,4 14
Giáo dục 100,0 5
Năng lượng 75,0 4
Tài chính 100,0 5
Y tế và An sinh xã hội 100,0 4
Công nghiệp và Thương mại – 1
Đa ngành 100,0 3
Quản lý nhà nước 80,0 5
Giao thông và ICT 100,0 9
Cấp nước, các hạ tầng và dịch vụ đô thị khác 71,4 7

Tổng cộng 84,2 57
Theo năm phê duyệt

1970-1979 – 5
1990-1999 91,7 24
2000-2009 92,9 28

– = 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 2013.

Bảng 5.  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  2012–2013

Số lượng các khoản vay đang thực hiện (tính đến
ngày 31 tháng 12 năm 2013) 66

2012  
(triệu USD)

2013  
(triệu USD)

Các cam kết/hợp đồng được traoa,b 338,6 590,0
Trị giá giải ngâna 580,4 1.192,2
Số lượng các khoản viện trợ không hoàn lại đang

thực hiện (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012)c 1

2012  
(triệu USD)

2013  
(triệu USD)

Các cam kết/hợp đồng được traoa,b 1,3 1,2
Trị giá giải ngâna 1,7 1,4
Tỷ lệ dự án có rủi ro thực sự (%) 17
Ghi chú: Tổng số có thể không khớp vì làm tròn số.
a  Bao gồm các khoản cho vay/viện trợ không hoàn lại đã kết thúc nhưng hợp đồng được ký kết 

hoặc được giải ngân trong năm thống kê.
b Không bao gồm các khoản cho vay/viện trợ không hoàn lại dựa trên chính sách.
c Chỉ bao gồm nguồn từ Quỹ Phát triển Châu Á và các quỹ đặc biệt khác của ADB.

Bảng 6.  Việt Nam: Các dự án đồng tài trợ, từ ngày 1 tháng 1 năm 
2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đồng tài trợ Số dự án Trị giá (triệu USD)
Các dự ána 21 6.014,41
 Viện trợ không hoàn lại 9 172,60
 Cho vay chính thức 14 2.671,67
 Đồng tài trợ thương mại 1 3.170,14
Hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại 23 46,56
a Một dự án được nhận nhiều hơn một nguồn đồng tài trợ chỉ được tính một lần.

Trong năm 2013, Việt Nam đã nhận các khoản vay đồng tài trợ 
trị giá 451,5 triệu USD từ các Chính phủ Pháp, Nhật Bản và Hàn 
Quốc và khoản đồng tài trợ viện trợ không hoàn lại trị giá 148,4 
triệu USD từ Chính phủ Ô-xtrây-li-a. 

Bảng tóm tắt các dự án đồng tài trợ từ ngày 1 tháng 1 năm 
2009 đến 31 tháng 12 năm 2013 có thể truy cập tại địa chỉ www.
adb.org/countries/viet-nam/cofinancing

Quan hệ đối tác
Là một phần trong hoạt động thường xuyên của mình, ADB phối 
hợp chặt chẽ với các đối tác phát triển của Việt Nam để cải thiện 
hiệu quả, hiệu suất và tác động của các chương trình cho vay và 
hỗ trợ của mình. ADB cũng liên hệ chặt chẽ với các tổ chức xã 
hội dân sự và khu vực tư nhân để huy động các nguồn tài chính 
và kiến thức chuyên gia. Phối hợp với các đối tác phát triển được 
thực hiện thông qua các hoạt động tham vấn trong khuôn khổ các 
đoàn công tác xây dựng chương trình quốc gia và các cuộc họp 
nhóm công tác trong từng lĩnh vực. Năm 2013, ADB đã đồng chủ 
trì Diễn đàn Hiệu quả Viện trợ tại Việt Nam. Diễn đàn cung cấp 

http://adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
http://www.adb.org/countries/viet-nam/cofinancing
http://www.adb.org/countries/viet-nam/cofinancing


hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cần thiết để thúc đẩy và tăng cường đối 
thoại chính sách giữa Chính phủ Việt Nam với các đối tác phát 
triển và các bên có liên quan khác như các tổ chức xã hội dân 
sự địa phương, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các doanh 
nghiệp tham gia. 

