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Già hóa dân số ở Việt Nam 
~ Nhìn từ quan điểm an sinh xã hội ~  

Thay đổi về cơ cấu dân số  

Trong khu vực ASEAN, Singapore, Thái 

Lan và Việt Nam là ba quốc gia đang bước 

vào giai đoạn già hóa dân số. Tại Việt Nam, 

theo thống kê năm 2017, tỷ lệ dân số già1 đã 

đạt mức 7% và dự báo sẽ đạt mức 14% vào 

năm 2034 - khi đó Việt Nam sẽ được coi là 

quốc gia già. 

Như vậy, thời gian chuyển đổi cơ cấu dân 

số từ khi bắt đầu già cho tới khi già của Việt 

Nam là 17 năm, ngắn hơn rất nhiều so với các 

quốc gia khác, như Thái Lan mất 20 năm, 

Nhật Bản mất 25 năm. 

Hiện nay, tỷ lệ nhóm dân số trong độ tuổi 

thiếu niên 0-14 và tỷ lệ dân số trong độ tuổi 

sản xuất 15-59 đang bắt đầu giảm, và để duy 

trì được quy mô dân số, mức sinh thay thế cần 

đạt mức 2,1, trong khi mức sinh thay thế hiện 

tại là 1,95. Tỷ suất sinh này tại các thành phố 

lớn còn có xu hướng thấp hơn. 

Dân số già một mặt được coi là thành tựu 

của mức sống được cải thiện và sự phát triển 

chung của xã hội. Tuy nhiên, việc già hóa còn 

kèm theo sự gia tăng các bệnh mãn tính và các 

bệnh không lây nhiễm, như ung thư, tim 

mạch, tiểu đường - đòi hỏi chi phí điều trị tốn  

 

 

kém và thời gian điều trị kéo dài. 

Hiện tại, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm 

y tế của Việt Nam đạt mức 87%, tuy nhiên, 

số người tham gia bảo hiểm xã hội chỉ 

chiếm khoảng gần 26% (số liệu năm 2018) 

trong tổng số dân trong độ tuổi lao động. 

Theo dự báo của Tổ chức Lao động Quốc 

tế của Liên hợp quốc (ILO) và Bảo hiểm 

Xã hội Việt Nam, nếu không cải cách việc 

quản lý và vận hành Qũy Bảo hiểm Xã hội 

thì chỉ tới năm 2034, quỹ sẽ không thể chi 

trả lương hưu.  

Một đặc điểm nữa của Việt Nam là người 

cao tuổi khi bị đau yếu thường được chăm 

sóc tại gia đình, tuy nhiên, sự gia tăng của 

mô hình gia đình hạt nhân và xu hướng ly 

hương đi tìm việc ở các thành phố lớn 

khiến cho việc chăm sóc tại gia đình ngày 

càng khó khăn. 

Hiện nay, cứ 10 người dân thì có 1 người 

cao tuổi, và cho tới năm 2035, cứ 5,4 người 

dân thì có 1 người cao tuổi. Điều này đặt ra 

nhu cầu cấp thiết cho Việt Nam là phải thiết 

lập được một hệ thống an sinh xã hội toàn 

diện và bền vững để chăm sóc người cao 

tuổi. 

 
 

TIÊU ĐIỂM 

 

Việt Nam cần phải thiết lập được một hệ thống an sinh xã hội toàn 

diện và bền vững để chăm sóc người cao tuổi 

1 Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người cao tuổi được định nghĩa là trên 65, tuy nhiên, ở Việt Nam, theo Luật Người Cao 

tuổi ban hành năm 2009, người cao tuổi là nhóm dân số trên 60 tuổi. 
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Xu hướng và triển vọng xây dựng hệ thống an sinh 

xã hội dành cho người cao tuổi 

Sau nhiều năm vận động nhân dân thực hiện chính 

sách kế hoạch hóa gia đình, trong một vài năm gần đây, 

Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy cần phải nâng cao 

chất lượng dân số, vận động mỗi gia đình phải sinh đủ 

2 con, kêu gọi toàn dân rèn luyện sức khỏe thông qua 

tập thể dục thường xuyên, đi bộ mỗi ngày 10.000 bước, 

thực hiện lối sống lành mạnh. 

