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Đánh giá Giữa kỳ (MTR) Chiến lược 2020 là kết 
quả cuối cùng của một quá trình kéo dài cả 
năm, đã được công bố tại Hội nghị thường 
niên của Ban Thống đốc của Ngân hàng 
Phát triển Châu Á (ADB) vào tháng 5 năm 
2013.

ADB đã tiến hành MTR này nhằm chuẩn 
bị đáp ứng những thử thách của một 
Châu Á—Thái Bình Dương đang chuyển 
mình. ADB phải cải thiện tính thích hợp, 
nhạy bén trong ứng phó và hiệu quả trong 
hoạt động của mình. MTR này phân tích các 
bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện 
Chiến lược 2020, đồng thời đánh giá những thách thức 
phát triển hiện tại và đang trỗi dậy của các nước thành viên đang phát triển 
(DMCs). Dựa trên những phân tích và đánh giá đó, MTR đã đưa ra chương 
trình mười điểm định hướng chiến lược trong tương lai. Mục đích của MTR là 
cải thiện hoạt động của ADB tại thực địa, xây dựng kỹ năng, và cung cấp dịch 
vụ tốt hơn cho các khách hàng DMCs. MTR này cũng thảo luận việc làm thế 
nào bản thân ADB có thể trở nên đổi mới, đồng đều lợi ích và hòa nhập hơn, 
bởi các nước thành viên đề cao ba yếu tố này trong việc đạt được các mục 
tiêu tăng trưởng bền vững và giải quyết các thách thức đói nghèo còn tồn tại.
 
MTR này bao gồm nhiều vòng thảo luận với Ban Giám đốc Điều hành cũng 
như các hội thảo cấp khu vực nhằm thu thập ý kiến phản hồi từ các quan 
chức chính phủ, các đại diện khu vực tư nhân, và các thành viên xã hội dân sự 
từ DMCs. Cán bộ của ADB cũng cung cấp thông tin và đề xuất. Một ban đánh 
giá gồm các chuyên gia thẩm định bên ngoài cũng đã xem xét và đóng góp 
ý kiến. Vụ Đánh giá Độc lập đã đóng góp một bản báo cáo đánh giá đặc biệt 
có tựa đề Đồng đều lợi ích, Khả năng Phục hồi, Sự thay đổi: Chiến lược 2020 của 
ADB giai đoạn giữa kỳ, đồng thời cũng tham gia vào các cuộc trao đổi với Ban 
Giám đốc và những đối tượng khác. 

Đáp ứng những thử thách của một 
Châu Á—Thái Bình Dương đang 
chuyển mình

Đánh giá Giữa 
kỳ Chiến lược 2020 

cải thiện hoạt động của 
ADB tại thực địa, xây dựng 
kỹ năng, và cung cấp dịch 

vụ tốt hơn cho khách hàng 
là các nước thành viên 

đang phát triển.

“Tài liệu này được dịch từ tiếng Anh nhằm tiếp cận tới nhiều độc giả hơn. Trong khi Ngân hàng Phát 
triển Châu Á đã nỗ lực xác tín tính chính xác của bản dịch, tiếng Anh mới là ngôn ngữ làm việc chính 
của ADB và bản gốc tiếng Anh của tài liệu này mới có giá trị nguyên bản (điều đó có nghĩa là tính 
chính thức và bản quyền). Mọi trích dẫn đều phải dẫn nguồn từ bản gốc tiếng Anh của tài liệu này. ” 



