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TÓM LƯỢC TỔNG QUAN 

Mục tiêu chính của đánh giá chương trình hỗ trợ ngành (SAPE) về dịch vụ đô thị, vệ sinh 
và cấp nước (WSS) tại Việt Nam là nhằm đóng góp cho đánh giá chương trình hỗ trợ quốc gia 
(CAPE) năm 2009. Công tác đánh giá chương trình hỗ trợ ngành (SAPE) chủ yếu nhằm vào giai 
đoạn 1999-2008, giai đoạn tính từ đánh giá chương trình hỗ trợ quốc gia (CAPE) 1999, tuy nhiên 
nó cũng bao gồm cả một số dự án đang triển khai từ kỳ trước, nhưng tác động của chúng chưa 
được đánh giá đầy đủ trong CAPE 1999. Bên cạnh những thảo luận với các bộ liên quan tại Hà 
Nội, Đoàn Đánh giá Độc lập (IEM) còn tổ chức các đợt thực địa trong tháng 10 -11/2008 và tiến 
hành các cuộc thảo luận nhóm tập trung với nhiều bên liên quan khác nhau tại bảy thành phố 
hoặc thị xã đã nhận khoản vay hỗ trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Ít nhất một thành 
phố hoặc thị xã nằm trong bảy khoản vay đó đã được xử lý trong thời gian thực địa.  

 
Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 12 trên thế giới, với dân số 83,2 triệu người vào năm 

2006. Khoảng 25% tổng dân số (30% theo ước tính năm 2008) sống tại các khu vực đô thị. Mặc 
dù tỷ lệ đô thị hóa còn tương đối thấp, mức tăng trưởng dân số hàng năm lên đến 3,3% có nghĩa 
là khu vực đô thị có thể sẽ có thêm 12 triệu người vào cuối thập kỷ này. Sự chuyển đổi từ một 
nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp hóa đã biến Việt Nam từ 
vị trí là một trong những nước nghèo nhất châu Á trở thành một trong những nước tăng trưởng 
nhanh hàng đầu châu Á. Mức nghèo đã giảm đáng kể từ 58.1% năm 1993 xuống còn 16% năm 
2006. Tuy nhiên, điều đó đã tạo ra những vùng có mật độ dân số cao, với tình trạng môi trường 
hủy hoại ở các thành phố, dẫn đến nhu cầu ngày càng cao về cơ sở hạ tầng, bao gồm cả cơ sở 
hạ tầng vệ sinh và nước sạch. Trong những năm 1990, trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 
năm 1997, nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ bình quân 8%. Tốc độ tăng trưởng giảm xuống sau 
khủng hoảng trước khi lạt vượt lên vào những năm 2000. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng 
năm từ 1999 đến 2006 là 7,5%, đứng thứ hai tại châu Á, sau Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Với 
cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay, nền kinh tế dự kiến tăng trưởng 4,9% năm 2009 và 6,5% 
năm 2010, theo tài liệu Triển vọng Phát triển Châu Á 2009 của ADB.  

Các ưu tiên của Chính phủ 

Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, khi Việt Nam đã bắt đầu thể hiện những dấu hiệu phục 
hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, một loạt các nhu cầu cải cách cấp thiết được đặt ra 
cho thế hệ mới, nhằm thay đổi về cơ cấu hành chính để quản lý phát triển một cách hiệu quả 
hơn. Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 2001-2005 đã nhận thức được thể chế kinh tế kinh tế thị 
trường cùng với nền kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã 
hội giai đoạn 2006-2010 đã vạch ra những sáng kiến chính sách nhằm đưa Việt Nam từ nhóm 
quốc gia thu nhập thấp lên nhóm các quốc gia thu nhập trung bình, với những bước đi mạnh mẽ 
theo nền kinh tế thị trường, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện chất lượng nguồn nhân 
lực, vì mục tiêu hiện đại hóa, công nghiệp hóa, thực hiện công bằng xã hội và công bằng giới, và 
phát triển hệ thống an sinh xã hội.  

 
Ngày 21 tháng 5 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ thông qua Chiến lược Toàn diện về 

Tăng trưởng và Giảm nghèo, tạo khuôn khổ cho công tác điều phối viện trợ. Một bước đột phá về 
phân cấp hỗ trợ phát triển đã được thực hiện năm 2006 khi Văn phòng Thủ tướng ban hành Nghị 
định số 131, quy định về Quy chế Quản lý và Sử dụng Nguồn Hỗ trợ Phát triển Chính thức. Nghị 
định này đã trao thẩm quyền pháp lý cho các “chủ dự án” – trong các dự án của ADB, các cơ 
quan quản lý như Ủy ban Nhân dân tỉnh (UBND) – nhằm vận động các dự án và tiểu dự án ODA, 
ra quyết định đầu tư, và lựa chọn nhà thầu. Sau khi dự án đề xuất được Văn phòng Thủ tướng 
thông qua, công tác chuẩn bị dự án được triển khai, nghiên cứu khả thi được thông qua, sau đó 
chủ dự án có thể triển khai dự án.  
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Chính phủ cũng đã công bố một số chính sách ngành, cũng như các nghị định, và hướng 
dẫn quan trọng về phát triển đô thị, cấp nước và vệ sinh trong giai đoạn 1997-1998, và một vài 
văn bản quan trọng đó bắt nguồn từ những thảo luận với ADB trong chuẩn bị dự án. Kế hoạch 
định hướng về cấp nước quốc gia tới năm 2010 (ban hành năm 1998) đã đặt ra một số mục tiêu 
như phạm vi mạng lưới cấp nước và vệ sinh đô thị đạt 80%, và 80-100 lít nước theo đầu người 
mỗi ngày. Tình trạng thất thu trong cấp nước (NRW) tại những khu đô thị mới được giảm 30%, 
các công ty cấp nước trở thành các đơn vị sự nghiệp công độc lập tự trang trải cho hoạt động, 
bảo dưỡng (O&M), và vốn đầu tư bằng nguồn thu phí cấp nước.  

