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NGUỒN GỐC ĐÍCH THỰC, CỘI RỄ TRÌ TRỆ  
CỦA DỰ ÁN VỐN VAY ODA 

                                                                           TS Tô Văn Trường 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BBT. Nguồn vốn đầu tư ODA (Official Development Assistance - Hỗ trợ Phát 
triển chính thức) mà các tổ chức tài chính quốc tế dành cho nước ta trong 
những năm qua đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường kết cấu hạ 
tầng, giáo dục, y tế và giảm nghèo. Tuy nhiên, sử dụng nguồn vốn ODA sao 
cho đạt hiệu quả cao hiện còn nhiêù tranh luận. Xin chuyển đến độc giả ý 
kiến của TS. Tô Văn Trường, Viện trưởng Viện Qui hoạch Thuỷ lợi miền Nam 
về một dự án ODA được triển khai tại TP HCM để cùng trao đổi.  

 
 

 
Chương trình Thời sự của Đài truyền hình Trung ương tối nay 

24/12/2007, người dân cả nước được biết tại phiên họp thường kỳ cuối 
năm, Chính phủ đánh giá mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thiên tai, “bão 
giá”, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2007 đều đạt và vượt. GDP 
tăng trưởng 8,44%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 20,3 tỷ đô la. Song 
song với những thành tựu nói trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho 
rằng chúng ta chưa tận dụng được thời cơ thuận lợi, thành tựu đạt được 
chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có. Một số lĩnh vực điều hành, 
khắc phục còn chậm như việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hạ tầng cơ sở 
và nguồn nhân lực còn nhiều bức xúc, chưa tìm được lối ra thích hợp.  Để  
đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2008 ở mức 9% cần tạo ra chuyển biến 

 
Úng ngập tại TP HCM 
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mạnh mẽ về cơ chế chính sách, tập trung các nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ 
tầng nhất là các công trình lớn vv...  

Đối với thành phố Hồ Chí Minh, trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, đã đề cập đến nỗi niềm “mừng ít, lo nhiều” của người dân, chung 
quanh việc thi công các công trình trọng điểm có nguồn vốn ODA, đặc biệt 
là sự chậm trễ của Dự án vệ sinh môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị 
Nghè. Các bài viết đã phản ánh chung nguyên nhân dẫn đến chậm trễ là do 
vướng mắc khâu đền bù, giải tỏa, năng lực nhà thầu và trình độ hạn chế của 
đội ngũ cán bộ Ban quản lý dự án. Người viết bài này muốn xác minh 
nguồn gốc đích thực, cội rễ trì trệ, rút ra những bài học kinh nghiệm về sử 
dụng nguồn vốn ODA của cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí 
Minh nói riêng để tránh mắc các sai lầm tái diễn trong tương lai.  

Dự án kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là một dự án lớn với nhiều hạng 
mục công trình trải rộng trên diện tích 3.300 ha thuộc địa bàn 7 quận : 
Quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh và Gò Vấp. Dự án do Sở 
giao thông công chính TP.Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, Công ty tư vấn 
quốc tế của Mỹ (CDM) làm tư vấn thiết kế và giám sát thi công với nguồn 
vốn 199,6 triệu đô la, trong đó vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB) là 
166,7 triệu đô la. Dự án theo kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2003-
2007.  Do tính chất phức tạp của công trình, dự án được chia làm nhiều gói 
thầu. Mặc dù, đã được khởi động từ năm 2003, nhưng cho đến nay thực tế 
chỉ có năm gói thầu đang được thi công nhưng tiến độ rất chậm trễ. Sau 4 
năm thi công, đến nay gói số 7 (thi công tuyến cống bao, thiết bị tách dòng 
và miệng xả ngầm) do liên doanh nhà thầu Tianjin - Chec 3 (Trung Quốc) 
mới đạt hơn 70% khối lượng công việc. Gói thầu số 8 (trạm bơm) do liên 
doanh nhà thầu Hyundai Mobis-Hyundai (Hàn Quốc) thực hiện cũng chỉ 
khoảng 65% khối lượng. Các gói thầu số 10 (cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị 
Nghè) và các gói thầu 11A1, 11A2, 11B1 (thay thế và mở rộng cống cấp 2, 
3 các khu vực Tây Bắc và Tây Nam) mới chỉ đạt đến 20% khối lượng công 
việc. Ngân hàng thế giới (WB) nhà tài trợ cho dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè 
đã cảnh báo đến tháng 5/2008 sẽ rà soát, đánh giá nếu tiến độ dự án tiến 
triển rõ rệt thì mới xem xét gia hạn hợp đồng tín dụng đến cuối năm 2009.   