MTR này xác nhận rằng ADB đã điều chỉnh các hoạt động của mình theo sát 
ba chương trình chiến lược trong Chiến lược 2020 là tăng trưởng kinh tế đồng 
đều lợi ích, tăng trưởng bền vững về môi trường và hội nhập khu vực. Trong 
giai đoạn 2008-2012, hơn 80% hoạt động của ADB đều thuộc năm lĩnh vực 
trọng tâm của Chiến lược 2020—cơ sở hạ tầng, môi trường, hợp tác và hội 
nhập khu vực, phát triển ngành tài chính và giáo dục. Các hoạt động xây dựng 
cơ sở hạ tầng là kênh đóng góp chủ yếu vào ba chương trình chiến lược này.
Khối lượng các hoạt động nằm ngoài lĩnh vực cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn chế. 
Mặc dù đã được cải thiện trong những năm vừa qua, tỷ lệ thành công của các 
dự án đã hoàn thành của ADB vẫn thấp hơn các mục tiêu đề ra. Mức độ hiệu 
quả về thể chế của ADB vẫn cần được tăng cường, bao gồm các kỹ năng của 
cán bộ và các qui trình hoạt động.
 
Trong phần đánh giá về các thách thức phát triển mới nổi lên đối với Châu 
Á—Thái Bình Dương, MTR lưu ý rằng khu vực này sẽ có khả năng xóa bỏ hẳn 
đói nghèo cùng cực vào giữa thập niên 2020—theo định nghĩa là số người có 

mức sống dưới 1,25 đô la Mỹ một ngày. Tuy nhiên, 
ngưỡng nghèo đói này đối với người nghèo của 

DMCs là không đủ để tồn tại. Hơn 1,6 tỷ 
người tiếp tục sống với mức ít hơn 2 đô la 

Mỹ một ngày và vẫn dễ bị tổn thương 
bởi các cú sốc thường xuyên về kinh 
tế và môi trường cũng như thiên tai. 
Họ cũng phải đối mặt với các vấn đề 
phi thu nhập của đói nghèo, bao gồm 
các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, 
sức khỏe sinh sản và sức khỏe trẻ em, 

cũng như bình đẳng giới. 

Châu Á—Thái Bình Dương đang đối 
mặt với những bất bình đẳng đang gia tăng 

trong thu nhập và tiếp cận các cơ hội kinh tế 
và xã hội. Vẫn còn thiếu hụt lớn về cơ sở hạ tầng. 

Biến đổi khí hậu đe dọa tính bền vững của tăng trưởng và đòi hỏi các biện 
pháp thích ứng và giảm nhẹ khẩn cấp. Nhiều quốc gia thành viên đang phát 
triển đạt tiêu chuẩn xếp hạng quốc gia có thu nhập trung bình, bao gồm cả 
một số quốc gia đang tiến tới tiêu chuẩn quốc gia có thu nhâp trung bình cao. 
Các quốc gia này có năng lực thể chế tốt hơn nhưng cũng phải đối mặt với 
các thách thức phát triển, đó là xóa bỏ phần đói nghèo còn tồn tại, giải quyết 
những nhu cầu của dân số đang già đi, tạo công việc phù hợp cho giới trẻ, 
cũng như giảm thiểu tác động nguy hại đến môi trường.

Kết quả đánh giá

Đánh giá Giữa kỳ 
này kết luận rằng Chiến 

lược 2020 vẫn có giá trị và phù 
hợp với định hướng chiến lược 

tổng thể nhằm giải quyết các thách 
thức phát triển của một khu vực 
Châu Á—Thái Bình Dương đang 

chuyển mình. Tuy nhiên, khu 
vực này đang thay đổi nhanh 

chóng và ADB cũng phải 
thay đổi như vậy.