Chiến lược và Chương trình của ADB về Cấp nước và Dịch vụ Đô thị 

Chiến lược của ADB tại Việt Nam đã phát triển thành một khuôn khổ tái thiết đô thị và 
phát triển nông thôn bền vững và toàn diện về mặt xã hội. Kể từ năm 1999, ADB đã tập trung vào 
các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, là những lĩnh vực ADB có lợi thế cạnh tranh và cũng là 
những lĩnh vực khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, hoặc đối tác đồng tài trợ có thể chia 
sẻ gánh nặng. Chính phủ và ADB đã hợp tác trong những lĩnh vực, chẳng hạn như thực thi chính 
sách và triển khai cải cách, nhằm chống tham nhũng, lãng phí và thiếu năng lực; phát triển cơ sở 
hạ tầng tại những đô thị lớn, thúc đẩy bền vững (nông nghiệp) nông thôn; và quản lý nguồn tài 
nguyên. Năm 2001, trọng tâm hỗ trợ thay đổi theo hướng tập trung vào khu vực Miền Trung 
nghèo hơn, được thể hiện qua việc vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên nhận được ít 
nhất một phần ba hỗ trợ của ADB.  
 
 ADB đã hỗ trợ thông qua các khoản vay và những khoản viện trợ khác cho lĩnh vực cấp 
nước, vệ sinh và dịch vụ đô thị tại Việt Nam kể từ năm 1993. Bảy khoản vay trị giá 427 triệu đô-la 
và năm dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA) lên tới 3 triệu đô-la đã được phê duyệt. Hai trong số các dự án 
hỗ trợ kỹ thuật là nhằm chuẩn bị cho dự án vay, những dự án TA còn lại dành cho tăng cường 
năng lực, bao gồm cả chuẩn bị kế hoạch tổng thể, tăng cường thể chế và chính sách phí cho thành 
phố Hồ Chí Minh.  

Hỗ trợ của ADB trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và dịch vụ đô thị  

Bắt đầu từ dự án Cấp nước và Vệ sinh tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, và các dự 
án hỗ trợ kỹ thuật sau đó năm 1998 (xác định giá nước toàn quốc), năm 1999 (tăng cường cấp 
nước và vệ sinh thành phố HCM), và năm 2000 (chuẩn bị kế hoạch tổng thể về cấp nước và vệ 
sinh cho thành phố HCM), hỗ trợ phát triển của ADB đã đáp ứng nhu cầu của Chính phủ trong 
việc phục hồi, và tiếp theo là mở rộng các hệ thống cấp nước và vệ sinh. Tháng 2 năm 2003, Ban 
Đánh giá Độc lập (IED) đã cho điểm ba dự án hỗ trợ kỹ thuật tư vấn (ADTA) ở mức “hài lòng”, 
trong đó nêu rõ hiệu quả của hệ thống giá nước được triển khai, và tình bền vững của những 
khóa đào tạo về quản lý cấp nước và vệ sinh, sức khỏe môi trường đã được triển khai – dự án 
sau được triển khai với sự tham gia của Hội Phụ nữ Việt Nam. 
 

Những can thiệp về cấp nước và vệ sinh đã thay đổi địa bàn từ những thành phố lớn là 
thành phố HCM và Hà Nội sang các đô thị của các tỉnh thành, và sau cùng là khu vực Miền Trung 
trong giai đoạn 2000-2011, cùng với nhận thức rõ ràng về phân cấp trách nhiệm hành chính trong 
quản lý tài nguyên nước tại địa phương. Trong những dự án vay gần đây nhất, (1880 [Dự án Cấp 
nước và Vệ sinh Đô thị lần thứ ba], 2034 [Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung], và 
2272 [Dự án Phát triển Đô thị Nhỏ và Vừa Miền Trung], Ủy ban Nhân dân các tỉnh, chứ không chỉ 
là Bộ Xây dựng là những bên tham gia trực tiếp. Khoản vay 1880 dành cho các vùng đô thị lớn 
khác, những nơi Chính phủ đã xác định ưu tiên phục hồi và mở rộng cách đây một thập kỷ. Vào 
năm 2012, ADB sẽ hoàn thành thế hệ đầu tiên các dự án cấp nước tại các đô thị cấp tỉnh quan 
trọng trên cả nước. Thoát nước, quản lý chất thải rắn, cải thiện môi trường đô thị tại các thành 
phố lớn là những lĩnh vực ngày càng nhận được sự quan tâm trong số các lĩnh vực về phát triển 
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đô thị. ADB cũng bắt đầu hỗ trợ cụ thể hơn về cấp nước và vệ sinh ở quy mô lớn hơn (cho Đà 
Nẵng, Hải Phòng, Tp. HCM, và Huế), coi đó là trọng tâm mới về hỗ trợ của ADB trong lĩnh vực 
này.  