Riêng công tác về người cao tuổi cũng được Chính 

phủ quan tâm, thông qua việc ban hành các văn bản 

pháp luật, như Luật Người cao tuổi (2009) và Chương 

trình hành động về người cao tuổi giai đoạn 2012-

2020. 

Nhiều chính sách hướng dẫn triển khai hỗ trợ tài 

chính, khám chữa bệnh cho người cao tuổi được thực 

hiện, ví dụ như trợ cấp sinh hoạt, miễn giảm viện phí, 

vé đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng 

v.v… 

Tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề cần xem xét như 

kiểm tra sức khỏe định kỳ để tầm soát và phát hiện sớm 

bệnh, hay việc chăm sóc và điều trị tại nhà, phục hồi 

chức năng cho người dân nói chung và người cao tuổi 

nói riêng chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Điều này đặt 

ra thách thức rất lớn cho việc chăm sóc người cao tuổi 

khi mắc trọng bệnh và cần quá trình hồi phục lâu dài. 

Tại cộng đồng, bên cạnh sinh hoạt của Hội người cao 

tuổi tại địa phương, tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, 

mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau đang hoạt động 

rất sôi nổi với sự giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức 

Help Age International. Đây là mô hình tham gia tự 

nguyện của người dân nhằm giúp nhau rèn luyện sức 

khỏe, hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, chăm sóc người 

cao tuổi cô đơn đau yếu tại nhà. 

Hỗ trợ của JICA và chia sẻ kinh nghiệm của Nhật 

Bản 

Hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội hướng tới hỗ 

trợ nhóm yếu thế được coi là một trong trọng tâm hợp 

tác của JICA. Bên cạnh các dự án về đào tạo nguồn 

nhân lực y tế, tăng cường năng lực khám chữa bệnh 

cho hệ thống các bệnh viện, phòng chống các bệnh 

truyền nhiễm, JICA đã bắt đầu có hoạt động trong 

lĩnh vực tài chính y tế. 

Dự án tăng cường quản lý phương thức chi trả và 

gói dịch vụ y tế cơ bản từ bảo hiểm y tế đang được 

thực hiện nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu 

bao  phủ y tế toàn dân vào năm 2020. 

JICA là một thành viên tích cực tham gia vào nhóm 

công tác, cùng với các đối tác khác như Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân 

hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Lao động 

Quốc tế (ILO), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID), làm việc với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội 

Việt Nam trong quá trình rà soát và sửa đổi Luật Bảo 

hiểm Y tế. 

Ngoài ra, JICA cũng có nhiều chương trình hợp tác 

khác thông qua phái cử tình nguyện viên, lĩnh vực tư 

nhân, các tổ chức đoàn thể Nhật Bản và tổ chức phi 

chính phủ (NGO), các trường đại học… để thực hiện 

nhiều hoạt động về dự phòng, tăng cường sức khỏe, 

chăm sóc y tế, phục hồi chức năng cho người cao 

tuổi. 

Năm 2007, Nhật Bản đã trở thành quốc gia siêu già 

với 21% dân số là người già. Chi phí chăm sóc y tế 

và an sinh xã hội dành cho người cao tuổi tại Nhật 

Bản đang tạo ra sức ép lớn nên Chính phủ Nhật Bản 

đã đặt ra Chương trình nghị sự 2025, khi cứ 3 người 

thì có 1 người trên 65 tuổi và 5 người dân thì có một 

người trên 75 tuổi. 

Nhiều thập kỷ trước, Nhật Bản đã có sự tăng trưởng 

thần kỳ về kinh tế, tạo đà cho nhiều chính sách ưu 

việt về an sinh xã hội được thực hiện. Tuy nhiên, hiện 

nay, Nhật Bản đang bắt đầu phải xem xét sửa đổi các 

chính sách này cho phù hợp với tình hình mới. 

Gần đây, xu hướng mới tại Nhật Bản là già hóa tại 

chỗ, tức là kết hợp chặt chẽ giữa y tế và cộng đồng 

trong chăm sóc người cao tuổi. Về điểm này, có lẽ 

Nhật Bản học hỏi được nhiều từ Việt Nam – nơi có 

sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng trong công tác 

chăm sóc người cao tuổi hiện nay. 