 Nếu chúng ta đi sâu tìm hiểu, hệ thống lại cả một quá trình chuẩn bị 
và đấu thầu đến giai đoạn thi công dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè sẽ thấy được 
những bất cập, mâu thuẫn chồng chéo đã gây nên trì trệ của dự án.   

        
I. Đơn giá:  
 
-  Dự án kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè là dự án quốc tế vốn vay ODA quy 
định nhiều hạng mục không có trong đơn giá của Việt Nam. Cơ quan dự 
toán khi áp dụng đơn giá Việt Nam không tránh khỏi sự cứng nhắc, như 
đơn giá các biện pháp an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phân luồng 
giao thông…Khi thấy những hạng mục đơn giá này mà Việt Nam không có 
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quy định, cơ quan duyệt dự toán đòi bỏ ra hoặc giảm dự toán. Vì thế, dự án 
thiếu kinh phí để thực hiện tốt những hạng mục này. 
- Thi công trong một trung tâm đô thị lớn như  thành phố Hồ Chí 
Minh tốn kém hơn nhiều so với ở các đô thị nhỏ như lương cao hơn, công 
trình công  ích dày đặc hơn (cả dưới và trên mặt đất). Trong khi đó, đơn giá 
của Nhà nước không phản ánh những điều kiện đặc thù này.  
- Việc ứng dụng cứng nhắc trong bản tiên lượng (BOQ) cho các công 
tác phát sinh có thể là sự ràng buộc về pháp lý, nhưng các nhà thầu cho 
rằng điều này không công bằng đối với họ, vì phải làm thêm các công tác 
bổ sung với đơn giá lỗi thời, đã có từ khi dự thầu 2-3 năm trước.  

