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ABSTRACT
Tra Vinh has tried to make used of many foreign aids projects accompanied with many domestic
projects, such as 135, 120, 35, so on…aiming at carrying out the activities relative to improved
rural livelihood issues. And, the results derived from these activities led to a significant decrease
in the rate of poor household, especially for the Khmer poor households. It is very sure that this
gain has a significantly positive contributions from 333 foreign aids projects from 1992-2000.
This study shows that the foreign aids projects are considered as an very important resource for
implementing the hunger eradication and poverty reduction strategy of Tra Vinh province,
because they contributed about USD 50 million to the poverty reduction activities.With this
financial resource, many schools, irrigartion and rural transportation systems were built at
communities, especially at poor communities. The foreign aids projects were also evaluated that
they brought to many opportunities for local staffs who participated in implementing the projects
in upgrading professional knowledge, and helping them to approach with advanced technologies.
In addition, the foreign aids projects also helped participating staffs change their own operation
on management and coordination. However, to increase benefits resulted from the foreign aids
projects, Tra Vinh needs to increase community’s participation much more in steps of project
implementing process, and to have a special attention to local personal development, and to
improve and reinforce monitoring exercises in process of project management and coordination.
Keywords: Foreign Aids; Hunger Eradication and Poverty Reduction; Financial Resource; Beneficiary;
Capacity Building; Participation; Community; Management and Coordination; Human
Resource.
Title: Impact Evaluation of Foreign Aids Projects on Hunger Eradication and Poverty Reduction
Activity in Tra Vinh Province, Viet Nam.