Tái chế và quản lý hiệu quả phế thải xây dựng 
 

Ngày 7/5/2019 tại Hà Nội, hội thảo về tái chế và quản 

lý phế thải xây dựng trong khuôn khổ Dự án thiết lập hệ 

thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả để kiểm soát 

ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các 

loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt 

Nam (Dự án SATREPS) đã được tổ chức. 

Tham dự Hội thảo có khoảng 60 đại biểu của Bộ Xây 

dựng, Sở Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Xây dựng 

(đơn vị đối tác chính, thực hiện dự án), đại diện các đơn 

vị, công ty hoạt động trong lĩnh vực tái chế phế thải 

xây dựng của Việt Nam và đại diện phía Nhật Bản 

gồm các giáo sư trường Đại học Saitama, đại diện 

chính quyền tỉnh Saitama. 

Hội thảo nhằm chia sẻ các kinh nghiệm trong thực 

tiễn cũng như về mặt luật pháp trong quản lý, xử lý 

phế thải xây dựng đang diễn ra tại Việt Nam nói chung 

và Hà Nội nói riêng. Hội thảo cũng là cơ hội để phía 

Việt Nam thu thập các bài học kinh nghiệm của Nhật  
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Hội thảo về tái chế và quản lý phế thải xây dựng trong khuôn 

khổ dự án JICA 

Bản trong lĩnh vực tái chế phế thải xây dựng, tạo thị 

trường tiêu thụ cho các sản phẩm tái chế từ phế thải xây 

dựng. 

Tại hội thảo, trường Đại học Xây dựng (đại diện đối 

tác Việt Nam) đã báo cáo các hoạt động và kết quả của 

Dự án trong 1 năm đầu thực hiện. Các đại biểu cũng 

tham gia thảo luận và trao đổi kinh nghiệm, không chỉ 

từ thị trường Nhật Bản, Việt Nam mà cả từ các nước 

trong khu vực có các điều kiện kinh tế xã hội tương 

đồng với Việt Nam. 

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo đã được ghi nhận để 

tiếp tục cải thiện quá trình thực hiện Dự án trong thời 

gian tới. Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục tổ 

chức các hội thảo chuyên đề và mở rộng trong lĩnh vực 

phế thải xây dựng để thu thập kinh nghiệm quý báu 

từ Nhật Bản và bạn bè quốc tế. 

 

Hội thảo về Chương trình hỗ trợ ứng phó với Biến đổi khí hậu 
 

 
Đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường báo cáo đánh giá 

tình hình thực hiện Chương trình SP-RCC 

Ngày 9/5/2019 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (TN&MT) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc 
tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ 
quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức Hội thảo cập nhật 
tình hình thực hiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó với 
Biến đổi khí hậu (SP-RCC) và xây dựng Chương trình 
Hỗ trợ thực hiện Đóng góp do Quốc gia tự quyết định 
(NDC-IP) trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris 
về Biến đổi khí hậu. 

Trong các phiên thảo luận, đại diện Bộ TN&MT 

đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 

SP-RCC, những kết quả đạt được trong đào tạo, và 

cùng với đại diện các Bộ, ngành, các đối tác phát 

triển, nhà tài trợ thảo luận, đề xuất các giải pháp cải 

tiến, xây dựng Chương trình thay thế, tạm gọi là 

Chương trình hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia 

tự quyết định (NDC-IP). 

Tại Hội thảo, đại diện Bộ TN&MT, WB, AFD 

cũng cho rằng Chương trình thay thế NDC-IP khi 

đưa vào hoạt động cần phù hợp với tình hình thực 

hiện chính sách thực tế. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận tích cực, nêu 

bật tầm quan trọng trong việc gắn kết giữa Chương 

trình này với các chiến lược, kế hoạch Quốc gia như 

Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội (SEDS), Kế 

hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội (SEDP). 

JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng lộ 

trình giảm phát thải khí nhà kính (CO2) theo cam kết 

của Việt Nam tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về 

Biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP24). 

Thúc đẩy tài chính toàn diện cho phụ nữ 
 

Ngày 28/5/2019, Dự án thúc đẩy tài chính toàn diện 

đáp ứng giới thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài 

trợ đã tổ chức buổi giới thiệu về phương pháp tiếp cận 

lấy khách hàng làm trung tâm cho ba đơn vị cung cấp 

dịch vụ tài chính là Tổ chức Tài chính Vi mô Thanh 

Hóa, Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank) và 

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam. 