Đánh giá Hiệu quả Thực hiện Chiến lược (Đánh giá từ trên xuống)  

Đánh giá chiến lược. Vị thế chiến lược của ADB trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và 
phát triển đô thị được đáng giá ở mức “đáng kể”. Chiến lược và chương trình quốc gia nhìn 
chung phù hợp với các ưu tiên phát triển quốc gia của Chính phủ. ADB đã làm việc với các đô thị 
lựa chọn theo các giai đoạn. Tp. HCM là mục tiêu của khoản vay đầu tiên năm 1993. Vì giai đoạn 
thai nghén và chuẩn bị trước khi xử lý khoản vay là chưa đủ, ADB cũng đã phê duyệt ba dự án 
hỗ trợ kỹ thuật tư vấn đồng thời với khoản vay đó. Bên cạnh việc hỗ trợ kịp thời về chính sách và 
tăng cường năng lực, ba dự án này là nền tảng vững chắc giúp ADB tiếp tục tiến hành trao đổi về 
chính sách với Chính phủ, liên quan đến việc đưa ra mức giá trên cơ sở bù đắp chi phí đầy đủ và 
quản lý tài chính bền vững. Khoản vay 1361 (Dự án Cấp nước và Vệ sinh Đô thị cấp tỉnh) là 
khoản vay đầu tiên dành cho đô thị cấp tỉnh, hình thành nên mô hình tiêu biểu và chuẩn mực cho 
các hoạt động (cho vay) trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh tại các đô thị của các tỉnh. Hai dự án 
hỗ trợ khác cho khu vực Miền Trung được tiến hành muộn hơn về tổng thể được coi là hoạt động 
mở rộng hướng tiếp cận của ADB về cấp nước cho 32 trên 64 tỉnh thành. Khác với các nhà tài 
trợ khác (đặc biệt là Ngân hàng Thế giới), ADB đã hỗ trợ mạnh mẽ cho các đô thị vừa và nhỏ cấp 
tỉnh, kể cả tại các tỉnh có mạng lưới đường ống nước còn hạn chế kể từ thời thuộc địa, chỉ tồn tại 
ở những huyện lỵ trung tâm. 
 

Giá trị Gia tăng: Đóng góp cho Phát triển. Giá trị gia tăng của ADB trong lĩnh vực cấp 
nước, vệ sinh và phát triển đô thị được đánh giá ở mức “khiêm tốn”. Tác động trực tiếp đến sức 
khỏe, cụ thể là giảm các bệnh lây lan qua nguồn nước, không thể được khẳng định một cách 
chính xác qua dữ liệu, vì Chính phủ mới chỉ theo dõi tình trạng bệnh tật theo tỉnh, chứ chưa theo 
các thành phố nhỏ và thị xã. Mặt khác, khi ADB bắt đầu cập nhật và tăng cường chính sách bảo 
trợ xã hội từ giữa những năm 1990, đó là khởi đầu của thời kỳ phân cấp, khi đó các bộ cấp trung 
ương và cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền triển khai bắt đầu mới học hỏi và chấp nhận khái niệm 
bảo vệ môi trường và các vấn đề về định cư, những vấn đề vẫn còn là các khái niệm mới trong 
nước. Khi bắt đầu hỗ trợ, ADB đã đặt trọng tâm một cách phù hợp vào việc xây dựng năng lực 
quản lý kỹ thuật và tài chính cho chính phủ cấp trung ương, đặt nền tảng cho việc áp dụng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật và công cụ về quản lý cấp nước hiện đại. Mặc dù ADB giả định rằng công tác 
hỗ trợ năng lực sẽ có tác động từ cấp trung ương xuống các UBND và các công ty cấp nước qua 
các dự án sau đó, tuy nhiên giả định về giá nước tăng lên và giảm thất thu trong cấp nước 
(NRW) không diễn ra như dự kiến. Mặc dù các dự án hỗ trợ kỹ thuật tư vấn đã giúp xác định 
được mức giá nước phù hợp về mặt kỹ thuật, nhưng để thực hiện được nó còn đòi hỏi phải có ý 
chí chính trị. Việc các dự án được triển khai tại quá nhiều thành phố và thị xã gây khó khăn cho 
cán bộ ADB (tại trụ sở chính và cơ quan đại diện thường trú) trong giám sát tiến độ triển khai. 
Hơn nữa, hệ thống giám sát và đánh giá lợi ích (BME) chưa được thể chế hóa tại các công ty cấp 
nước.  
 