Các ưu tiên Chiến lược
Đánh giá Giữa kỳ này kết luận rằng Chiến lược 2020 vẫn có giá trị và phù hợp 
với định hướng chiến lược tổng thể nhằm giải quyết các thách thức phát triển 
của một khu vực Châu Á—Thái Bình Dương đang chuyển mình. Tuy nhiên, 
khu vực này đang thay đổi một cách nhanh chóng và ADB cũng phải thay đổi 
như vậy. Dưới đây là mười ưu tiên đồng thời có tính quyết định đến trọng tâm 
chiến lược của ADB đến năm 2020. Bảy ưu tiên đầu tiên nhằm làm sâu sắc 
hơn và tái cân bằng các hoạt động của ADB, đồng thời nâng cao khả năng 
đáp ứng đối với môi trường kinh doanh đang thay đổi. Ba ưu tiên còn lại nhằm 
nâng cao năng lực và tính hiệu quả của ADB.
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Giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế đồng đều lợi ích. ADB sẽ theo 
đuổi tầm nhìn của một khu vực không có đói nghèo—xóa bỏ đói nghèo cùng 
cực và giảm đi tính dễ tổn thương và bất bình đẳng—bằng cách tăng cường 
hỗ trợ cho mục tiêu đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và đồng đều 
lợi ích. Các dự án cơ sở hạ tầng sẽ kết nối người nghèo với thị trường và tăng 
cường khả năng tiếp cận của họ với các dịch vụ xã hội. ADB cũng sẽ hỗ trợ 
các dự án cơ sở hạ tầng làm lợi cho các khu vực bị tụt hậu đồng thời giúp đạt 
được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Cho tới năm 2020, ADB sẽ gia 
tăng các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục lên đến 6% -10% và các hoạt động 
trong lĩnh vực y tế lên 3% -5% trong tổng ngân sách hỗ trợ được phê duyệt 
hàng năm, so với mức 3% cho giáo dục và 2% cho y tế trong giai đoạn 2008-
2012. ADB sẽ chú trọng hỗ trợ về an sinh xã hội, hài hòa về tài chính, và kinh 
doanh theo hướng đồng đều lợi ích. ADB sẽ giúp tăng cường hệ thống quản 
trị và năng lực thể chế để hỗ trợ cung cấp các dịch vụ công một cách hiệu 
quả, kịp thời và không có tham nhũng. Cuối cùng, ADB sẽ cung cấp thêm các 
nguồn lực cho các quốc gia thành viên đang phát triển có thu nhập thấp, yếu 
kém và bị ảnh hưởng bởi các xung đột.

Môi trường và biến đổi khí hậu. Đối với khu vực đang phải đối mặt 
với những thách thức môi trường nghiêm trọng, ADB sẽ mở rộng quy mô 
hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời vẫn duy trì sự hỗ trợ của 
mình cho việc giảm thiểu thông qua các dự án năng lượng sạch, sử dụng 
năng lượng hiệu quả và giao thông bền vững. ADB sẽ tiếp tục lồng ghép 
khả năng thích ứng và phục hồi đối với tác động của biến đổi khí hậu vào 
quá trình quy hoạch phát triển, cũng như trong thiết kế và thực hiện dự án. 
ADB cũng sẽ tăng cường tích hợp quản lý rủi ro thiên tai để giảm thiểu các 
rủi ro thiên tai và môi trường. Điều này sẽ thúc đẩy việc quản lý tài nguyên 
thiên nhiên nhằm bảo vệ và duy trì tiềm năng sản xuất của các tài nguyên 
đất, rừng, và tài nguyên nước. Sự tiếp cận của các quốc gia thành viên đang 
phát triển đối với các quỹ toàn cầu và khu vực trong lĩnh vực môi trường và 
biến đổi khí hậu cũng sẽ được hỗ trợ.