Tại sự kiện này, các thành viên tham dự không chỉ 
được nghe giới thiệu những kiến thức về cách tiếp cận 
lấy khách hàng làm trung tâm mà còn có cơ hội thảo 
luận nhóm về việc áp dụng phương pháp này trong 
phát triển các dịch vụ tài chính toàn diện hướng đến 
đối tượng khách hàng nữ ở Việt Nam. 

Cùng ngày, Dự án cũng tổ chức buổi họp khởi động 

Dự án do lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ  
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Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của đại diện Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, JICA, Ngân hàng Phát triển 

châu Á (ADB) và ba đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính 

nêu trên. 

Trong buổi họp, cán bộ Dự án đã chia sẻ đánh giá về 

tình hình phát triển tài chính toàn diện từ góc độ giới ở 

Việt Nam và ví dụ về các dịch vụ tài chính toàn diện 

đáp ứng giới trên thế giới. Đại diện Ngân hàng Nhà 

nước và các tổ chức đã trao đổi về tính khả thi của các 

sản phẩm dự kiến được Dự án thử nghiệm, nhìn từ góc 

độ quy định, công nghệ, v.v… 

Buổi hướng dẫn về phương pháp tiếp cận lấy khách 

hàng làm trung tâm và họp khởi động Dự án đã cung 

cấp những thông tin bổ ích cho các đơn vị cung cấp dịch 

vụ tài chính là đối tác của Dự án và các đơn vị quản lý 

trong việc triển khai xây dựng và thử nghiệm những sản 

phẩm tài chính toàn diện lấy khách hàng nữ làm trung 

tâm.  

Dự án Hợp tác Kỹ thuật này được triển khai từ 

tháng 3/2019 và dự kiến kéo dài đến tháng 3/2021 

nhằm nâng cao năng lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển và phân phối 

cung cấp các dịch vụ tài chính cũng như phi tài chính 

nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ nữ. 

JICA tiếp tục triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em 
 

 

Các Đại biểu tham dự chụp ảnh kỉ niệm sau Hội nghị 

Trong hai ngày 8-9/5/2019, Bộ Y tế và Liên minh 

Châu Âu (EU) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 

Chương trình hỗ trợ ngân sách của EU cho Y tế, trong 

đó có phiên về tăng cường triển khai Sổ theo dõi Sức 

khỏe bà mẹ trẻ em mà Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA) đã giới thiệu tại một số tỉnh.  

Tham dự Hội nghị có khoảng 600 đại biểu đến từ 63 

tỉnh thành trên toàn quốc. Nhiều kinh nghiệm thực tiễn 

về việc triển khai sử dụng Sổ theo dõi Sức khỏe bà mẹ 

trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương và một số tỉnh đã 

triển khai thành công như Bến Tre, Thanh Hóa, Hà 

Giang đã được chia sẻ. 

Đại diện văn phòng JICA cũng có bài trình bày về 

kinh nghiệm triển khai Sổ tại Nhật Bản và hỗ trợ của 

JICA cho việc thử nghiệm và nhân rộng Sổ tại Việt 

Nam.  

Sổ theo dõi Sức khỏe bà mẹ trẻ em được áp dụng tại 

Nhật Bản từ năm 1948 nhằm mục đích nâng cao sức 

khỏe cho người dân Nhật Bản sau khi kết thúc chiến 

tranh. Cho tới nay, Sổ theo dõi Sức khỏe bà mẹ trẻ 

em đã được triển khai tới khoảng hơn 30 nước trên 

thế giới. 

Tại Việt Nam, JICA đã hỗ trợ Bộ Y tế tiến hành 
triển khai thí điểm tại 4 tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, 
Thanh Hóa và An Giang trong giai đoạn 2011-2014. 

Ghi nhận những lợi ích thiết thực do Sổ mang lại 
trong việc cải thiện nâng cao sức khỏe của trẻ nhỏ 
trong 6 năm đầu đời, Bộ Y tế đã nỗ lực huy động sự 
chung tay góp sức từ EU, Ngân hàng Thế giới (WB) 
và một số công ty tư nhân trong và ngoài nước để 
thúc đẩy triển khai Sổ. Cho tới nay, Sổ theo dõi Sức 
khỏe bà mẹ trẻ em đã được thực hiện tại 53 tỉnh thành 
với những quy mô khác nhau. 