Hòa hợp về chính sách, tính phù hợp của dự án và mục tiêu. Nhìn chung, chất lượng 
các nghiên cứu khả thi được đánh giá ở mức hài lòng, nhưng các nghiên cứu khả thi trong tương 
lai được đòi hỏi cao hơn chỉ ở mức định nghĩa dự án về mặt kỹ thuật. Các tư vấn cần chuẩn bị 
thiết kế cuối cùng và hồ sơ thầu ít nhất cho năm đầu tiên của dự án. Họ cũng cần phải vạch ra 
những cải cách thể chế sâu sắc (ví dụ, bộ phận nào có thẩm quyền ra quyết định, vị trí nhân sự 
nào cần được tăng cường, những kỹ năng cần có cần được tăng cường thế nào), những mục 
tiêu tài chính (ví dụ, các chỉ tiêu tài chính cơ bản, kế hoạch tăng giá và tạo nguồn thu, mục tiêu 
trả nợ) và các hợp phần của dự án xuất phát từ một kế hoạch phát triển tổng thể và dài hạn.  
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Mức giá và khả năng bền vững tài chính. Cải thiện tính khả thi tài chính của các dự án 
vệ sinh và cấp nước (WSC) qua tăng mức giá và tăng hiệu suất là một mục tiêu đáng ghi nhận 
của các dự án ADB trong lĩnh vực này. Những điều khoản dự án về tăng mức giá là nhằm làm 
cho các dự án vệ sinh và cấp nước (WSC) trở nên bền vững và độc lập về tài chính. Tuy nhiên, 
mặc dù đã có một số cải thiện, nhưng chỉ một vài dự án vệ sinh và cấp nước (WSC) đạt được 
mục tiêu tài chính đặt ra trong các hiệp định vay. Nhìn nhận một cách chặt chẽ, hầu hết các điều 
khoản về các vấn đề tài chính, đặc biệt là mức tăng giá và các chỉ số tài chính (ví dụ tỷ lệ trả nợ) 
chưa đạt được trong hầu hết các khoản vay. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tài chính (FIRR) được xác 
định tại các Báo cáo Hoàn tất Dự án (PCR) và Báo cáo Đánh giá Hiệu quả Dự án (PPER) đã đạt 
được mục tiêu chuẩn về mặt số liệu do các dự án vệ sinh và cấp nước (WSC) tạo được nguồn 
thu từ các hoạt động ngoài lĩnh vực chính khác, trong đó các cơ sở mạnh về vệ sinh và cấp nước 
(WSC) tham gia vào kinh doanh xây dựng (v.d. đường đô thị), hoặc đầu tư vào bất động sản; và 
trong hầu hết các trường hợp,như theo thông tư của chính phủ, số thu đó đạt được do UBND trợ 
cấp cho các cơ sở vệ sinh và cấp nước (WSC) để bù đắp thiếu hụt từ nguồn thu phí sử dụng. Cơ 
hội đạt mục tiêu là rất mong manh do chính sách phí và giá hiện nay của Chính phủ và các 
UBND. Khi đặt ra các mục tiêu khó khăn đó, các cán bộ dự án đã không lường trước được 
những trở ngại sâu xa từ phía các UBND trong việc tăng mức giá. Trong các báo cáo và khuyến 
nghị cho chủ tịch (RRP), các dự báo tài chính tỏ ra khả quan khi đưa ra giả định về tăng mức giá. 
Các hiệp định vay cần phải được đàm phán kỹ lưỡng và phải được hiểu đầy đủ, đáp ứng được 
các nhu cầu triển khai tiếp theo. Các hiệp định vay không thể bù lấp cho cam kết rõ ràng từ đầu 
được thể hiện trong quá trình chuẩn bị dự án. Cần phải có những đối thoại chính sách mạnh mẽ 
hơn không chỉ trong quá trình xử lý khoản vay mà trong suốt quá trình triển khai, bằng cách liên 
hệ thường xuyên với Cơ quan đại diện thường trú. Việc sử dụng diễn đàn giữa các nhà tài trợ 
trong ngành về mức giá cũng có thể đem lại hiệu quả. ADB cần phải kiên định trong việc thuyết 
phục Chính phủ, các UBND, và các cơ sở vệ sinh và cấp nước trong việc tăng mức giá và đảm 
bảo bù đắp chi phí một cách lành mạnh.    
 

Tăng cường năng lực và thể chế. Để giúp các cơ sở vệ sinh và cấp nước hiện đại hóa 
hệ thống quản lý và tài chính của họ, mỗi dự án đều có hoạt động tăng cường năng lực – nhưng 
kết quả chưa đồng đều. Ngoại trừ dự án đầu tiên, công tác tăng cường năng lực hầu như chỉ hạn 
chế ở mức 1 tuần đào tạo. Một số công ty được hưởng lợi nhiều hơn, nhưng một số chưa thu hái 
được nhiều. Để tăng cường hiệu quả, công tác hỗ trợ phát triển thể chế cần phải được tiến hành 
đồng bộ hơn. Thay vì tập trung vào một số hệ thống, dự án cần phải giúp cho toàn công ty đưa ra 
được tầm nhìn tương lai, xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, với sự hỗ trợ kỹ thuật liên 
tục. Thiếu nguồn lực và hạn chế về trọng tâm tại các dự án hỗ trợ kỹ thuật cũng là một khó khăn 
trong việc hỗ trợ đồng bộ.  
 