Các hoạt động mua sắm
Từ 1 tháng 1 năm 1966 đến 31 tháng 12 năm 2013, các nhà thầu và 
nhà cung cấp đã tham gia vào 188.780 hợp đồng trong các dự án 
cho vay của ADB với trị giá 122,11 tỷ USD. Trong giai đoạn này, các 
nhà thầu và nhà cung cấp tại Việt Nam đã tham gia vào 8.477 hợp 
đồng trong các dự án cho vay của ADB trị giá 3.344,27 triệu USD.

đoạn này, các nhà tư vấn tại Việt Nam đã tham gia vào 81 hợp 
đồng trong các dự án viện trợ không hoàn lại của ADB trị giá 15,76 
triệu USD.

Từ 1 tháng 1 năm 1966 đến 31 tháng 12 năm 2013, các nhà tư 
vấn đã tham gia vào 28.709 hợp đồng trong các dự án hỗ trợ kỹ 
thuật của ADB với trị giá 3,3 tỷ USD. Trong giai đoạn này, các nhà 
tư vấn tại Việt Nam đã tham gia vào 715 hợp đồng trong các dự án 
hỗ trợ kỹ thuật của ADB trị giá 16,91 triệu USD.

Những thách thức trong hoạt động
Chậm chễ trong tiến độ thực hiện dự án vẫn là một thách thức tại 
Việt Nam. Các nguyên nhân chủ yếu bao gồm chậm chễ trong 
việc khởi động dự án; các thủ tục phức tạp trong việc phê chuẩn 
tài liệu dự án, đặc biệt là trong mua sắm và năng lực của các đơn 
vị quản lý dự án. Việc thiếu các nguồn vốn đối ứng do tình hình tài 
khóa thắt chặt của chính phủ một vài năm qua cũng đóng góp vào 
việc chậm trễ trong tiến độ thực hiện. 

ADB đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để giải quyết các 
thách thức này. Trong khuôn khổ Sáng kiến Sáu Ngân hàng, ADB 
đang hỗ trợ Chính phủ củng cố các hệ thống triển khai và thực 
thi dự án. Trong năm 2013, khung khổ pháp lý của Chính phủ đối 
với Hỗ trợ Phát triển Chính thức đã được cải tiến để thể chế hóa 
những hành động cần tiến hành trước nhằm đưa dự án sẵn sàng 

Bảng 8.  Việt Nam: Các nhà thầu/nhà cung cấp liên quan đến các dự 
án cho vay của ADB, từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 đến ngày 31 
tháng 12 năm 2013

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

(triệu USD)
Ban Quản lý Dự án Nội Bài-Lào Cai Giao thông và ICT 79,34
Ngân hàng TMCP Quân đội Quản lý khu vực nhà nước 30,08
Công ty CP Hoàng An 
 và Công ty XD Thăng Long Giao thông và ICT 27,74
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 
 giao thông Phương Thành Giao thông và ICT 21,71
Liên danh CT TNHH DVTM,

Sản xuất Đông Mêkông và CTCP 
Tập đoàn Trường Thịnh Giao thông và ICT 19,81

ICT= công nghệ thông tin và truyền thông.

Bảng 10.  Việt Nam: Các nhà thầu/nhà cung cấp liên quan đến các 
dự án viện trợ không hoàn lại của ADB từ ngày 1 tháng 1 
năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

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

(triệu USD)
Công ty CP Hoàng An và Công ty 

CP Tập đoàn XD Thăng Long Giao thông và ICT  8,89 
Công ty TNHH DVTM,

Sản xuất Đông Mêkông và CTCP 
Tập đoàn Trường Thịnh Giao thông và ICT  6,09 

Công ty CP Đầu tư và 
Xây dựng giao thông Phương Thành Giao thông và ICT  5,90 

Công ty Liên doanh Siêu Thanh –
Tecapro Hà Nội Giáo dục  1,13 

Công ty CP Cơ khí Nha Trang Nông nghiệp và  
Tài nguyên thiên nhiên  0,98 

ICT= công nghệ thông tin và truyền thông.