Các Ưu tiên Chiến lược của ADB trong 
giai đoạn 2014-2020: Làm cho Trọng tâm 
Hoạt động của ADB sắc nét hơn
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Hợp tác và hội nhập khu vực. ADB sẽ mở rộng kết nối khu vực và 
mở rộng chuỗi giá trị bằng cách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xuyên biên giới 
và kết nối các trung tâm kinh tế để tăng cơ hội kinh doanh và thương mại. 
Điều này sẽ bổ trợ cho các dự án đầu tư thông qua các biện pháp thúc đẩy 
các động lực hợp tác và hòa nhập khu vực thế hệ thứ hai, chẳng hạn như 
các yếu tố có liên quan đến thuận lợi hóa thương mại và hài hòa hóa các 
quy chuẩn, cải thiện môi trường đầu tư, tiếp cận tài chính cũng như phát 
triển kỹ năng. ADB sẽ tăng cường hợp tác tài chính và tiền tệ nhằm đảm 
bảo ổn định hơn về tài chính, tài khóa và kinh tế vĩ mô trong khu vực. Điều 
đó cũng sẽ hỗ trợ thực hiện các nghĩa vụ công trong khu vực, bao gồm các 
biện pháp thích ứng hiệu quả cấp khu vực đối với biến đổi khí hậu và phòng 
chống bệnh truyền nhiễm. 

Phát triển cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng sẽ vẫn là trọng tâm chính 
trong hoạt động của ADB. ADB sẽ tăng cường những kết quả của các dự án 
cơ sở hạ tầng thông qua cải thiện sự tham gia của các ngành, các thiết kế 
kỹ thuật, và thực hiện dự án. Điều này sẽ thúc đẩy tính bền vững của cơ sở 
hạ tầng bằng cách chú trọng vào vận hành và bảo trì. ADB sẽ phát triển các 
dự án cơ sở hạ tầng trên một quy mô lớn hơn so với nguồn lực của mình có 
thể tài trợ đồng thời tận dụng đầu tư tư nhân một cách hiệu quả hơn. ADB 
cũng sẽ theo đuổi những cải cách về chính sách, quy định và quản trị công 
nhằm tăng cường các hệ thống quản lý các cơ sở hạ tầng công cộng cũng 
như phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Các dự án cơ sở 
hạ tầng sẽ kết nối người 

nghèo với thị trường và tăng 
cường khả năng tiếp cận của 

họ với các dịch vụ xã hội. ADB 
cũng sẽ hỗ trợ các dự án cơ sở hạ 
tầng đem lại lợi ích cho các khu 
vực tụt hậu đồng thời giúp đạt 

được các Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ.



ADB sẽ tăng 
hỗ trợ một cách có 

hệ thống cho sự phát 
triển và các hoạt động 

của khu vực tư nhân lên 
50% các hoạt động 

thường niên vào 
năm 2020.



Các quốc gia có thu nhập trung bình. Do phần lớn các quốc gia thành viên đang 
phát triển sẽ được công nhận là các quốc gia có thu nhập trung bình (MIC) vào 
năm 2020, ADB sẽ làm sắc nét cách tiếp cận chiến lược của mình để tiếp tục thích 
hợp và đáp ứng các nhu cầu phát triển của họ. Các MIC tiếp tục gặp phải những 
thách thức trong giảm nghèo (khoảng 90% người nghèo cùng cực của Châu Á 
đang sống tại các quốc gia MIC vào năm 2010) cũng như tính dễ bị tổn thương, đặc 
biệt là ở các vùng sâu vùng xa và các nhóm bị đặt ra ngoài lề. Sự bất bình đẳng ngày 
càng gia tăng, tính bền vững về môi trường, và khả năng phục hồi đối với các tác 
động biến đổi khí hậu cũng là những thách thức chủ yếu. ADB sẽ hỗ trợ tăng trưởng 
đồng đều lợi ích, phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện quản trị công ở các quốc gia 
có mức thu nhập trung bình thấp. Đối với nhóm các quốc gia có mức thu nhập 
trung bình cao, ADB sẽ trở thành một nhà cung cấp hiệu quả hơn các giải pháp xúc 
tác, một đối tác về tài chính, đồng thời là một nguồn tri thức và đổi mới. Điều này sẽ 
tiếp tục hỗ trợ thực hiện các nghĩa vụ công tầm khu vực tại các quốc gia MIC. ADB 
cũng sẽ xem xét và sửa đổi các quy trình hoạt động của mình để làm việc với các hệ 
thống quốc gia tại các nước MIC đồng thời giảm bớt thời gian phản hồi. 