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế và Vụ Sức 
khỏe Bà mẹ Trẻ em khẳng định quyết tâm hoàn thành 
mục tiêu bao phủ toàn quốc Sổ theo dõi Sức khỏe bà 

mẹ trẻ em vào năm 2020. 

 
Buổi giới thiệu về phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm 

trung tâm  
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Các nhà tài trợ ODA cũng cần thích nghi và thay đổi cách 
tiếp cận 

 

Thị trường trái phiếu trong nước phát triển, lãi suất 

phát hành trái phiếu Chính phủ trên tất cả các kỳ hạn 

đều giảm; nhưng lãi suất kỳ hạn dài vẫn ở mức cao, 

tăng sức hấp dẫn thu hút nguồn vốn dài hạn. 

So với các nước ASEAN khác, huy động đầu tư tư 

nhân trong nước cho phát triển hạ tầng còn thấp. Sự 

kỳ vọng vào PPP là rất lớn nhưng còn gặp nhiều khó 

khăn trong hành lang pháp lý. Trong khi đó, các điều 

kiện vay của các nhà tài trợ ưu đãi hơn so với các tổ 

chức tài chính tư nhân, vì vậy ODA và vốn vay ưu đãi 

vẫn đóng vai trò to lớn. 

Gần đây, Trưởng đại diện một cơ quan hợp tác quốc 

tế đã đưa ra bình luận rất ấn tượng: “Sự đóng góp to 

lớn của các Đối tác phát triển đã tạo ra giá trị gia tăng 

cho kinh tế Việt Nam. Gần đây, tuy môi trường dự án 

đã thay đổi do các chính sách và Nghị định của Chính 

phủ Việt Nam được điều chỉnh, nhưng chính sách 

viện trợ mang lại giá trị gia tăng của các nhà tài trợ sẽ 

không thay đổi. Và bây giờ, điều quan trọng là bản 

thân chúng ta [các nhà tài trợ] cần phải thích nghi và 

thay đổi trên cơ sở tôn trọng sự phát triển của Việt 

Nam”. 

Nói về giá trị gia tăng, ví dụ trong lĩnh vực giao 

thông, JICA đang hỗ trợ xây dựng hệ thống đường sắt 

đô thị bằng nguồn vốn vay ODA, và đồng thời triển 

khai thực hiện dự án Hợp tác kỹ thuật để thành lập 

công ty vận hành và đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ 

cho giai đoạn vận hành hệ thống tầu điện; xây dựng 

nền tảng kỹ thuật chung cho hệ thống thẻ vé điện 

tử liên thông cho các phương tiện giao thông công 

cộng như xe buýt và tầu điện. 

Những dự án hợp tác toàn diện kết hợp giữa nâng 

cao năng lực và hợp tác kỹ thuật như vậy là nét đặc 

trưng của các dự án ODA của JICA, và chính điều này  

 

 

Bà Takahashi Junko 

Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam 

Việt Nam đang tự chủ, tiến những bước vững chắc 

trong hội nhập và phát triển.  

Trong 5 năm qua, tăng trưởng GDP bình quân của 

Việt Nam đều đạt trên 6%, đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) tăng cao, tỷ lệ nợ công trên GDP sau năm 2012 

tăng nhanh lên mức 63,7% năm 2016, và đã giảm xuống 

58,4% năm 2018. 

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế kinh tế-chính trị 

trên trường quốc tế. Với Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) chính 

thức có hiệu lực vào năm 2019; trúng cử vị trí Ủy viên 

không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 

nhiệm kỳ 2020 - 2021; đảm nhận cương vị Chủ tịch 

ASEAN năm 2020.  

Tuy nhiên, trái với sự phát triển thuận lợi đó, các dự 

án JICA tại Việt Nam lại đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Trong những năm gần đây, do những thay đổi trong 

chính sách và nhiều Nghị định của Chính phủ Việt Nam 

nên các dự án mới của JICA bị ngưng trệ, ngay cả đối 

với những dự án đang triển khai, tỷ lệ giải ngân1 giảm 

mạnh so với trước. 