 
II. Khác biệt giữa Văn bản của các Nhà tài trợ quốc tế với các quy 
định của Việt Nam 
 
- Các Nhà tài trợ quốc tế thường sử dụng mẫu văn bản của Hiệp hội 
kỹ sư tư vấn quốc tế (FIDIC). Đáp ứng cả yêu cầu của FIDIC lẫn quy 
định của Việt Nam là điều không dễ dàng vì vẫn còn sự khác biệt trong quy 
định của cả 2 phía. Sự khác biệt trong thực tiễn và tư duy cũng không thể 
tránh khỏi. Điều được xem là bình thường trong thực tiễn quốc tế có thể bị 
xem là bất hợp pháp hoặc không được phép tại Việt Nam. Hợp đồng cho 
phép hành động, nhưng hành động này không thể áp dụng vào thực tế. Tuy 
luật Việt Nam có quy định chẳng hạn như Luật Đấu thầu đề rõ: ”Đối với 
dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), việc đấu 
thầu được thực hiện trên cơ sở nội dung điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký 
kết”.  Theo tôi hiểu, trong thực tế  Việt Nam viện dẫn rằng trong Hiệp định 
VAY không đề cập đến nội dung đấu thầu, nên vẫn áp dụng quy định của 
Việt Nam. Ngược lại, các Nhà tài trợ lại cho rằng khi đã ký hiệp định VAY 
với họ thì Việt Nam đương nhiên phải tuân thủ cách làm của họ mà không 
cần phải ghi cụ thể yêu cầu này.  
- Các Nhà tài trợ luôn nhắc nhở khi có sự khác biệt giữa quy định của 
Việt Nam và quy định của Nhà tài trợ thì phải theo quy định của Nhà tài 
trợ. Phía Việt Nam cho rằng phải áp dụng hài hòa hai bên. Khó cho người 
áp dụng là không thể “hài hòa” được, bắt buộc phải theo bên này hoặc bên 
kia. Minh chứng là khi bỏ thầu vượt cao so với dự toán thì phía Việt Nam 
quy định phải hủy đấu thầu, trong khi các Nhà tài trợ không bắt buộc phải 
như thế. Có thể phía Việt Nam  cho rằng làm như vậy để tránh thông thầu 
nhưng điều này chỉ đúng khi đơn giá ở mức hợp lý. Trong thực tế, vì đơn 
giá không theo kịp giá thị trường, các đơn vị đấu thầu hoặc muốn làm cho 
tốt thì bỏ giá cao hoặc không muốn thực hiện thì phá giá. Kết quả là Nhà tài 
trợ đòi hủy tiền vay cho gói thầu, hủy kết quả đấu thầu. Khi đó, phía Việt 
Nam chịu thiệt hại vì trong khi tiền có sẵn đó mà dùng không được. Ngược 
lại, khi giá bỏ thầu quá thấp so với dự toán vốn đã ở mức thấp. Tư vấn 
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muốn loại đơn vị dự thầu này vẫn không được chấp nhận. Vai trò của tư 
vấn trong việc này đã bị vô hiệu hóa, trong khi thông lệ quốc tế rất tôn 
trọng tư vấn.  
- Hệ thống quản lý thi công phải tuân thủ các quy định về thi công của 
Việt Nam và yêu cầu của hợp đồng FIDIC. Trong một số trường hợp, hai 
hệ thống này không tương đồng với nhau, dẫn đến khó khăn cho tất cả các 
bên liên quan. Các khoản tiến tới hạn thanh toán của nhà thầu cho các công 
trình phát sinh bị trừ 30% từ tiền thanh toán tạm trong khi chờ cấp trên phê 
duyệt. Theo FIDIC, nhà thầu được quyền nhận 100% tiền thanh toán tạm 
mà tư vấn đã chấp nhận. Điều này được thể hiện trong thuật ngữ TẠM, các 
khoản thanh toán này là sơ bộ, có thể được điều chỉnh sau. 
- Trước khi ký hợp đồng với đơn vị được chấm trúng thầu, chủ đầu tư 
thường tổ chức “Đàm phán hợp đồng”, theo Luật đấu thầu Việt Nam gọi là 
“Thương thảo hợp đồng”. Nhưng theo nguyên tắc của các Nhà tài trợ  
không được “đàm phán” hoặc “thương thảo” về hợp đồng vì làm như  thế  
là không công bằng với các đơn vị dự thầu. Khi kết quả đàm phán tạo thuận 
lợi hơn cho đơn vị trúng thầu so với hồ sơ mời thầu, các đơn vị thua thầu 
có thể khiếu nại :”Nếu biết thuận lợi như thế này, thì chúng tôi đã bỏ giá 
thầu thấp hơn”. Khi kết quả đàm phán tạo thêm điều kiện, bắt buộc cho 
đơn vị trúng thầu thì đơn vị này có thể khiếu nại :”Nếu biết khó khăn như 
thế, thì chúng tôi đã bỏ giá thầu cao hơn”.  Bởi vậy, các nhà tài trợ không 
đồng ý việc “Đàm phán hợp đồng” mà chỉ chấp nhận việc “Làm rõ hợp 
đồng “.  Nhưng phía Việt Nam vẫn nhất quyết tiến hành đàm phán, thường 
đưa thêm những điều kiện không có trong Hồ sơ Mời thầu. Việc làm này là 
sai thông lệ quốc tế.  
 