Sự phát triển và các hoạt động của khu vực tư nhân. ADB sẽ tăng hỗ trợ một cách 
có hệ thống đối với sự phát triển và các hoạt động của khu vực tư nhân lên 50% các 
hoạt động thường niên vào năm 2020. Điều đó sẽ cải thiện môi trường kinh doanh 
tại các quốc gia thành viên đang phát triển nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân. Ngoài 
việc là nhà tài trợ tài chính cho dự án, ADB sẽ trở thành một nhà phát triển dự án 
tích cực hơn. Để hỗ trợ các dự án hợp tác công - tư, ADB sẽ giúp xây dựng các 
khung pháp lý và thể chế cần thiết, hỗ trợ phát triển dự án, và cung cấp các dịch vụ 
tư vấn giao dịch. Điều này sẽ hỗ trợ các giải pháp tài chính có tính sáng tạo cho các 
dự án, bao gồm các sản phẩm tăng cường tín dụng và tài trợ bằng đồng tiền bản địa. 
ADB sẽ tinh giản các quy trình hoạt động, đặc biệt đối với các giao dịch có quy mô 
nhỏ hơn của khu vực tư nhân mà có tác động phát triển đáng kể nhưng đi kèm với 
việc trả trước theo hình thức trước cao-sau thấp cho các rủi ro và chi phí cao hơn. 

Các giải pháp tri thức. Phương pháp tiếp cận “Một ADB” sẽ được áp dụng cho 
tất cả các vụ và phòng ban của ADB làm việc với nhau để cung cấp các giải pháp 
tri thức. Các cơ quan đại diện thường trú sẽ tìm kiếm quan hệ đối tác tri thức và 
cơ hội đối thoại với các quốc gia thành viên đang phát triển đồng thời điều phối 
hỗ trợ của ADB. Để đảm bảo tính thích hợp trong hoạt động của những công việc 
về tri thức, các cộng đồng thực hành của ADB sẽ tham gia tích cực hơn vào thực 
hiện dự án và chuẩn bị các sản phẩm tri thức có liên quan. Thông tin và công nghệ 
truyền thông sẽ được sử dụng hiệu quả hơn cho việc lưu trữ, tìm kiếm và phổ biến 
các sản phẩm tri thức và dữ liệu. ADB sẽ đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy 
chia sẻ tri thức theo trục Nam - Nam. ADB sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho việc 
thực hiện các công việc liên quan đến tri thức. Các giải pháp tri thức, cùng với các 
ưu tiên chiến lược khác, sẽ giúp thúc đẩy các giải pháp phát triển và dịch vụ có 
tính sáng tạo tại các quốc gia thành viên đang phát triển.
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Các nguồn lực và đối tác tài chính. Khu vực này tiếp tục cần nguồn 
tài trợ phát triển quy mô lớn. ADB không thể tồn tại ở vị thế thích hợp 
nếu không có một qui mô nhất định cho các hoạt động được hỗ trợ từ các 
nguồn tài chính đủ mạnh. ADB sẽ tăng cường khả năng cho vay của mình, 
bao gồm thông qua xem xét kết hợp hoạt động cho vay của Quỹ Phát triển 
Châu Á với bảng cân đối Nguồn vốn vay Thông thường. Ngoài ra, ADB sẽ 
kết hợp nguồn lực của mình với nguồn tài chính đồng tài trợ bằng cách tăng 
cường ưu đãi và tinh giản thủ tục. ADB sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối 
tác với các tổ chức đa phương và song phương, khu vực tư nhân và các tổ 
chức xã hội dân sự để tận dụng nguồn lực bổ sung và chia sẻ kiến thức và 
tri thức chuyên môn. Các tổ chức xã hội dân sự sẽ tham gia nhiều hơn trong 
quá trình thiết kế và thực hiện dự án, cũng như trong việc theo dõi các hoạt 
động và kết quả đầu ra của dự án.