Quản lý danh mục. Công tác quản lý danh mục cũng chưa thật hiệu quả. Những chậm trễ 
kéo dài làm ảnh hưởng đến toàn bộ các dự án, gây đình hoãn trong hầu hết các tiểu hợp phần dự 
án. Toàn bộ các dự án trong chương trình vệ sinh và cấp nước đô thị phải mất khoản 8,5 năm mới 
hoàn thành, chậm 3,5 năm so với dự kiến tại báo cáo và khuyến nghị (RRP). Những chậm trễ này 
là do Ban QLDA Trung ương (CPMU) còn thiếu năng lực và kinh nghiệm, quy trình xem xét và phê 
duyệt còn chậm và qua nhiều cấp, từ viết điều khoản giao việc, mời thầu tư vấn trong danh sách 
ngắn, cho đến chấm thầu, trao thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng. Những chậm trễ như vậy có 
thể hiểu được đối với dự án thứ nhất và thứ hai, nhưng rất khó giải thích đối với những dự án gần 
đây (khoản vay 2034 Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Khu vực Miền Trung và khoản vay 2272, 
Dự án Phát triển Đô thị Nhỏ và Vừa Khu vực Miền Trung), trong đó, thời gian để ký kết hợp đồng 
với tư vấn thực chất còn bị kéo dài hơn. Các văn bản dự án đều nêu bật lên khó khăn trong việc 
thuê tư vấn, tuy nhiên đến nay chưa hề có cải thiện. Khung thời gian trong tài liệu báo cáo và 
khuyến nghị Chủ tịch (RRP) là không thực tế so với kinh nghiệm. Các dự án trong tương lai phải có 
dự báo thời gian một cách thực tế và thận trọng phản ánh được kinh nghiệm vừa qua. Khi cân 
nhắc tất cả các khía cạnh trên, hiệu quả hoạt động của ADB được cho điểm ở mức “khiêm tốn.” 
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Đánh giá về Hiệu quả Hoạt động của Chương trình (đánh giá từ dưới lên)  

Tính phù hợp. Các dự án trong lĩnh vực này được đánh giá là “phù hợp”. Chiến lược 
ngành của ADB phù hợp với chiến lược của Chính phủ, và sự hỗ trợ của ADB đóng vai trò đáng 
kể trong việc lấp chỗ trống và mở rộng mạng lưới cấp nước tại các đô thị của các tỉnh thành. 
Thiếu nước sạch và tình trạng kém vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân và 
đem lại nguy cơ về sức khỏe công cộng. Nếu không có các cơ sở hạ tầng tiêu thoát nước, những 
khu vực có người dân sinh sống sẽ bị úng lụt, tài nguyên nước sẽ bị ô nhiễm rộng khắp. Cải thiện 
về vệ sinh và cấp nước là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của Chính phủ 
nhằm cải thiện về sức khỏe và cuộc sống của người dân, đồng thời kiểm soát ô nhiễm nguồn 
nước. Cho đến nay, cả bảy dự án đều cho thấy tính phù hợp trực tiếp qua chiến lược ngành của 
ADB và Chính phủ. Ngoại trừ hai dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, các dự án nhằm giải quyết 
yếu kém về vệ sinh và nước sạch tại 32 đô thị nhỏ và vừa trên toàn quốc. Một số thị trấn hoặc thị 
xã trong đó thuộc dạng nghèo nhất và hầu hết chưa sẵn sàng giải quyết những khó khăn về vệ 
sinh và cấp nước. Các dự án này cũng hướng tới mục tiêu rộng hơn là thúc đẩy tăng trưởng cân 
đối giữa vùng miền và tạo điều kiện cho các thị trấn, thị xã trở nên hấp dẫn hơn, nhằm tránh di cư 
ra các thành phố lớn. Khi ADB tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này trong những giai đoạn sau của 
các dự án cấp nước tại các đô thị cấp tỉnh, lợi ích đem lại sẽ nhiều hơn nếu có một khung thời 
gian thực tế hơn và được chủ động hơn trong các đối thoại về các vấn đề quản lý tài chính. 
 

Hiệu quả. Các dự án trong lĩnh vực này được đánh giá là “hiệu quả”. Ngoại trừ khoản vay 
1702 (Dự án Cải thiện Môi trường Tp. HCM), bị hủy do không hoạt động (xem Phụ chương 11), 
các dự án hoàn tất nhìn chung đạt kết quả đặt ra, cho dù bị chậm trễ kéo dài. Những khoản đầu 
tư cho dự án đã đem lại kết quả cải thiện đáng kể về chất lượng cũng như phạm vi. Về tổng thể, 
hơn một triệu người dân đã được cấp nước sạch từ đường ống 24h/ngày. Công suất các nhà 
máy nước đã được tăng cường để phục vụ thêm 500.000 người dân. Các hợp phần về thoát 
nước chỉ riêng trong ba khoản vay đã hoàn tất, đạt giá trị khoảng 15 triệu đô-la. Hiện chưa thể 
đánh giá lợi ích đạt được hoặc đối tượng hưởng lợi do thiếu dữ liệu, nhưng có thể nói rằng 
những khoản đầu tư này đã đem lại kết nối tốt hơn cho mạng lưới thoát nước, dẫn đến kết quả là 
giảm lụt lội tại những địa bàn hưởng lợi. Cuộc điều tra về kinh tế xã hội được tiến hành trong đợt 
đánh giá hiệu quả hoạt động của Khoản vay 1514 cho thấy mức giá trung bình hàng tháng tại bảy 
thị xã, thị trấn trong dự án là 40.000 đồng. Người tiêu dùng tại các hộ gia đình qua thảo luận 
nhóm cho biết họ sẵn sàng chi trả 50.000 đồng nếu chất lượng nước được cải thiện. Hơn nữa, 
nguồn tài chính dành cho cải thiện vệ sinh hộ gia đình (cải thiện bể phốt hoặc nhà vệ sinh) qua 
hoạt động vốn quay vòng được coi là khá hiệu quả.  
 

