Một số kiến nghị
1. Nhận định:
Qua kết quả khảo sát và tổng hợp tình hình thực hiện dự án ODA tại TP.HCM, một
số nhận định và kiến nghị có thể rút ra như sau:


Khi đã đi vay mượn, điều bắt buộc mà người vay mượn nào cũng phải chịu là phải
chấp nhận các điều khoản ràng buộc do bên vay đưa ra. Nếu không muốn thực hiện các
điều khoản ràng buộc này, tốt nhất là chọn con đường huy động các nguồn vốn trong
nước, không nên đi vay. Do vậy, một khi chấp nhận vốn vay ODA, bắt buộc phải tuân
thủ theo các quy định với nhiều điều kiện ràng buộc rất sâu. Chính điều này đôi lúc phía
VN có cảm giác mất đi tính tự chủ trong các quyết định lựa chọn. Vì vậy, trong quá
trình ký kết, cần làm rõ các điều khoản và thương lượng, tạo thuận lợi sau này sẽ thực
thi .



Về nguyên tắc, nguồn ODA chủ yếu được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho
thành phố. Một điều rất cơ bản nhưng trong một số trường hợp thường chưa được chú
trọng đúng mức, đó là việc tiếp nhận ODA cũng đồng thời là việc phải gánh chịu những
khoản nợ nước ngoài, dù trong phần lớn các trường hợp, các điều kiện trả nợ có phần
ưu đãi hơn so với các khoản vay khác. Dự báo nhu cầu về ODA hiện nay và trong thời
gian sắp tới sẽ lớn hơn cung rất nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn ODA được phân
bổ một cách có hiệu quả là vấn đề phải đặt lên hàng đầu. Không nên sử dụng dàn trải
các nguồn vốn ODA, mà nên tập trung vào những dự án có tính chiến lược lâu dài.



Khi được phân bổ nguồn vốn ODA, chính quyền thành phố phải xem xét xây dựng cụ
thể một kế hoạch trả nợ, cũng như tìm nguồn để trả nợ. Nếu định hướng đúng như vậy,
các dự án ODA mới có thể phát huy hiệu quả cao và ngày càng có nhiều dự án hơn. Một
số giải pháp đề xuất với cấp trung ương và cấp thành phố bao gồm như sau:

2. Một vài kiến nghị:

Bộ Tài chính có thể ban hành các quy định về thủ tục giải ngân được đơn giản
hơn nhằm giúp quá trình giải ngân được nhanh hơn. Thực tế, nhiều dự án thực hiện hoàn tất
nhưng thủ tục giải ngân quá nhiêu khê nên phải làm đi làm lại rất nhiều lần, gây mất thời
gian công sức và làm chậm tiến độ giải ngân.

Trung ương có thể công khai cho chính quyền địa phương các nguồn tài chính
được cam kết để các địa phương lựa chọn tính khả thi của các dự án tại địa phương mình từ
đó đệ trình Chính phủ xem xét và phê chuẩn. Ðầu tư ODA và phúc lợi xã hội có mối quan
hệ mật thiết, do vậy, đề nghị Chính phủ, các bộ ngành quan tâm phân bổ vốn ODA cho
thành phố tương xứng với tỷ lệ đóng góp NSNN cho trung ương của thành phố.

Hiện nay, số lượng cũng như số vốn ODA do thành phố tiếp nhận còn ít so với
nhu cầu nên vấn đề vốn đối ứng chiếm khoảng 20% NSNN của thành phố). Trong tương lai,
khi các dự án triển khai nhiều hơn vốn đối ứng cần thiết cho các dự án sẽ lớn nhiều, để tạo
điều kiện phát triển, một mặt đề nghị Chính phủ hỗ trợ một phần vốn đối ứng từ NSNN cho
các dự án lớn, bên cạnh việc thành phố phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để có thể đáp ứng kịp
thời nhu cầu vốn đối ứng.

Ðể tiếp nhận vốn ODA nhanh chóng và thuận lợi, thành phố nên có các quy
hoạch trước, lập trước báo cáo nghiên cứu, xem xét và phân loại theo tính ưu tiên của từng
ngành, từng dự án, do quá nhiều dự án có nhu cầu vay vốn hiện nay


Việc bố trí sử dụng vốn ODA vào đâu, tỷ lệ bao nhiêu, vào thời điểm nào thực
hiện, khả năng và kế hoạch trả nợ. cần phải được cân đối chung và tính toán kỹ trong một
quy hoạch tổng thể và có tầm nhìn xa, trông rộng để hướng việc sử dụng ODA vào những
mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng.

Thông qua các dự án được thực hiện, cần tổ chức và tạo các điều kiện thuận lợi
cho các đội ngũ cán bộ Việt Nam tiếp thu các công nghệ hiện đại, kỹ thuật tổ chức quản lý
dự án của các nước bạn.

Cần phân bổ vốn nhiều hơn cho các dự án về y tế, giáo dục do bởi tính chiến
lược dài hạn của chúng và cần đào tạo cán bộ quản lý ở các Ban quản lý dự án của ngành
này. Cần quan tâm nhiều hơn về tính hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Thông qua công tác
giám sát, thành phố sẽ kiểm tra tính hiệu quả của dự án trên bình diện tổng thể của thành
phố.

Tăng cường công tác giám sát ODA của thành phố, chủ yếu giám sát về tiến độ
thực hiện dự án, hiệu quả trong thực hiện của dự án. Ngoài ra còn giám sát việc phối hợp
của các ban ngành trong việc thực thi các thủ tục trong quá trình thực hiện dự án, tháo gỡ
các vướng mắc của các qui định hiện hành (ví dụ; đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh dự án, dự
toán, thiết kế, tổ chức đấu thầu đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh dự án, dự toán, thiết kế, tổ chức
đấu thầu v.v.)

Việc vay ODA phải gắn liền với việc tăng cường QLNN về việc sử dụng khoản
vay ODA. Phải có cơ chế quản lý chặt chẽ để nguồn vay được sử dụng có hiệu quả, tránh
gây gánh nặng nợ nần cho thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. Các Sở ngành
TP.HCM phải xem trách nhiệm của mình trong việc lấy ý kiến là một nghĩa vụ. Cần phản
hồI ý kiến nhanh chóng cho các PMU.

Đề nghị nghiên cứu cơ chế tăng thêm tiền lương cho các PMU, tạo động lực
cho các Ban QLDA làm tốt công tác quản lý dự án. Ngoài việc việc đào tạo bồI dưỡng nâng
cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các PMU hiện nay, nên xây dựng một độI ngũ PMU
mang tính chuyên nghiệp, lâu dài, phục vụ cho các dự án ODA trong tương lai.

Mặt khác, cần tận dụng tối đa năng lực của cán bộ trong nước trong quá trình
thực hiện dự án, hạn chế sử dụng nguồn lực từ nước ngoài, chỉ các vị trí quan trọng, Thực tế
cho thấy, không phải tất cả người nước ngoài đều có trình độ chuyên môn cao. Một số
chuyên gia trong nước qua làm việc với các chuyên gia nước ngoài, có khả năng nâng cao
năng lực, đủ khả năng đảm trách các công việc quan trọng.