Cam kết hoạt động xứng với giá trị đồng tiền tại ADB. ADB sẽ 
cố gắng nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động và kinh tế theo định chế 
của mình. Để hỗ trợ thực hiện dự án tốt hơn, các quy trình hoạt động—đặc 
biệt là hệ thống đấu thầu của ADB—sẽ được cải tổ và hợp lý hóa. Điều này 
sẽ không chỉ góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động nội bộ trong ADB; 
mà cũng sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan của khách hàng và 
các nhà thầu hợp đồng tiềm năng, đồng thời làm cho ADB trở thành một 
đối tác hấp dẫn hơn. Hiệu quả của các hoạt động đang triển khai, bao gồm 
công tác giải ngân, sẽ được cân nhắc trong việc phân bổ các nguồn lực. Các 
hệ thống thông tin và công nghệ truyền thông nội bộ của ADB sẽ được tăng 
cường nhằm đơn giản hóa và hợp lý hóa hơn nữa các quy trình hoạt động. 
ADB sẽ áp dụng một cách có hệ thống hơn các khung kết quả ở các cấp cơ 
quan trung tâm, quốc gia và dự án nhằm đánh giá và giám sát hiệu quả các 
hoạt động của mình cũng như hiệu lực các biện pháp theo định chế.
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Để hỗ trợ 
thực hiện dự án 

tốt hơn, quy trình 
hoạt động—đặc biệt là 
hệ thống đấu thầu của 

ADB—sẽ được cải tổ và 
hợp lý hóa.

Các Ưu tiên Chiến lược của ADB trong giai 
đoạn 2014-2020: Tăng cường Năng lực và  
Tính Hiệu quả của ADB



Kiện toàn nhân sự nhằm đáp ứng với những thách thức mới. 
ADB sẽ tăng cường một cách toàn diện về kỹ năng của cán bộ, các cơ chế 
khuyến khích và sắp xếp bộ máy để trở thành một tổ chức năng động, nhanh 
nhẹn, và sáng tạo hơn. ADB sẽ nhanh chóng thực hiện một chương trình tuyển 
dụng mang tính chiến lược để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng. 
ADB sẽ thiết lập một luồng nhân sự chuyên nghiệp để nuôi dưỡng và giữ chân 
nhân tài kỹ thuật nhằm xây dựng tri thức chuyên môn theo ngành. Cần lưu 
ý rằng những nhân viên có kiến thức chuyên môn mà có kỹ năng quản lý giỏi 
có thể được bổ nhiệm vào những vị trí quản lý cao nhất. Sẽ có thêm nhiều cơ 
chế khuyến khích nhân viên cho kết quả công việc, định hướng phục vụ khách 
hàng, sáng tạo và tri thức, cũng như tận dụng các nguồn lực. ADB sẽ chú trọng 
hơn nữa cam kết tham gia dài hạn theo ngành và chuyên môn kỹ thuật, dựa 
trên các phân tích công việc thấu đáo. Sự chia sẻ các kỹ năng giữa các vụ và các 
văn phòng sẽ được khuyến khích theo cách tiếp cận “Một ADB”. Các cơ quan 
đại diện thường trú sẽ được cho phép có nhiều quyền hạn và nhiệm vụ hơn. 
Cán bộ trong nước sẽ đóng một vai trò lớn hơn. 

ADB sẽ chuẩn bị một kế hoạch hành động nhằm thực hiện các ưu tiên chiến lược 
đã được đề ra trong MTR. ADB sẽ cập nhật lại khung kết quả hoạt động chung của 
mình nhằm theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các ưu tiên chiến lược này.
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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 xóa 
đói 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 nước thành viên, bao gồm 48 nước trong khu 
vực. Công cụ chính 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. 
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