TÓM TẮT
Trà Vinh đã tận dụng nhiều dự án viện trợ nước ngoài để thực hiện chưng trình xóa đói giảm
nghèo và nâng cao mức sống người dân ở vùng nông thôn. Từ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể,
đặc biệt là người Khmer. Những dự án viện trợ nước ngoài được xem là một nguồn lực rất quan
trọng trong hoạt động xóa đói giảm nghèo của tỉnh với 333 dự án và số vốn khoảng 50 triệu đô la
Mỹ. Với nguồn lực tài chánh này, đã có nhiều trường học, hệ thống thủy lợi và giao thông nông
thôn đã được xây dựng tại các cộng đồng và các cộng đồng nghèo. Bên cạnh đó những dự án này
mang lại nhiều cơ hội khác như: nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với những tiến bộ khoa
học kỹ thuật và đã thay đổi được cách thức quản lý và điều phối trong công việc của cán bộ địa
phương. Vấn đề đặt ra là phải phát huy hơn nữa tính tham gia của cộng đồng, đào tạo và xây
dựng nguồn nhân lực cho địa phương, củng cố và gia tăng khâu giám sát trong quá trình thực thi
dự án để phát huy hơn nữa lợi ích của các chương trình viện trợ này.
Từ khóa: Viện trợ nước ngoài; Xóa đói giảm nghèo; Nguồn lực tài chánh; Đối tượng hưởng lợi; Nâng
cao năng lực; Tính tham gia; Cộng đồng; Quản lý và điều phối; Nguồn nhân lực.
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1 MỞ ĐẦU
Trà Vinh là một trong những tỉnh nghèo ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), với
diện tích đất tự nhiên khoảng 237 ngàn héc ta, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm
62,77%. Trà Vinh được chia làm 7 huyện và một thị xã, với dân số khoảng 206 ngàn
người, có đến 87% dân số sống ở vùng nông thôn. Điều này cho thấy nền kinh tế của Trà
Vinh vẫn còn dựa vào nông nghiệp là chủ yếu. Ngoài ra, Trà Vinh có đến 30% dân số là
người dân tộc Khmer (Báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) tỉnh vào tháng 12 năm
2000) và tỷ lệ hộ nghèo của Trà Vinh lên đến 22,56% (Báo cáo của UBND tỉnh vào
tháng 01 năm 2002). Hai con số này cho thấy sự tăng trưởng kinh tế của Trà Vinh có
nhiều khó khăn nếu hiện tại chỉ đi lên bằng nội lực. Do vậy, viện trợ nước ngoài trở
thành một yếu tố hết sức quan trọng cho việc thúc đẩy nền kinh tế và phát triển xã hội của
Trà Vinh. Thực tế đã cho thấy, trong nhiều năm qua Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã đầu tư
không ít công sức vào việc tìm kiếm những nguồn hỗ trợ từ các tổ chức nước ngoài, nhằm
để tăng cường nguồn lực cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh nhà. Cụ
thể, trong giai đoạn 1992 đến 2000 có đến 333 dự án nước ngoài đã được thực hiện tại
tỉnh Trà Vinh và hầu hết tiêu chí của các dự án này là hỗ trợ cho Trà Vinh giải quyết vấn
đề giảm nghèo và nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân ở vùng nông thôn. Hiệu
quả của các dự án này đã góp phần đáng kể trong sự tăng trưởng kinh tế chung và thực
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Trà Vinh. Bên cạnh những thành tựu đạt
được như đã nêu trên, trong quá trinh thực hiện và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các
chương trình này vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được xem xét và đánh giá, mặc dù sau
mỗi dự án đều có những đánh giá cho kết quả hoạt động của từng dự án. Xuất phát từ vấn
đề này, một đánh giá về tác động chung của các chương trình viện trợ nước ngoài đến sự
tăng trưởng kinh tế và xã hội của Tỉnh được đặt ra và đánh giá này đã được thực hiện bởi
nhóm tư vấn trường đại học Cần Thơ (ĐHCT) trong vòng 6 tháng (03-09/2002). Kết quả
mong đợi của đánh giá này sẽ là những bài học rất hữu dụng cho tỉnh cho Trà Vinh trong
quá trình thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước trong thời gian tới. Đặc
biệt, hiện tại Trà Vinh đang tiếp nhận một dự án viện trợ nước ngoài mới do tổ chức
CIDA tài trợ kéo dài trong 5 năm (2003-2007). Trong khuôn khổ của bài viết này, ba kết
quả chính được tìm ra qua đánh giá và những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá
trình thực hiện các chương trình viện trợ nước ngoài sẽ được trình bày.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.1 Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu đựơc thu thập thông qua bốn hình thức
- Phỏng vấn trực tiếp 119 cán bộ cấp tỉnh, huyện và xã đã từng tham gia trong công tác
quản lý, điều phối và thực hiện các dự án viện trợ nước ngoài. Ba huyện được lựa
chọn để tiến hành đánh giá bao gồm huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú. Đây là
ba huyện có nhiều dự án viện trợ nước ngoài nhất và các lĩnh vực hoạt động của các
dự án được thực hiện trên ba huyện này rất đa dạng.
- Thảo luận nhóm: Trước khi thực hiện phỏng vấn trực tiếp, những buổi thảo luận
nhóm được thực hiện tại từng cấp để thu thập thông tin chung và làm cơ sở cho việc
thiết lập phiếu điều tra.
- Phương pháp PRA được sử dụng trong quá trình đánh giá tại các cộng đồng hưởng lợi
từ các dự án viện trợ nước ngoài.
- Thu thập dữ liệu thứ cấp trong quá trình đánh giá chung về kết quả thực hiện các dự
án viện trợ nước ngoài trên địa bàn Trà Vinh.
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2.1.2 Phương pháp phân tích số liệu
Kết quả nghiên cứu đạt được thông qua các phương pháp phân tích số liệu như: Phân tích
mức độ tập trung và mức độ biến động của các biến số nghiên cứu; Phân tích tần số;
Phương pháp xếp hạng các biến số định tính.
3 TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CHUNG CỦA TỈNH
TRÀ VINH
Tính đến thời điểm cuối năm 2001 đã có 333 dự án viện trợ nước ngoài được đầu tư vào
Trà Vinh với tổng giá trị lên đến gần 50 triệu USD (Báo cáo tổng kết năm 2001 của Sở
Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh). Phần lớn các dự án này do các tổ chức song phương viện trợ,
chiếm 45,6% trong tổng số giá trị. Các lĩnh vực được đầu tư từ các dự án viện trợ nước
ngoài bao gồm 14 lĩnh vực. Trong đó, những lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất là cung cấp
nước sạch nông thôn, y tế, giáo dục, giao thông nông thôn, thủy lợi và vệ sinh môi
trường. Với thứ tự ưu tiên đầu tư này cho thấy các dự án viện trợ nước ngoài chú trọng
nhiều vào việc nâng cao điều kiện sống và sinh hoạt của người dân nông thôn. Như vậy,
cho thấy viện trợ nước ngoài đã góp phần gia tăng nguồn lực tài chánh cho những vấn đề
phát triển nông thôn của tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, trong quá trình phân bổ nguồn lực tài
chánh này chưa chú trọng đến việc thúc đẩy cơ hội giảm nghèo cho các địa phương có tỷ
lệ hộ nghèo cao. Biểu 1 dưới đây cho thấy cơ cấu phân bổ nguồn lực tài chánh chưa
tương xứng với tình trạng nghèo giữa các địa phương. Rõ ràng, Thi xã Trà Vinh và
huyện Duyên Hải là hai địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất lại có tỷ lệ phân bổ nguồn
lực tài chánh cao nhất. Tình trạng ngược lại xảy ra ở hai huyện Cầu Ngang và Trà Cú.
Điều này sẽ làm hạn chế cơ hội thoát nghèo cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Biểu 1: Cơ cấu phân bổ nguồn lực tài chánh từ các chương trình viện trợ nước ngoài
giữa các địa phương trong tỉnh
ĐVT: %

