Kết quả tổng hợp Dự án nâng Cấp Đô thị và Làm Sạch Kênh TH-LG (gọi
tắt dự án 415)
Dự án được bắt đầu từ tháng 4 năm 1998, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2004
với tổng vốn của dự án là 17 triệu USD. Trong đó phía Việt Nam là 50%, gồm 35% là kinh
phí của Thành phố, 15% là kinh phí từ quỹ xóa nợ của Việt Nam với phía Bỉ. 50% còn lại do
phía Bỉ tài trợ.
a. Mục tiêu:
Đây là dự án do phía Bỉ tài trợ là chính. Qua kết quả phỏng vấn các đối tượng khác
nhau như Ban QLDA, Quận 6, Quận 8, Sở GTCC, Sở KH-ĐT và KH-CN và một số hộ dân
giải tỏa và hộ dân đang sống ở vùng nâng cấp, 3 vấn đề mục tiêu, phân quyền và chuyển
nhượng đã được xem xét, nhằm thuận tiện cho việc tổng hợp về sau.
Các nhóm ý kiến về mục tiêu có thể đúc kết qua bảng so sánh như sau:
Các Nhóm ý kiến của đối tượng phỏng vấn về VẤN ÐỀ MỤC TIÊU
Ban Quản lý Dự Khối
Quận Khối Sở ngành
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Huyện liên quan liên quan

Hộ dân

Tổng hợp ý
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về mục tiêu
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Giải quyết môi Cải thiện môi Khác các nhà tài Không có ý Ða mục tiêu,
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đô thị
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Ðặt nặng vấn đề
đền bù và tái định
cư, ổn định cuộc
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cạnh xã hội mới
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tiêu mới được
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b)- Phân quyền
Nội dung phân quyền của dự án TH-LG có thể tóm tắt qua bảng so sánh ý kiến của các
đối tượng khảo sát như sau:
Các Nhóm ý kiến của đối tượng phỏng vấn về VẤN ÐỀ PHÂN QUYỀN
Ban Quản lý Dự Khối
án
Huyện

Quận Khối Sở ngành Hộ dân
liên quan

Tổng
kiến

hợp

ý

về sự phân
quyền dự án
TH-LG

Nhân sự do Ban
QLDA
quyết
định. Chuyên gia
Bỉ chỉ giám sát và
báo cáo

Nhà tài trợ đã can
thiệp quá sâu vào
những quyết định
di dời, giải tỏa và
đền bù của quận.

Sự can thiệp khá
nhiều của nhà tài
trợ vào công việc
đền bù của phía
Việt Nam

BQLDA làm
việc rất dân
chủ, đã tiến
hành lấy ý
kiến
của
từng hộ dân

Đã phân quyền
từ lãnh vực tài
chính, nhân sự
và một phần về
kỹ thuật. Riêng
đền bù có can
thiệp sâu

Nhà tài trợ quyết
định công nghệ
nhưng có thảo
luận, nên không
áp đặt.

Không áp đặt kỹ
thuật,
thường
xuyên tiếp xúc lấy
ý kiến người dân
về nhiều lãnh vực.

Sự "phân quyền"
thể hiện cách giải
quyết dung hòa từ
phía Bỉ: Cho dân
một khoản vay ưu
đãi mua nhà hoặc
để ổn định cuộc
sống.

Sau khi xem
xét tất cả các
kiến
nghị,
chuyên gia
Bỉ đã hứa sẽ
thực
hiện
đúng
theo
nguyện vọng
của
người
dân, như đã
chỉnh sửa lại
mô
hình
chung cư.

Tôn trọng ý
kiến người dân.
Cố gắng hài hòa
giữa chính sách
VN và Bỉ trong
công tác tái
định cư .

Kinh phí từ phía
tài trợ rất linh
hoạt, chỉ "cứng
nhắc" từ phía vốn
đối ứng

Quận 6 phân
quyền
cho
Phường 11 chủ
động tham gia

Dân chủ trong
việc cùng nhau
hình thành dự án
(không áp đặt từ

Phân quyền thể
hiện trong việc
hợp tác cùng
nhau xây dựng
dự án ngay từ
đầu.
Là dự án tiên
phong trong việc
đưa ra phương
pháp có sự tham

Quận
phân
quyền
cho
Phường
chủ
động tham gia.

đầu). Tư vấn 2
phía tách bạch
hẳn hòi.

gia của người dân

c)- Chuyển nhượng:
Vấn đề chuyển nhượng của dự án TH-LG được tóm tắt và so sánh qua bảng tổng hợp
sau:
Các Nhóm ý kiến của đối tượng phỏng vấn về VẤN ÐỀ CHUYỂN Tổng hợp ý
kiến
NHƯỢNG
Khối Quận Huyện

Sự chuyển giao kinh
nghiệm và kỹ thuật với
sự tham gia của các
chuyên gia nước ngoài
là tùy vào từng công
việc cụ thể

Ngoài việc đầu tư Không có ý Không có ý Bên
cạnh
trực tiếp bằng tiền kiến
kiến
công
nghệ
mặt để xây dựng cơ
được chuyển
sở hạ tầng, phía Bỉ
giao
thông
còn có chương trình
qua hình thức
đầu tư chuyển giao
trực tiếp là
công nghệ
máy móc, còn
có
kinh
nghiệm
và
cách xử lý
trong công tác
đền bù tái
định cư.

Phía Bỉ chuyển giao và
lắp đặt trực tiếp hồ
sinh học và kỹ thuật
xử lý rác thải. Phía VN
giám sát và nghiệm
thu. Tuy nhiên, vài
trường hợp công nghệ
không phù hợp đặc
điểm VN, sẽ gây khó
khăn cho đơn vị thụ
hưởng về sau

Một
vài
trường
hợp
công
nghệ
không
phù
hợp đặc điểm
VN, sẽ gây
khó khăn cho
đơn vị thụ
hưởng về sau.

Ðã có sự cải tiến rất
nhiều trong công tác
giải tỏa đền bù, tái
định cư, áp dụng nhiều
quy định mới

Khối
ngành
quan

Sở Hộ dân
liên

về sự chuyển
nhượng dự án
TH-LG

Ban Quản lý Dự án