Bảng 9.  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 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tư vấn
Số lượng  

hợp đồng đã ký
Trị giá hợp đồng

(triệu USD)
Công ty TNHH Tư vấn quốc tế Vica 1 5,09
Tư vấn Xây dựng Linh Gia/Tập đoàn AHT 1 2,70
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Thăng Long 2 0,95
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 1 0,75
Công ty TNHH Chodai 1 0,71

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 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tư vấn
Số lượng  

hợp đồng đã ký
Trị giá hợp đồng 

(triệu USD)
Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi Tổ chức 1 0,56
Công ty Ernst & Young Việt Nam (Hà Nội) 1 0,15
Viện Quản lý kinh tế trung ương 1 0,12
Công ty TNHH Towers Watson Việt Nam 1 0,10
Viện Khoa học Năng lượng 1 0,06
Tư vấn cá nhân 283 5,12

Bảng 11.  Việt Nam: Các đơn vị tư vấn đứng đầu trong các dự án viện 
trợ không hoàn lại của ADB từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 đến 
ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tư vấn
Số lượng  

hợp đồng đã ký
Trị giá hợp đồng  

(triệu USD)
Công ty TNHH Tư vấn quốc tế Vica 4  7,58 
Trung tâm Sức khỏe Sinh sản Vị thành niên 1  0,78 
CCRD và Cohed 1  0,66 
Viện Nghiên cứu và Phát triển

Lâm nghiệp Nhiệt đới 1  0,42 
Tổng cục Thống kê 1  0,37 

Từ 1 tháng 1 năm 1966 đến 31 tháng 12 năm 2013, các nhà tư 
vấn tham gia vào 12.432 hợp đồng trong các dự án cho vay của 
ADB với trị giá 5,28 tỷ USD. Trong giai đoạn này, các nhà tư vấn tại 
Việt Nam đã tham gia vào 758 hợp đồng trong các dự án cho vay 
của ADB trị giá 58,26 triệu USD.

Từ 1 tháng 1 năm 1966 đến 31 tháng 12 năm 2013, các nhà thầu 
và nhà cung cấp đã tham gia vào 8.894 hợp đồng trong các dự án 
viện trợ không hoàn lại của ADB với trị giá 4,54 tỷ USD. Trong giai 
đoạn này, các nhà thầu và nhà cung cấp tại Việt Nam đã tham gia 
vào 312 hợp đồng trong các dự án viện trợ không hoàn lại của ADB 
trị giá 93,40 triệu USD.

Từ 1 tháng 1 năm 1966 đến 31 tháng 12 năm 2013, các nhà 
tư vấn đã tham gia vào 2.433 hợp đồng trong các dự án viện trợ 
không hoàn lại của ADB với trị giá 826,5 triệu USD. Trong giai 

Bảng 7.   Việt Nam: Tỷ lệ các hợp đồng mua sắm

Hạng mục

2012 2013

Lũy kế  
(tính đến ngày  

31 tháng 12 năm 2013)
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  231,64 3,06  500,38 7,61  3.437,67 2,71

Dịch vụ tư vấn  12,32 2,11  14,59 2,89  90,93 0,97

http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement


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 2013 trừ những trường hợp có ghi chú khác. Thông tin tóm tắt được cập nhật vào tháng 4 hàng năm. Tháng 4 năm 2014

được thực hiện sau khi đã được phê duyệt. ADB đã bắt đầu hỗ trợ 
xây dựng năng lực của các cơ quan thực hiện và các đơn vị quản lý 
dự án một cách hệ thống hơn thông qua các chương trình đào tạo 
có mục tiêu và được xây dựng riêng trong năm 2013. ADV cũng đã 
bắt đầu áp dụng việc xây dựng chương trình dựa trên kết quả hoạt 
động nhằm đảm bảo rằng các mức độ cho vay trong tương lai đối 
với từng cơ quan thực hiện và từng lĩnh vực tỷ lệ với năng lực tiếp 
nhận của họ.