Địa phương
Thị xã Trà Vinh
Duyên Hải
Cầu Ngang
Trà Cú
Châu Thành
Cầu Kè
Tiểu Cần
Càng Long
Tất cả các địa phương
Tổng

Tỷ lệ giá trị được phân bổ
41,95
10,40
2,42
1,16
4,24
0,60
1,16
1,42
36,65
100,00

Tỷ lệ hộ nghèo
7,35
17,60
28,83
27,13
23,04
21,91
23,90
21,69

(Nguồn: Chi cục thống kê tỉnh Trà Vinh)

Ngoài việc bổ sung nguồn lực tài chánh cho tỉnh, các dự án viện trợ nước ngoài còn mang
lại những lợi ích khác cho các đối tượng hưởng lợi từ các dự án. Qua số liệu đánh giá cho
thấy có đến 86,6% người dân trong vùng dự án cho là các dự án viện trợ nước ngoài đã
đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng, và có đến 69,8% cho là các dự án viện trợ nước
ngoài có chú trọng đến vấn đề dân tộc. Bên cạnh đó, các dự án viện trợ nước ngoài còn
được đánh giá là đã góp phần nâng cao năng lực cho các cán bộ địa phương - những
người tham gia trong quá trình thực hiện các dự án. Trong đó, các mặt được đánh giá cao
nhất là: họ đã nhận thức tầm quan trọng của tính tham gia trong việc thực hiện thành công
các dự án (chiếm 80,7%); nhận thức được vấn đề dân tộc trong công tác xóa đói giảm
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nghèo (chiếm 74,8%); nâng cao được trình độ chuyên môn trong quá trình thực hiện dự
án (chiếm 74,8%).
Tóm lại, các dự án viện trợ nước ngoài đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế,
xã hội của tỉnh thông qua việc nâng cao nguồn lực tài chánh, đáp ứng được nhu cầu thiết
thực của các cộng đồng nghèo và góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho địa phương.
Tuy nhiên, tỉnh cần phải chú trọng nhiều hơn đến vấn đề phân bổ nguồn lực tài chánh hợp
lý hơn giữa các địa phương trong tỉnh để tạo điều kiện cho những địa phương có tỷ lệ hộ
nghèo cao có được nhiều cơ hội thoát nghèo hơn. Hai tác động tích cực đến các đối
tượng hưởng lợi - cộng đồng nghèo và cán bộ tham gia thực hiện dự án - sẽ được đánh giá
chi tiết hơn trong phần tiếp theo.
4 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN CÁC ĐỐI
TƯỢNG HƯỞNG LỢI
Trong việc đánh giá tác động của các dự án viện trợ nước ngoài đến các cộng động được
hưởng lợi từ các dự án này, chúng tôi tiến hành đánh giá trên 6 xã Thuận Hòa và Nhị
Trường của huyện Cầu Ngang, Long Vĩnh và Ngũ Lạc của huyện Duyên Hải, Đôn Châu
và Tân Hiệp của huyện Trà Cú. Đây là những địa phương tiếp nhận được nhiều dự án
nhất và các dự án được tiếp nhận đa dạng nhất về lĩnh vực đầu tư. Qua kết quả đánh giá
cho thấy tác động trong việc xây dựng trường học cho các cộng đồng nghèo được đánh
giá cao nhất, vì nó đã tạo cơ hội cho con em của các hộ nghèo có thể đến trường. Kế đến
là sự hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, mặc dầu tỷ lệ vốn viện trợ nước ngoài cho
lĩnh vực này không cao nhưng nó đã mang lại kết quả thiết thực trong việc nâng cao thu
nhập cho nông hộ, nhất là nông hộ nghèo. Lĩnh vực được đánh giá cao tiếp theo là các dự
án viện trợ nước ngoài đã góp phần đáng kể trong việc xây dựng hệ thống giao thông
nông thôn, cái mà đã giúp cho cộng đồng tiện lợi hơn trong việc lưu thông hàng hoá và dễ
dàng hơn trong việc tiếp cận thị trường. Cuối cùng, tác động của các dự án xây dựng hệ
thống thủy lợi cũng được cộng đồng đánh giá cao bởi nó đã giúp cho cộng đồng cải thiện
được điều kiện sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập.
Hai trong những tiêu chí thường được bắt gặp trong nhiều dự án viện trợ nước ngoài là
vấn đề giới và dân tộc. Đây là những tiêu chí phù hợp với các tiêu chí lớn trong các
chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam nói chung, và của tỉnh Trà Vinh nói riêng.
Thực tế qua đánh giá ở các cộng đồng hưởng lợi cho thấy hầu hết các dự án viện trợ nước
ngoài đều có quan tâm đến hai vấn đề này, đặc biệt đối với đồng bào người Khmer thuộc
diện nghèo ở vùng nông thôn.
Bên cạnh những nguồn lợi đạt được của các cộng đồng từ các dự án viện trợ nước ngoài
như đã được đánh giá ở trên, một nhược điểm làm cho mức độ thành công của các dự án
viện trợ nước ngoài không được toại nguyện, và vì thế đã làm giảm nguồn lợi đạt được
của các cộng đồng, đó là tính tham gia của cộng đồng trong các bước thực hiện dự án
chưa được phát huy cao. Qua kết quả đánh giá cho thấy, chỉ có 40,28% số dự án có sự
tham gia của cộng đồng trong bước lựa chọn các hoạt động thích hợp cho việc phát triển
của cộng đồng - cộng đồng cần cái họ thiếu hơn là cần những cái mà dự án có – và chỉ có
34,03% số dự án có sự tham gia của cộng đồng trong khâu giám sát thực hiện dự án.Thêm
vào đó, trong số những dự án có sự tham gia của cộng đồng cao, thì mức độ tham gia của
phụ nữ và người dân tộc cũng không cao. Qua đánh giá cho thấy, mức độ tham gia của
phụ nữ chỉ chiếm bình quân có 50% và của người dân tộc chỉ chiếm có 60%. Lý do dẫn
đến những tỷ lệ này thấp giải thích bởi các cán bộ tham gia dự án là do một phần bởi tập
quán của người dân ở đây: “đàn ông là trụ cột”. Tuy nhiên, dù với bất kỳ lý do nào thì
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kinh nghiệm của nhiều dự án đã cho thấy, có một mối tương quan thuận giữa tính tham
gia của cộng đồng nói chung và của phụ nữ, của người dân tộc nói riêng và mức độ thành
công của dự án.
Tóm lại, các dự án viện trợ nước ngoài đã có những tác động tích cực đến sự phát triển
của cộng đồng hưởng thụ dự án, đặc biệt là các cộng đồng nghèo thông qua việc góp phần
nâng cao dân trí cho cộng đồng, phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển hệ thống giao
nông thôn và hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các dự án viện trợ
nước ngoài đều có chú tâm đến sự hưởng lợi của đối tượng phụ nữ và người dân tộc. Tuy
nhiên, việc phát huy tính tham gia của cộng đồng, đặc biệt là của hai đối tượng này trong
các bước thực hiện dự án chưa cao, đã làm hạn chế đến mức độ thành công của dự án, và
do vậy đã làm hạn chế mức độ hưởng lợi của cộng động từ các hoạt động của dự án.
Đứng trên giác độ đánh giá tác động của các dự án viện trợ nước ngoài đến đối tượng
hưởng lợi là các cán bộ của địa phương tham gia thực hiện dự án, chúng tôi đã tiến hành
phỏng vấn trực tiếp 119 cán bộ của các sở, ban ngành cấp tỉnh và huyện có liên quan đến
việc điều phối và thực hiện các dự án viện trợ nước ngoài. Kết quả đánh giá chỉ ra rằng
có 57,3% số ý kiến trong tổng số 143 ý kiến của các đáp viên thừa nhận là thông qua việc
tham gia thực hiện các dự án viện trợ nước ngoài đã giúp cho họ nâng cao được trình độ
chuyên môn. Có 28% ý kiến cho rằng họ đã đạt được những lợi ích vô hình từ các hoạt
động xã hội của dự án như: trình độ nhận thức, trình độ giao tiếp…Có 10,5% ý kiến cho
là họ đã được nâng cao về điều kiện sống và tinh thần và cuối cùng có 4,2% ý kiến cho
rằng thông qua việc thực hiện dự án đã giúp họ tiếp cận được với những kỹ thuật tiên tiến
như: sử dụng máy vi tính, internet, và vận hành một số chương trình phần mềm xử lý và
phân tích thống kê.
Biểu 2: Những lợi ích đạt được của cán bộ tham gia dự án từ các chương trình viện trợ nước ngoài

