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để đảm bảo hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA là 
thực sự cần thiết, các địa phương và tổ chức kinh tế 
vay lại vốn ODA tự chịu trách nhiệm trả nợ theo cam 
kết khoản vay. Cho vay lại vốn ODA được hiểu là việc 
các TCTD nhận ủy thác của Chính phủ thực hiện cho 
vay lại các dự án ODA theo chỉ định của Chính phủ 
hoặc vay lại vốn ODA từ Chính phủ để cho vay lại các 
chương trình, hợp phần tín dụng của dự án sử dụng 
vốn ODA nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế 
và nâng cao phúc lợi cho quốc gia. Vì vậy, nâng cao 
hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại các TCTD là cần 
thiết, xuất phát từ các lý do sau:

Thứ nhất, vai trò của vốn ODA đối với phát triển 
kinh tế - xã hội.

- Vốn ODA là nguồn bổ sung vốn quan trọng cho 
đầu tư phát triển. Bên cạnh đầu tư cho phát triển hệ 
thống cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật một lượng lớn 
vốn ODA đã được sử dụng để đầu tư cho việc phát 
triển ngành giáo dục, y tế, hỗ trợ phát triển ngành 
Nông nghiệp…

- Vốn ODA giúp cho việc tiếp thu những thành 
tựu khoa học, công nghệ hiện đại và phát triển nguồn 
nhân lực. Thông qua các dự án ODA các nhà tài trợ 
có những hoạt động nhằm giúp nước tiếp nhận nâng 
cao trình độ khoa học công nghệ và phát triển nguồn 
nhân lực như: Cung cấp các tài liệu kỹ thuật, tổ chức 
các hội thảo với sự tham gia của những chuyên gia, 
thúc đẩy hợp tác kỹ thuật giữa các nước đang phát 
triển và chuyển giao đầy đủ công nghệ... Qua đó, 
góp phần bổ sung đáng kể vào việc nâng cao trình độ 
khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực của 
nước tiếp nhận.

Quy trình cho vay lại vốn ODA tại tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng (TCTD) với vai trò là trung gian 
cầu nối cho vốn vay ODA của Chính phủ, đóng vai trò 
quan trọng trong việc triển khai các chương trình, dự 
án sử dụng vốn ODA thành công và hiệu quả. 

Mohamed Ariff (1998) cho rằng, đối với các quốc 
gia đang phát triển, việc tăng cường cơ chế cho vay lại 

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ  
CHO VAY LẠI VỐN ODA TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
TRẦN THỊ LƯU TÂM, NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trong những nguồn vốn quan trọng để đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội ở các nước tiếp nhận. ODA được tài trợ cho các chương trình dự án thông qua các 
phương thức gồm cấp phát và cho vay lại. Cho vay lại vốn ODA thông qua các tổ chức tín dụng là 
một kênh phân phối vốn hữu hiệu hiện nay. Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả hoạt động cho vay lại vốn ODA tại các tổ chức tín dụng từ đó giúp ngân hàng xây dựng các biện 
pháp tăng cường hiệu quả hoạt động này.

Từ khóa: Hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay, tài trợ, tổ chức tín dụng
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- Vốn ODA giúp cho việc điều chỉnh cơ cấu kinh 
tế. Các dự án ODA mà các nhà tài trợ dành cho nước 
tiếp nhận thường ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, 
kinh tế kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc phát triển cân đối giữa các 
ngành, các vùng khác nhau. 

- Vốn ODA góp phần tăng khả năng thu hút FDI 
và tạo điều kiện để mở rộng đầu tư phát triển. Các nhà 
đầu tư nước ngoài khi quyết định bỏ vốn đầu tư vào 
một nước, trước hết họ quan tâm tới khả năng sinh lợi 
của vốn đầu tư tại nước đó. Bởi vậy, đầu tư vào việc 
nâng cấp, cải thiện và xây mới các cơ sở hạ tầng, hệ 
thống tài chính, ngân hàng đều cần thiết nhằm làm 
cho môi trường đầu tư trở nên hấp dẫn hơn.

Thứ hai, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý 
của TCTD.