Hiệu suất. Các dự án trong lĩnh vực này được đánh giá là có “hiệu suất thấp”. Tình trạng 
thất thu cấp nước (NRW) tràn lan của các cơ sở vệ sinh và cấp nước gây thất thoát lớn về hiệu 
suất và công suất sử dụng. Thất thoát kỹ thuật (rò rỉ) là nguyên nhân chính trong thất thu, nhưng 
thất thoát kinh doanh (đọc sai đồng hồ hoặc kết nối trộm) cũng là yếu tố không thể bỏ qua (xem 
Hộp 2 tại đoạn trang 56). Giảm thất thu trong cấp nước (NRW) sẽ tiết kiệm được số vốn đáng kể. 
Tất cả các dự án đều có hỗ trợ kỹ thuật nhằm giảm thất thu trong cấp nước (NRW) và các điều 
khoản quy định về mức giảm thất thu. Đoàn đánh giá tác động đã ghi nhận có cải thiện nhỏ lẻ về 
chống thất thu trong cấp nước (NRW) trong giai đoạn từ 2004 đến 2007 tại những thành phố và 
thị xã được đánh giá, nhưng với mức độ đầu tư và hỗ trợ nhận được qua các dự án của ADB, 
trình trạng thất thu trong cấp nước hiện nay ở mức 30% vẫn còn là cao. Không một thị xã, đô thị 
mà đoàn đến làm việc có một cán bộ chuyên trách hoặc một kế hoạch bền vững về giảm thất thu 
trong cấp nước. Hỗ trợ kỹ thuật, mặc dù có một số thành công trong ngắn hạn, nhưng vẫn chưa 
tạo ra mức cam kết đủ mạnh ở cấp quản lý để có thể giảm thất thu trong cấp nước (NRW). Ngoại 
lệ duy nhất là Thủ Dầu Một, nơi đơn vị vệ sinh và cấp nước chủ động tiếp tục các nỗ lực giảm 
thất thu trong cấp nước (NRW). Vào năm 2008, mức thất thu trong cấp nước đã giảm xuống còn 
15% tại một nửa thị xã và hiện đang có các nỗ lực giảm hơn nữa trong một nửa còn lại. Công tác 



vii 

giảm thất thu trong cấp nước cần được hỗ trợ vốn dài hạn một cách phù hợp và trên hết cần có 
cam kết chắc chắn từ cấp quản lý. Phương pháp kỹ thuật được kỳ vọng nhiều nhất là khoanh 
vùng mạnh lưới đường ống.  

 
 Khả năng bền vững. Các dự án trong lĩnh vực này được đánh giá là “có khả năng bền 
vững”. Các cán bộ lĩnh vực vệ sinh và cấp nước có đủ kiến thức kỹ thuật và chuyên môn để phụ 
trách về lĩnh vực cấp nước. Mục tiêu cơ bản của từng dự án là làm cho tiện ích này trở nên bền 
vững hơn về tài chính qua việc tăng mức giá. Những quan sát qua đánh giá tác động và báo cáo 
hoàn tất dự án cho thấy đã có những tiến bộ ban đầu trong lĩnh vực vệ sinh và cấp nước về các 
điều khoản này. Trong toàn bộ các dự án, tính bền vững về tài chính đã được cải thiện. Các cơ 
sở vệ sinh và cấp nước đã được trao quyền giữ lại vốn khấu hao; một số đơn vị đã triển khai thu 
phí khoán. Tuy nhiên, các cơ sở vệ sinh và cấp nước chưa đạt được các chỉ tiêu tài chính mục 
tiêu. Một số đơn vị đã tạo nguồn thu để đầu tư. Hầu hết các đơn vị đã có thể bù đắp chi phí vận 
hành và bảo trì (O&M), nhưng chủ yếu vẫn còn dưới mức cần thiết. Về tổng thể, các đơn vị chưa 
đạt được mục tiêu tài chính và mức giá ở tất cả các đơn vị còn lâu mới đủ để bù đắp chi phí. 
Trong 3 năm qua, tình trạng tài chính ở các đơn vị vệ sinh và cấp nước đã trở nên khá tồi tệ, vì 
UBND liên tục từ chối những đề nghị tăng mức giá, trong khi vẫn phải trợ cấp cho các đơn vị này 
theo yêu cầu trong bối cảnh phân cấp. Tất cả các dự án đều đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật để cải 
thiện về quản lý tiện ích, hành chính và vận hành. Các ban quản lý dự án (PMU), các công ty vệ 
sinh môi trường đô thị và cấp nước, Hội Phụ nữ Việt Nam đã được tăng cường năng lực, ở mức 
độ khác nhau, và đã được đào tạo tập trung về vận hành và bảo trì (O&M) cơ sở hạ tầng và giảm 
thất thu cấp nước (NRW). Tổng cộng 8,6 triệu đô-la đã được phân bổ cho mục tiêu đó. Các dự 
án cũng đã cung cấp phần cứng, phần mềm tin học, đào tạo nhằm tăng cường quản lý thông tin, 
quản lý tài chính và kế toán, các hệ thống kinh doanh. Có lẽ kết quả đạt được sẽ tốt hơn qua các 
dự án vay của ADB nếu nhu công tác tăng cường năng lực được thực hiện trên quan điểm rộng 
hơn là phát triển thể chế. Ví dụ, hoạt động hỗ trợ năng lực năm 1999, đã giúp cơ quan vệ sinh và 
cấp nước của Tp. HCM xác định nhu cầu đào tạo và thể chế hóa công tác đào tạo. Tuy nhiên, 
Tp. HCM rất khác so với các thành phố nhỏ và thị xã khác về mặt phạm vi, quy mô và năng lực. 
Thay vào đó, có lẽ nên có nỗ lực chia sẻ kiến thức và hiểu biết về thông lệ quản lý tiện ích hiện 
đại để thúc đẩy thay đổi.  