Các định hướng tương lai 
Chiến lược Quan hệ Đối tác Quốc gia (CPS) đối với Việt Nam 
giai đoạn 2012-2015 hoàn toàn phù hợp với Kế hoạch Phát triển 
Kinh tế Xã hội giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ. Chiến lược CPS 
tập trung các hỗ trợ của ADB dành cho Việt Nam vào ba trụ cột: 
phát triển đồng đều, tăng cường hiệu quả kinh tế và bền vững về 
môi trường. Để tối đa hóa những tác động phát triển bằng cách 
bổ sung được nhiều nhất những giá trị tài chính và kiến thức của 
mình, ADB dành ưu tiên cho 6 lĩnh vực: nông nghiệp và tài nguyên 

thiên nhiên, giáo dục, năng lượng, tài chính, giao thông, cấp nước 
và các dịch vụ và hạ tầng đô thị khác. Các hoạt động của ADB sẽ 
giải quyết những chủ đề bao gồm quản trị điều hành và phát triển 
năng lực, bình đẳng giới, phát triển và hoạt động của khu vực tư 
nhân mỗi khi có thể. ADB cũng tích cực hỗ trợ sự tham gia của 
Việt Nam trong các sáng kiến hội nhập và hợp tác khu vực, đặc 
biệt là chương trình Tiểu vùng Mê-công Mở rộng.

Sau khi Việt Nam được xếp hạng quốc gia có mức thu nhập 
trung bình, cơ cấu và khả năng tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức đã và đang thay đổi nhanh chóng. Các cơ chế 
hiện tại để huy động hỗ trợ và phân bổ các nguồn vốn cho các 
lĩnh vực, dự án, chương trình và các cơ quan thực hiện khác nhau 
không đáp ứng được các yêu cầu và hoàn cảnh mới của Việt Nam. 
Cùng với các đối tác phát triển khác, ADB sẽ hỗ trợ Chính phủ 
chiến lược hóa việc sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức và đa dạng hóa các nguồn tài trợ phát triển. Để duy trì mối 
quan hệ đối tác dài hạn với Việt Nam, ADB sẽ cung cấp hỗ trợ “tài 
chính++”, bao gồm hỗ trợ tài chính, kiến thức và phát huy những 
nguồn hỗ trợ tài chính khác, bao gồm cả khu vực tư nhân.

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

Cổ phần và quyền bỏ phiếu
Cổ phần nắm giữ: 36.228 (0,343% tổng số cổ phần)
Số phiếu bầu: 75.718 (0,573% trong tổng số thành viên,
 0,879% trong tổng số thành viên trong khu vực)
Tổng vốn đăng ký đóng: 557,91 triệu USD
Số vốn đã đóng góp: 36,21 triệu USD

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

Tomoyuki Kimura là Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam. Cơ quan Đại diện Thường 
trú của ADB tại Việt Nam 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 trong các hoạt 
động của mình. Cơ quan Đại diện Thường trú tham gia vào hoạt động đối thoại chính sách 
tại Việt Nam và  đóng vai trò 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.

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 2013, tổng giá trị các 
khoản cho vay là 13,19 tỷ USD (101 dự án), các khoản hỗ trợ kỹ thuật là 155,61 triệu USD (248 
dự án) và các dự án viện trợ không hoàn lại là 849,02 triệu USD (23 dự án). Các khoản hỗ trợ 
này cũng tạo thêm 6,65 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 2009 đến 
31 tháng 12 năm 2013, trung bình mỗi năm tổng giá trị các khoản cho vay của ADB là 12,19 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 801,70 triệu USD và 
165,66 triệu USD. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, tổng giá trị lũy kế của các khoản cho vay 
không kể giá trị đồng tài trợ là 203,41 tỷ USD cho 2.629 dự án tại 44 quốc gia, của các dự án viện 
trợ không hoàn lại là 6,46 tỷ USD cho 239dự án, của các dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại là 
4,25 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

Truy cập danh mục đầy đủ các chỉ số kinh tế 
và phát triển: 

Số liệu thống kê và Cơ sở dữ liệu
www.adb.org/data/statistics
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