Nâng cao hiệu quả cho vay lại vốn ODA mang lại 
những lợi ích thiết thực cho TCTD như: tăng cường 
nguồn thu, chất lượng tín dụng, cải tiến phương thức 
quản lý, phương thức cho vay lại, cụ thể:

- Nâng cao uy tín của TCTD trong hệ thống tài 
chính quốc gia và khẳng định vai trò của TCTD đối 
với các nhà tài trợ quốc tế, tạo tiền đề cho xây dựng 
chiến lược phát triển bền vững của TCTD.

- Gắn liền cho vay lại vốn ODA với huy động và thu 
hút hỗ trợ kỹ thuật, góp phần bổ sung kiến thức chuyên 
môn, nâng cao năng lực thẩm định, phân tích đánh giá 
dự án và kinh nghiệm quản lý cho cán bộ của TCTD.

- Mở rộng quy mô hoạt động, cũng như khả năng 
huy động vốn từ thị trường tài chính quốc tế.

Cho vay lại vốn ODA thông qua kênh tín dụng 
ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 
sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, hạn chế rủi 
ro và tăng cường khả năng trả nợ. Xây dựng quy trình 
cho vay lại ODA tại các TCTD có ý nghĩa quan trọng 
trong công tác quản trị vốn ODA. Theo đó, các TCTD 
cần xây dựng quy trình cho vay theo bốn giai đoạn 
sau: (1) Thẩm định duyệt vay; (2) Thực hiện cho vay 
lại; (3) Thu hồi và xử lý nợ cho vay lại; (4) Quản lý rủi 
ro cho vay lại vốn ODA (Sơ đồ 1).

Nhóm nhân tố khách quan ảnh hưởng  
đến hiệu quả cho vay lại vốn ODA

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Với đặc thù và tầm quan trọng trong đầu tư cơ sở 
hạ tầng kinh tế - xã hội, vốn ODA được xác định là 
một phần của nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển 
của các quốc gia. Mục tiêu chiến lược và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn của từng 

quốc gia sẽ ảnh hưởng đến việc phân bổ vốn ODA 
cho vay lại vào đầu tư phát triển các ngành, các lĩnh 
vực của nền kinh tế. Các nước tiếp nhận vốn ODA 
đều sử dụng nguồn vốn này để phát triển nhanh và 
bền vững nền kinh tế, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và xã 
hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước, phát huy các nguồn lực trong nước và 
hội nhập quốc tế. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng phát 
triển nói chung và vốn ODA cho vay lại nói riêng 
sẽ được các nước tiếp nhận sử dụng tập trung thực 
hiện các nhiệm vụ như cải cách thể chế kinh tế; đổi 
mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao hiệu 
lực và hiệu quả quản lý kinh tế; cải thiện môi trường 
đầu tư để thu hút các nguồn lực xã hội; phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường bảo vệ 
môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Quan hệ hợp tác phát triển và chính sách  
của nhà tài trợ quốc tế

Quan hệ hợp tác phát triển và chính sách của nhà tài 
trợ quốc tế ảnh hưởng khá lớn đến việc thu hút, quản 
lý và sử dụng vốn ODA đến tổng vốn ODA Chính phủ 
vay nước ngoài về thực hiện cho vay lại các dự án ODA 
và lĩnh vực đầu tư phát triển của từng quốc gia; đến 
hiệu quả sử dụng vốn ODA đối với phát triển nền kinh 
tế của quốc gia tiếp nhận. Đối với các nước kém phát 
triển, quan hệ hợp tác chủ yếu là viện trợ phát triển, vốn 
ODA chủ yếu là từ nguồn viện trợ hoặc ODA vay với 
mức ưu đãi rất cao, ODA được sử dụng ở hầu hết các 
ngành, lĩnh vực để phát triển kinh tế và xóa đói nghèo, 
nâng cao phúc lợi xã hội. Ngược lại, các quốc gia đang 
phát triển, có thu nhập trung bình, quan hệ quốc tế 
thường chuyển sang hình thức đối tác phát triển, đối tác 
chiến lược nhằm đa dạng hóa thu hút nguồn lực. Vốn 
ODA có xu hướng giảm, chủ yếu là vốn vay với các điều 
kiện kém ưu đãi hơn, vì vậy ODA được tập trung vào 
các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế mũi nhọn, trọng điểm 