Kết quả và tác động từ hỗ trợ của ADB đối với ngành  

 Về tổng thể, đoàn đánh giá ghi nhận cải thiện “đáng kể” trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh 
đô thị tại Việt Nam qua hỗ trợ đáng kể của ADB đối với trên 30 thành phố và thị xã cấp tỉnh, đặc 
biệt về cấp nước. Khoảng 80% người dân sinh sống tại trung tâm và ngoại ô các thành phố và thị 
xã hiện đã được cấp nước liên tục. ADB cũng hỗ trợ xây dựng các bể phốt, cải tạo hạ tầng thoát 
nước, tăng cường các chương trình giáo dục môi trường công cộng, và tăng cường năng lực mua 
sắm đấu thầu (chuẩn bị và chấm thầu). Mặc dù tác động về y tế công cộng chưa thể coi là rõ rệt, vì 
Chính phủ chưa thu thập dữ liệu một cách có hệ thống về tình trạng bệnh lây qua nguồn nước, 
nhưng tại một số thành phố, tình trạng rối loạn tiêu hóa do nước bẩn đã không còn phổ biến. Một 
nghiên cứu đánh giá tác động (IED) về Vệ sinh và Nước sạch Nông thôn tại Punjab, Pa-kít-tăng đã 
kết luận rằng nếu không có điều tra số liệu ban đầu, rất khó và rất tốn kém để có thể chứng minh 
được những cải thiện về y tế công đồng qua những cải thiện về nước sạch. Tuy nhiên, trong bối 
cảnh thị xã và thành phố cấp tỉnh, “tác động về giới” (giảm công sức và cải thiện giáo dục cho trẻ 
em gái)thay cho tác động về “sức khỏe” có thể cần phải quan tâm hơn nữa trong những dự án 
tương lai. Nếu hoạt động này muốn lấy mục tiêu sức khỏe cộng đồng để đo tác động dự án, ADB 
cần phải tham gia đầy đủ và thường xuyên hơn với chính phủ trong những sáng kiến về giám sát 
dự án. Ngoài ra, tại nhiều quốc gia thành viên đang phát triển của ADB trong đó có Việt Nam, các 
dự án cấp nước của ADB cần được lồng ghép với quản lý chất thải rắn (SWM) và vệ sinh môi 
trường, mới đạt được hiệu quả là giảm tác động tiêu cực không mong muốn của việc sử dụng 
nước đọng, nước bẩn đối với sức khỏe cộng đồng. Quản lý chất thải rắn (SWM) và vệ sinh môi 
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trường cần được lồng ghép đầy đủ hơn vào các dự án tương lai (hiện chỉ có trong khoản vay 2034, 
và khoản vay 1702 đã bị hủy là có hợp phần đáng kể về vệ sinh môi trường). Công tác xây dựng 
năng lực phục vụ triển khai dự án, bao gồm cả năng lực quản lý tài chính (kế toán), chưa đạt được 
kết quả đặt ra trong thẩm định dự án: các cơ sở cấp nước và vệ sinh cấp tỉnh cần tiếp tục được 
hướng dẫn và hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Chính phủ và các đối tác nước ngoài.  

Xếp hạng hiệu quả hoạt động và đánh giá kết quả của ADB 

 Về tổng thể, đoàn đánh giá cho điểm hỗ trợ của ADB cho Việt Nam trong lĩnh vực cấp nước 
và vệ sinh đô thị ở mức “thành công ở mức thấp”. Chiến lược của ADB trong lĩnh vực đô thị được 
coi là “thành công một phần”, theo đánh giá từ trên xuống: vị thế chiến lược được coi là “đáng kể”, 
giá trị gia tăng và hiệu quả hoạt động của ADB được đánh giá là “khiêm tốn”. Theo đánh giá từ 
dưới lên, đoàn đánh giá tuyên bố chương trình của ADB trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh đô thị 
là “thành công”, có cân nhắc đến các tiêu chí đánh giá chuẩn (tính phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, 
tính bền vững và tác động). Vụ Đánh giá Độc lập, trong một đợt đánh giá từ dưới lên khác phục vụ 
cho báo cáo kiểm toán hiệu quả hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trước đó, cũng đã cho điểm các dự án 
hỗ trợ kỹ thuật là “thành công” – mức điểm nhận được sự đồng thuận của đoàn đánh giá chương 
trình hỗ trợ ngành (SAPE).  
  

Các vấn đề 

 Đơn giản hóa về đấu thầu thiết bị và công trình xây dựng. Thủ tục đấu thầu phức tạp 
gây ra chậm trễ đáng kể tại tất cả các dự án, đặc biệt là những dự án đòi hỏi đấu thầu cạnh tranh 
quốc tế. Về lâu dài, các tổ chức tài chính quốc tế cần tiến hành đối thoại sâu với Chính phủ nhằm 
đơn giản hóa công tác xem xét và ra quyết định, hỗ trợ Chính phủ áp dụng các chuẩn mực quốc 
tế. 