Đặc biệt, nhiều công trình đang triển khai bị đình trệ 

kéo dài do chậm trễ trong thanh toán cho nhà thầu. Dự 

án bị chậm dẫn đến tăng tổng chi phí dự án, làm trì hoãn 

cơ hội hưởng thụ tiện ích của người dân, gây chậm trễ 

trong cải thiện môi trường đầu tư. Đáng tiếc là không 

chỉ có dự án JICA mà dự án của các nhà tài trợ khác 

cũng lâm vào tình trạng khó khăn tương tự. 

Kể từ khi chính thức nối lại viện trợ ODA cho Việt 

Nam năm 1992, Nhật Bản đã hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực 

như giao thông, năng lượng, giáo dục và y tế tại nhiều 

tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam. ODA của Nhật Bản 

cùng nhiều nước khác đã đóng góp đắc lực cho công 

cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam.  

Tuy nhiên cùng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, 

Việt Nam đang tồn tại nhiều vấn đề như tình trạng tắc 

nghẽn giao thông ngày càng nghiêm trọng tại các thành 

phố lớn, ô nhiễm môi trường, chênh lệch phát triển 

vùng v.v… 

Sau khi Việt Nam dừng nhận các khoản vay ODA ưu 

đãi cao từ Ngân hàng Thế giới (WB) hay Ngân hàng 

Phát triển châu Á (ADB), Chính phủ Việt Nam đã 

nhanh chóng chuyển sang huy động vốn phát triển hạ 

tầng bằng hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ và 

huy động đầu tư tư nhân. 

Vay nước ngoài trong nợ công năm 2018 chỉ chiếm 

23,7% GDP, thấp hơn so với các khoản vay trong nước. 

1  Tỷ lệ giải ngân là tỷ lệ % số tiền giải ngân trong năm trên tổng số tiền chưa giải ngân vào thời điểm đầu năm.   

https://viettimes.vn/tags/dGjhursgdsOpIMSRaeG7h24gdOG7rQ==/the-ve-dien-tu.html
https://viettimes.vn/tags/dGjhursgdsOpIMSRaeG7h24gdOG7rQ==/the-ve-dien-tu.html
http://cptpp.moit.gov.vn/
http://cptpp.moit.gov.vn/
http://cptpp.moit.gov.vn/
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ơ ợ ố ế ậ ả ệ

Đị ỉ ầ ộ ệ

 

đã khiến các dự án JICA tại Việt Nam được đánh giá 

hậu dự án cao hơn so với các nước châu Á khác (xem 

biểu đồ). 

Hơn thế nữa, trong những năm gần đây, chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản nhỏ và vừa được 

kỳ vọng mang lại hiệu quả cho các dự án ODA của 

JICA. Các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản đang tham 

gia hướng dẫn quan sát và lắp đặt các thiết bị đo lường, 

giám sát tiếng ồn tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, 

hay hướng dẫn cải tiến công tác quản lý vận hành của 

Tổng công ty vận tải Hà Nội (TRANSERCO). 

Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu về vốn xây 

dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, nguồn vốn ODA vẫn 

đóng vai trò quan trọng, nhưng vai trò của vốn ODA kết 

hợp cùng nguồn vốn tư nhân sẽ thay đổi trong dài hạn. 

Trong bối cảnh các dự án ODA đang gặp rất nhiều 

khó khăn hiện nay, trên cơ sở tôn trọng chính sách nâng 

cao tính tự chủ của Chính phủ Việt Nam, tuân thủ chính 

sách tài chính quốc gia Việt Nam, các nhà tài trợ cần 

tìm kiếm các phương pháp cải tiến vận dụng phù hợp. 

Năm nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 đang được xây dựng, đây cũng là giai đoạn 

bản lề để JICA xem xét có thể làm gì để  đóng góp 

hơn nữa cho sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam. 

 

Căn cứ theo 5 tiêu chí đánh giá của OECD-DAC đánh giá hiệu 

quả dự án theo 4 mức độ: từ A (cao nhất) đến D (thấp nhất). 

Phần lớn các dự án JICA tại Việt Nam được đánh giá A, B. 

 
 

Biểu đồ: Kết quả đánh giá hậu dự án tại một số 

nước Châu Á 

http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html