Nâng cao năng lực chuyên môn
Lợi ích vô hình từ các hoạt động xã hội
Điều kiện sống và tinh thần gia tăng
Tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến
Tổng

Số ý kiến
82
40
15
06
143

Tỷ lệ (%)
57,30
28,00
10,50
4,20
100,00

(Nguồn: Số liệu điều tra, tháng 01/2002)

Bên cạnh những lợi ích đạt được như đã nêu trên, kết quả đánh giá cũng đã rút ra được
những mặt hạn chế từ các chương trình viện trợ nước ngoài đến mức độ hưởng lợi của các
cán bộ tham gia dự án. Những mặt hạn chế đó được thể hiện qua số liệu ở Biểu 3. Trong
số các hạn chế này, có đến 28,6% ý kiến cho là các dự án viện trợ nước ngoài chưa nêu ra
được rõ ràng các chính sách ưu đãi cho các cán bộ tham gia, trong khi hầu hết họ phải
làm công tác kiêm nhiệm. Hạn chế lớn nhất thứ hai là hầu hết các cán bộ tham gia dự án
không đáp ứng được đòi hỏi về mặt kiến thức của các dự án viện trợ nước ngoài, trong
khi họ có rất ít thời gian và điều kiện tài chánh để tham gia học tập tự nâng cao kiến thức
(chiếm 22,4% số ý kiến) và hạn chế lớn tiếp theo là một số dự án viện trợ nước ngoài đưa
ra các chương trình huấn luyện không phù hợp với thực tế ứng dụng cho việc thực hiện
dự án (chiếm 20,4%).
Biểu 3: Những hạn chế của các chương trình viện trợ nước ngoài tác động đến mức độ hưởng lợi
của cán bộ địa phương tham gia thực hiện dự án

Chương trình tập huấn không phù hợp
Trình độ hạn chế của cán bộ tham gia
Chưa quan tâm nhiều đến vấn đề sức khoẻ của cán bộ tham gia