III. Vai trò của Tư vấn 
 

 Vai trò của Công ty Tư vấn (CDM) đối với dự án Nhiêu lộc-Thị 
Nghè bao gồm 3 lĩnh vực chủ yếu (i) Đại diện cho chủ đầu tư để bảo vệ 
quyền lợi cho chủ đầu tư; (ii) Là chuyên gia độc lập như trong chấp nhận 
thanh toán, công bằng với chủ đầu tư và nhà thầu; (iii) Là tư vấn đưa ra ý 
kiến đánh giá khách quan về chuyên môn khi cần thiết. 
- So với FIDIC và thực tiễn quốc tế, trong dự án kênh Nhiêu Lộc-Thị 
Nghè vai trò của Tư vấn rất hạn chế vì ở mục (i) khi tư vấn không được 
trao quyền để thực hiện công việc và/hoặc chủ đầu tư không ra quyết định; 
Ở mục (ii) khi quyết định của tư vấn bị bác bỏ và ở mục (iii) khi ý kiến của 
tư vấn bị phớt lờ. 
- Vai trò của tư vấn trong việc chấm thầu bị hạn chế trong việc tổng 
hợp thông tin và số liệu, còn việc chấm cho ai trúng thầu thì chủ đầu tư có 
vai trò quyết định. Nếu báo cáo chấm thầu đưa kết luận không đúng ý chủ 
đầu tư thì chủ đầu tư trả báo cáo về, bắt phải sửa kết luận. Theo thông lệ 
quốc tế, khi đã bỏ món tiền cao (hàng triệu đô la) thuê tư vấn thì chủ đầu tư 
tin tưởng, tôn trọng các ý kiến của tư vấn để bảo vệ quyền lợi cho mình. 
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Nếu tư vấn không công minh mắc sai phạm thì phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật hoặc chí ít cũng bị ghi vào sổ đen của chủ đầu tư không cho đấu 
thầu tư vấn nữa.  
- Trong việc giám sát thi công, khi tư vấn làm đúng theo FIDIC đề 
nghị thay thế nhân viên nhà thầu kém năng lực thì chủ đầu tư không chấp 
nhận. Việc này tạo tiền lệ nguy hiểm là phải chấp nhận bất kỳ nhân viên 
nào của nhà thầu bổ nhiệm, và khi ý kiến của tư vấn không được tôn trọng 
thì nhà thầu đâm ra xem thường tư vấn. 
- Quy định ghi rất rõ là tư vấn phải chịu trách nhiệm của mình trước 
pháp luật về những ý kiến của mình. Nhưng khi tư vấn đưa ra ý kiến thì 
chủ đầu tư không chấp nhận. Trong khi chủ đầu tư không sẵn lòng chịu 
trách nhiệm trước pháp luật mà thường đổ trách nhiệm lại cho tư vấn khi 
nhà thầu làm việc kém cỏi không đạt yêu cầu. Rõ ràng còn rất lấn cấn giữa 
quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan. 
- Theo nguyên tắc FIDIC, tư vấn có quyền độc lập trong việc định giá 
và chứng nhận chi trả tạm thời. Chủ đầu tư thì muốn tư vấn chứng nhận 
theo cách thức của mình và muốn tư vấn phải theo sự phê duyệt của khoản 
chi trả của Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh. Nếu tư vấn 
làm thế, vô hình dung tư vấn giao quyền định khoản chi trả cho chủ đầu tư, 
sai với nguyên tắc của FIDIC. Trong trường hợp có bất đồng về khoản chi 
trả, đáng lẽ chủ đầu tư phải trình vụ việc ra cho chuyên gia hòa giải phân 
xử (theo quy định FIDIC) chứ không phải của cấp trên chủ đầu tư. Rõ ràng 
là tư vấn CDM cả nể, thỏa hiệp chưa phát huy được vai trò, trách 
nhiệm của mình.   

 
IV. Thủ tục hành chính 
- Tương tự như các dự  án khác ở  Việt Nam, dự án kênh Nhiêu Lộc-
Thị Nghè cũng gặp những khó khăn trong vấn đề di dời công trình công 
ích. Thủ tục quá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Lúc ban đầu, tất cả các 
bên Ban quản lý dự án, nhà thầu, tư vấn không biết rõ thủ tục để làm theo 
và không nhận được sự hướng dẫn và giải thích về việc phải làm cái gì, làm 
như thế nào cho đúng.  
- Các nhà thầu và tư vấn đều biết rằng thủ tục hành chính ở Việt Nam 
là phức tạp nhưng không lường trước các thủ tục này lại mất nhiều thời 
gian đến như vậy. Chậm trễ trong phê duyệt là quá lâu, ngay cả đối với các 
công việc không  có gì là phức tạp. Sự chậm trễ này xảy ra hầu như trong 
mỗi giai đoạn thực hiện dự án từ phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết 
quả chấm thầu, ký hợp đồng, thậm chí cả các chi tiết nhỏ như trong thanh 
toán 30% vốn di dời hươu cao cổ phải chờ đến 2 năm! 
- Từ chủ trương đến thực hiện là cả một đoạn đường dài và khúc 
khuỷu.  Ví dụ thành phố có chính sách thanh toán để di dời tạm các hộ dân 
có thể bị nguy hiểm khi nhà thầu thực hiện công tác hạ giếng. Trong khi 
thành phố còn đang loay hoay tìm khoản thanh toán tiền thuê nhà trong vài 
tháng cho hộ dân thì nhà thầu không thể chờ  đợi, vẫn tiến hành thi công hạ 
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giếng. May mắn thay, khi hoàn thành công trình hạ giếng không có tai nạn 
nào xảy ra với các hộ dân.  
- Không có lời giải thích tại sao các nhà thầu phải chờ khoảng 2 năm 
để được thanh toán sau khi tư vấn đã chứng nhận thanh toán tạm cho phần 
phát sinh. Thủ tục thanh toán này gây khó khăn cho lưu lượng tiền mặt của 
nhà thầu. Tất cả nhà thầu rất ngại công trình phát sinh (một số trường hợp 
áp dụng đơn giá đã lạc hậu). Đây là một trong những nguyên nhân chính 
gây chậm trễ cho Dự án. 