 
 Xử lý trượt giá và đội chi. Mức trượt giá ngoài dự kiến tại Việt Nam dẫn tới đội chi và 
phải cắt giảm phạm vi đầu ra và kết quả dự án. Để dự phòng những tác động đó trong tương lai, 
đoàn đánh giá chương trình hỗ trợ ngành (SAPE) đề nghị chính phủ phải bổ sung vốn nhanh 
hoặc cho phép ADB đưa ra mức dự phòng giá thực tế hơn dựa trên hiệu quả và kinh nghiệm từ 
những dự án trước đó, không chỉ đơn thuần dựa vào các dữ liệu dự báo kinh tế vĩ mô không phù 
hợp với đặc thù của lĩnh vực cấp nước. 

 
 Nhấn mạnh Lợi ích về Giám sát và Đánh giá. Các UBND chưa tuân thủ các nghĩa vụ về 
giám sát và đánh giá lợi ích trong triển khai dự án, mà còn đồng tình với các Ban QLDA và cơ sở 
vệ sinh và cấp nước coi việc đó là rắc rối, không cần thiết và sau đó bỏ qua. Các chương trình 
phát triển thể chế cần nhấn mạnh nhu cầu giám sát và đánh giá tốt về quản lý tiện ích hiện đại và 
hỗ trợ cho việc đó.  

Bài học  

 Giảm chậm chễ trong triển khai. Tất cả các dự án trong chương trình vệ sinh và cấp 
nước đều bị chậm đáng kể, gây ra những hệ quả nghiêm trọng: về tổng thể các dự án phải mất 
khoảng 8,5 năm mới hoàn thành, chậm khoảng 3,5 năm so với ước tính lúc thẩm định. ADB cần 
xem xét khả năng giảm thời gian khởi động dự án bằng cách kiểm tra lại việc thuê tư vấn triển 
khai, xem xét các báo cáo khả thi (đặc biệt trong năm đầu tiên), và đảm bảo những chỉnh sửa 
phạm vi dự án cũng như thiết kế ban đầu phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án 
chứ không phải trong giai đoạn triển khai.  
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Cải thiện chất lượng tư vấn. Nhìn chung, đánh giá về hiệu quả hoạt động của tư vấn 
vẫn còn ở mức khác nhau cho thấy có nhu cầu cần cải thiện. Các dự án tương lai cần (i) kết hợp 
năng lực kỹ thuật cao của tư vấn quốc tế với kinh nghiệm địa phương của những tư vấn trong 
nước thực sự có đủ trình độ; (ii) chuẩn bị đủ vốn để thu hút tư vấn chất lượng cao và cho phép 
họ có đủ thời gian để thực hiện tốt công việc; và (iii) thúc đẩy mối quan hệ công việc hiệu quả 
giữa tư vấn và đối tác địa phương. 
 
 Chuẩn bị các điều khoản tốt hơn, được cân nhắc cẩn trọng hơn. ADB cần đặt ra các 
mục tiêu thận trọng hơn, có thể đạt được trong các điều khoản, đảm bảo các bên tham gia hợp 
đồng hoàn toàn chấp nhận, và sẵn sàng viện dẫn các biện pháp điều chỉnh trong trường hợp 
thiếu tuân thủ nghiêm trọng. Các bài học rút ra từ các dự án trước đây cần được áp dụng đầy đủ. 
 
 Tăng cường phân tích rủi ro. Những phân tích rủi ro trong tài liệu báo cáo và khuyến 
nghị Chủ tịch (RRP) còn yếu và chưa thể hiện cái nhìn thực tiễn về các vấn đề quan trọng của dự 
án. Chậm trễ trong triển khai còn ít được đề cập và các biện pháp điều chỉnh chưa được thuyết 
phục.  

Khuyến nghị  

Khuyến nghị các hành động tiếp theo 
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gian 
1. Tiến hành các biện pháp phù hợp để rút ngắn quy trình 
thiết kế cuối cùng bằng cách củng cố các nghiên cứu khả thi, 
vận dụng các kế hoạch dự phòng thực tế, và tăng giám sát 
(đoạn 94). 

Vụ Đông Nam Á 2010 

2. Xây dựng các chỉ số ngành (cùng với chính phủ) về cải 
cách thể chế và hiệu quả tài chính của các công ty cấp 
nước và công ty môi trường đô thị bằng cách thực hiện tốt 
hơn công tác lập kế hoạch kinh doanh, làm rõ trách nhiệm 
và thiết lập các hệ thống kế toán riêng (đoạn 95). 

Vụ Đông Nam Á 2011 

3. Đẩy mạnh cam kết của bên vay về những điều chỉnh mức 
giá cần thiết để đảm bảo tính khả thi tài chính bằng cách 
xác định những hành động ban đầu theo kế hoạch kinh 
doanh đã thống nhất (đoạn 96).  

Vụ Đông Nam Á 2011 

4.  Hỗ trợ lồng ghép vấn đề xử lý nước thải (cống) trong 
thiết kế dự án tương lai nhằm bổ sung cho những khoản 
đầu tư đáng kể về cấp nước (đoạn 83).  

Vụ Đông Nam Á 2011 