Số ý kiến
10
11
01

Tỷ lệ (%)
20,40
22,40
2,00
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Cơ chế quản lý và báo cáo phức tạp
Cán bộ tham gia làm công tác kiêm nhiệm
Chưa có chính sách rõ rang cho cán bộ tham gia
Sự cộng tác và tham gia điều phối của các cơ quan tham gia còn lỏng lẻo
Tổng
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03
05
14
05
49

6,10
10,20
28,60
10,20
100,00

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 1/2002)

Tóm lại, các dự án viện trợ nước ngoài đã mang lại những tác động tích cực đến sự phát
triển của các cộng đồng trong vùng dự án, cũng như đến các các cán bộ địa phương tham
gia thực hiện dự án. Thu nhập của các cộng đồng trong vùng dự án, đặc biệt là các cộng
đồng nghèo đã được cải thiện thông qua các công trình thủy lợi và các công trình giao
thông nông thôn. Năng lực sản xuất nông nghiệp cũng được khai thác tốt hơn thông qua
các hoạt động phát triển nông nghiệp của các dự án viện trợ nước ngoài. Trình độ dân trí
của cộng đồng cũng được nâng cao một bước thông qua việc xây dựng trường lớp tại các
cộng đồng. Thông qua việc tham gia thực hiện các dự án, các cán bộ địa phương đã nâng
cao được trình độ chuyên môn của mình, đã có điều kiện tiếp cận với các kỹ thuật tiên
tiến trong quá trình quản lý. Đặc biệt, nhận thức của họ về tính tham gia của cộng đồng,
vai trò của giới và dân tộc trong công tác xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh những cái đạt
được này, hạn chế lớn nhất làm hạn chế đến mức độ hưởng lợi của cộng đồng là sự hạn
chế trong tính tham gia của cộng đồng trong các bước thực hiện dự án. Hạn chế lớn nhất
ảnh hưởng đến mức độ hưởng lợi của các cán bộ tham gia thực hiện dự án đó là các chính
sách qui định chế độ ưu đãi cho các cán bộ tham gia chưa được thể hiện rõ ràng trong các
dự án viện trợ nước ngoài. Ngoài ra, các chương trình tập huấn được thiết kế chưa phù
hợp với trình độ của cán bộ tham gia (cao hơn quá nhiều đối với trình độ của cán bộ), và
không phù hợp cho việc ứng dụng thực tế trong quá trình thực hiện (nặng về lý thuyết).
Đến đây, hai nội dung chính về đánh giá tác động của các dự án viện trợ nước ngoài đã
được trình bày, nội dung đánh giá chính thứ ba sẽ được trình bày trong phần kế tiếp.
5 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU PHỐI CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Để thực hiện việc đánh giá này, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn trên ba đối tượng:
những cán bộ tham gia dự án, người dân địa phương và các nhà tài trợ. Kết quả đánh giá
đã chỉ ra rằng, thông qua việc thực hiện các dự án viện trợ nước ngoài đã giúp cho cán bộ
địa phương thực hiện một cách rõ ràng chế độ phân cấp quản lý trong việc thực hiện công
việc hàng ngày của họ, bởi vì nó qui định rõ trách nhiệm giữa các cấp quản lý về kết quả
thực hiện. Tác động tích cực thứ hai đã được đánh giá là các dự án viện trợ nước ngoài
đã giúp họ cải thiện chế độ báo cáo và quản lý tài chánh có hiệu quả hơn. Trong công tác
điều phối, các dự án viện trợ nước ngoài đã giúp cho các ban ngành của các cấp trong tỉnh
chú tâm nhiều hơn đến vấn đề giới và dân tộc khi thực hiện các dự án trong và ngoài
nước. Ngoài ra, bài học từ việc lồng ghép giữa các dự án cũng được thực hiện rất tốt
trong quá trình thực hiện, do vậy đã nâng cao được tính hiệu quả của từng dự án.
Bên cạnh những cái đạt được như đã nêu ở trên, vẫn còn một số hạn chế làm giảm mức
độ tác động tích cực của các dự án viện trợ nước ngoài đến công tác quản lý và điều phối