 
V. Vai trò của Ban quản lý dự án 
- Ngay cả  đối với dự án ADB cấp nước  cho TP. Hồ Chí Minh vì Ban 
quản lý dự án quá thụ động, không cảnh báo sớm các trì trệ do thủ tục hành 
chính gây ra đã làm tổn thất lớn kinh phí của Nhà nước, do phải đền bù cho 
nhà thầu. 
- Trong thực tế, tư vấn hoàn toàn không có quyền chế tài. Chế tài là 
quyền hạn của chủ đầu tư. Hợp đồng FIDIC cho phép chủ đầu tư thuê một 
bên thứ ba để thực hiện công việc mà nhà thầu đã từ chối làm theo chỉ thị 
của tư vấn. Phương án này đã được tư vấn đề xuất với chủ đầu tư  nhưng 
không có phản hồi.  
 
VI. Đối phó khẩn cấp    
- Trong các trường hợp rủi ro cao như công nhân làm việc trong khí 
độc ở dưới giếng hoặc trẻ em chơi trong giếng chứa đầy nước không có cơ 
chế đối phó khẩn cấp. 
- Đối phó nhanh cũng cần thiết để giải quyết sự không tuân thủ ở mức 
nghiêm trọng. Ví dụ khi làm việc ở Thái Lan, tôi thấy cảnh sát được quyền 
tạm giam nhân viên của nhà thầu hoặc tịch thu thiết bị của nhà thầu vi 
phạm điều kiện an toàn lao động, môi trường hoặc giao thông. Biện pháp 
cho phép hữu hiệu này không thấy có ở Việt Nam. 

 
VII. Một số vấn đề cụ thể  
- Trong giai đoạn thiết kế chi tiết của dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè tư 
vấn thiết kế và Ban quản lý dự án đã thông báo với Thảo Cầm Viên về vị 
trí của giếng S32, lúc đó nằm trong chuồng lạc đà bỏ trống (không có lạc 
đà). Do đó, dự án không có khoản mục chi phí di dời chuồng thú này.  
- Dù biết sẽ có công trình Dự án  Nhiêu Lộc-Thị Nghè ở chuồng lạc 
đà, Thảo Cầm Viên vẫn cho xây chuồng hươu cao cổ ở vị trí chuồng lạc đà 
bỏ trống, rồi ít tháng sau phải di dời chuồng hươu cao cổ gây lãng phí lớn 
cho kinh phí của thành phố. Điều trớ trêu là Sở Giao thông công chính lại 
là cơ quan đồng chủ quản của Thảo Cầm Viên cũng như dự án Nhiêu Lộc-
Thị Nghè?! 
- Gần giữa năm 2007, nhà thầu đề nghị tách các công trình tách dòng 
(CSO), hố ga và cống đào hở để giao cho nhà thầu Việt Nam với lý do để 
họ tập trung vào việc kích ống cho kịp tiến độ. Nói rõ hơn, nhà thầu đề 

www.vncold.vn                     www.vncold.vn                    www.vncold.vn
_________________________________________________________



7 

nghị thay đổi thiết kế hạ tiết diện cống bao đoạn thượng nguồn (Quận Tân 
Bình) với lý do đường ống nhỏ hơn thi công nhanh hơn và thiết bị có sẵn. 
Đề nghị này đã được Ủy ban nhân dân TP.HCM chấp nhận. Theo tôi biết, 
lý do thực sự là họ có lãi trong việc kích ống nhưng bị thua lỗ trong các 
công trình tách dòng, hố ga và cống đào hở vì đã bỏ giá thầu quá thấp. Hậu 
quả là đơn giá dùng để lập dự toán đấu thầu lại phải tăng cao. Điều này 
phản ánh đúng thực tế nhưng điều cốt lõi là nhà thầu không bị quy trách 
nhiệm và sử phạt về việc bỏ thầu thấp, rồi bỏ rơi công việc.  
- Một nhân nhượng khác nữa như chưa từng có trong tiền lệ là thành 
phố Hồ Chí Minh đã quyết định điều chỉnh hợp đồng để rút bớt phần việc 
mà nhà thầu phải làm. Theo đó, các hạng mục thi công cống hở, thiết bị 
tách dòng và miệng xả tràn trị giá khoảng 38,7 tỷ đồng sẽ được đấu thầu 
lại. Nhà thầu Tianjin - Chec 3 chỉ còn việc làm kích ống đủ chiều dài tuyến 
bao.   
- Hậu quả lớn hơn rất nhiều là sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho các nhà thầu 
khác có thể dùng trường hợp này làm lý do khi họ chậm trễ sẽ đề nghị tách 
các hạng mục không có lợi và đùn đẩy phần công việc khó khăn còn lại cho 
chủ đầu tư.  
- Đối với  một hồ sơ dự thầu bỏ giá thấp hơn đến 20%  so với dự toán 
tức là đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro tiềm ẩn. Đến năm 2005, khi 
một nửa thời hạn hợp đồng trôi qua thì PMU đã thấy rõ nhà thầu  Tianjin-
Chec (Trung Quốc) không đủ năng lực tài chính để có thể triển khai 
phương tiện và nhân lực chạy đua với thời gian còn lại. Có thể khẳng định 
rằng năng lực của các nhà thầu trong dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè không 
đáp ứng được yêu cầu nhưng lại được chọn chỉ vì bỏ thầu giá rẻ hơn. 
Hậu  quả, trong quá trình thi công đã phát sinh nhiều hạng mục phải điều 
chỉnh, đội giá thành và chỉ có chủ đầu tư phải lĩnh đủ.         
- Đến đầu năm 2007 khi đáo hạn hợp đồng, công ty tư vấn CDM đã đề 
nghị PMU và Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh chấm dứt hợp đồng với 
nhà thầu Tianjin-Chec 3 của Trung Quốc để tìm nhà thầu có năng lực tốt 
hơn nhưng đề nghị này không dược chấp nhận. Như vậy, có thể thấy PMU 
và Uỷ ban nhân dân TP.HCM mặc dù nắm thực quyền trong tay nhưng 
chưa thể hiện được tầm nhìn và quyết đoán của một “ông chủ”  
- Mới đây, thành phố cũng đã đồng ý cho nhà thầu được phép sử dụng 
khoản tiền bảo lãnh bắt buộc (5% giá trị hợp đồng ) phục vụ thi công để 
giải tỏa khó khăn về tài chính hiện nay. 

 
Kết luận:   
 

Nếu chúng ta coi nguồn vốn ODA như một cái cây, thì bất cứ người 
dân Việt Nam nào cũng mong muốn cây đó ngày càng đâm hoa, kết trái. 
Tuy nhiên, để có được nhiều hoa thơm, quả ngọt bắt buộc chúng ta phải 
nắm bắt về kỹ thuật gieo trồng và quan tâm, chăm sóc cho cây phát triển 
bền vững.  
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Qua phân tích đánh giá cụ thể về dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè với 
nguồn vốn ODA, thấy rõ có độ chênh lớn về nhận thức và quá trình thực 
hiện Hiệp định ký kết (vay vốn, hợp tác) giữa phía Việt Nam và Nhà tài trợ. 
Chúng ta đã Hội nhập, bước ra biển lớn,  phải chấp nhận “Luật chơi” của 
quốc tế. Cần phải rà soát lại cơ chế chính sách xuyên suốt từ trung ương 
đến địa phương, coi trọng cam kết với các nhà tài trợ.   

Thủ tục hành chính ở nước ta còn rất rườm rà, trong khi thời gian là 
tiền bạc, chưa kể sự chậm trễ của dự án còn tác động rất xấu đến xã hội và 
môi trường. Vai trò của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn cần phải “nâng cấp”, 
định rõ quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm cùng với các chế tài cụ thể.             

Các bài học kinh nghiệm đã phân tích ở trên chắc chắn sẽ hữu ích 
cho những người có trách nhiệm xem xét, tham khảo để việc sử dụng 
nguồn vốn ODA thực sự hiệu quả vì  cuộc sống của người dân. 

 
Thành phố Hồ Chí Minh - Đêm Nô En 2007  
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