của địa phương. Những hạn chế đó bao gồm:
- Năng lực của cán bộ địa phương tham gia quản lý và điều phối dự án còn yếu.
- Một số nhà tài trợ thiếu thông tin đầy đủ về cộng đồng, nên dẫn đến công tác quản lý
dự án gặp nhiều khó khăn.
- Ý thức của một số cộng đồng được hưởng lợi còn ỷ lại nhiều vào các dự án viện trợ
nước ngoài, họ có quan điểm là những cái họ đạt được hôm nay từ các dự án viện trợ
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nước ngoài là vấn đề trợ cấp xã hội hơn là vấn đề mang tính chất nâng cao nội lực
kinh tế cho họ.
- Công tác giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện dự án không được thường xuyên, nhất
là khâu quản lý dự án sau khi công trình đã nghiệm thu. Điều này đã làm cho nhiều
công trình phúc lợi công cộng đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
- Sự phối hợp trong quản lý và điều phối dự án giữa các sở ban ngành cấp tỉnh chưa
thật sự chặt chẽ.
- Hầu hết cán bộ địa phương tham gia thực hiện dự án đều làm công tác kiêm nhiệm
nên đã làm hạn chế ít nhiều đến chất lượng quản lý và điều phối các dự án.
Đến đây, từ những kết quả đánh giá đã được trình bày, chúng ta có thể đưa ra một số bài
học kinh nghiệm từ việc thực hiện các dự án viện trợ nước ngoài, với hy vọng rằng Trà
Vinh sẽ xem đây là những kinh nghiệm vô cùng hữu dụng để tỉnh có thể thực hiện tốt hơn
các dự án viện trợ nước ngoài, cũng như các dự án trong nước trong thời gian tới, ít nhất
và trước mắt trong việc thực hiện dự án ‘Nâng cao năng lực giảm nghèo” do tổ chức
CIDA vừa tài trợ.
6 NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Phát huy tính tham gia của cộng đồng trong các bước thực hiện dự án. Thực tế đã
cho thấy, tính tham gia là một yếu tố quan trọng cho sự thất bại hay thành công của
một dự án. Những bài học về quản lý được rút ra từ các dự án UNDP, World Bank,
Oxfam-GB, CECI, … đã cho phép tỉnh Trà Vinh nhận thức được cách tiếp cận mới tiếp cận dựa trên sự tham gia của cộng đồng - trong quản lý, điều phối và thực hiện dự
án. Trong đó, công cụ tiếp cận nông thôn có sự tham gia cộng đồng PRA
(Participatory Rural Appraisal) đã và vẫn còn giá trị cho tỉnh sử dụng xuyên suốt
trong quá trình thực hiện các dự án sắp tới.
- Đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực của cán bộ địa phương. Như đã được
chỉ ra trong các kết quả đánh giá, một trong những điểm yếu kém của Trà Vinh làm
hạn chế hiệu quả tích cực được của các dự án viện trợ nước ngoài đó là năng lực cán
bộ. Yếu kém này đã bộc lộ cả hai mặt số lượng lẫn chất lượng. Mặc dù yếu kém này
không thể tránh khỏi cho một tỉnh nghèo, có tỷ lệ người dân tộc cao như Trà Vinh,
nhưng để tạo dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển, tỉnh cần phải có một kế
hoạch đào tạo nguồn nhân lực một cách triệt để và toàn diện, đặc biệt về lĩnh vực kinh
tế và kỹ thuật.
- Tăng cường công tác giám sát trong việc quản lý và điều phối dự án. Như ta đã biết,
với một nguồn lực tài chánh dồi dào và một nguồn nhân lực hùng mạnh vẫn chưa đủ
cho việc thực hiện thành công của một dự án. Nó chỉ là những điều kiện cần thiết cho
sự thành công và cần khẳng định rằng điều kiện đủ để đạt được sự thành công là hiệu
quả của việc giám sát trong quá trình quản lý và điều phối dự án. Do vậy, để đạt được
hiệu quả cao trong việc thực hiện các dự án sắp tới cần tăng cường khâu giám sát
nhiều hơn, tích cực hơn và thường xuyên hơn.
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