 

SƠ ĐỒ 1: QUY TRÌNH CHO VAY LẠI VỐN ODA

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả
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để thúc đẩy phát triển bền vững. 
Chiến lược, chính sách tài trợ vốn ODA của các 

nhà tài trợ quốc tế cũng khác nhau trên những định 
hướng ưu tiên theo ngành, địa bàn lãnh thổ cùng với 
quy trình thủ tục cung cấp ODA khác nhau đối với 
từng quốc gia tiếp nhận. Ví dụ: Ngân hàng Phát triển 
châu Á (ADB) hỗ trợ qua ba trụ cột là tăng trưởng 
toàn diện, nâng cao hiệu quả kinh tế và bền vững về 
môi trường; Ngân hàng Thế giới tập trung hỗ trợ nâng 
cao khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững và tăng 
khả năng tiếp cận cơ hội; Bỉ hỗ trợ các lĩnh vực gồm 
nước sạch và vệ sinh môi trường, quản lý nhà nước, 
phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực…

Khung pháp lý về cho vay lại vốn ODA

Hệ thống văn bản pháp lý về cho vay lại vốn ODA 
của Nhà nước ảnh hưởng đến cơ chế cho vay lại, đối 
tượng cho vay lại, điều kiện được vay lại và công tác 
quản lý vốn ODA cho vay lại các chương trình, dự án 
đầu tư tại TCTD. Các quốc gia nhận tài trợ vốn ODA 
đều xây dựng hệ thống văn bản pháp luật để điều tiết 
các chính sách thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA 
nhằm đảm bảo vốn ODA sử dụng có hiệu quả, đạt 
được mục tiêu chiến lược.

Năng lực sử dụng vốn ODA vay lại của chủ đầu tư

Năng lực sử dụng vốn của chủ đầu tư là nhân tố 
quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay lại vốn 
ODA cho vay lại. Sự thành công của dự án ODA đồng 
nghĩa với sự đạt được mục tiêu tài trợ vốn của TCTD 
đề ra. Sự thành công của dự án ODA được đánh giá 
trên cả hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội, 
những đóng góp của dự án vào phát triển kinh tế xã 
hội của quốc gia. Năng lực sử dụng vốn ODA của 
chủ đầu tư là cơ sở để đảm bảo chương trình, dự án 
thực hiện đúng tiến độ, tiếp cận công nghệ cao và tăng 
cường kỹ năng và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Năng 
lực sử dụng vốn của chủ đầu tư còn là cơ sở để khai 
thác dự án có hiệu quả, tạo ra doanh thu đảm bảo trả 
nợ và chi phí lãi vay cho khoản vay nước ngoài đầy đủ 
và đúng hạn. Thực tế triển khai dự án ODA tại một số 
quốc gia cho thấy, nguyên nhân dự án ODA chậm tiến 
độ, không có khả năng hoàn trả vốn vay phần lớn là 
do năng lực sử dụng vốn của chủ đầu tư còn hạn chế.

Nhóm nhân tố chủ quan ảnh hưởng  
đến hiệu quả cho vay lại vốn ODA

Cơ chế cho vay lại vốn ODA của tổ chức tín dụng

Quy chế, quy trình cho vay lại ODA tại TCTD 

là sự cụ thể hóa pháp luật và các quy định của 
Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn ODA. Đó 
là những quy định cụ thể của TCTD về đối tượng 
được vay lại, hình thức cho vay, mức vốn cho vay, 
đồng tiền cho vay lại và thu nợ, thời hạn, lãi suất, 
các loại phí, bảo đảm tiền vay, thẩm định dự án, 
quản lý giải ngân, thu hồi nợ cũng như xử lý rủi ro 
cho vay lại vốn ODA. Quy trình thực hiện cho vay 
lại vốn ODA có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn 
chế, giảm thiểu các sai sót khi thực hiện cho vay 
lại. Quy trình sẽ quy định rõ từng khâu công việc 
và trách nhiệm cụ thể của các cán bộ có liên quan. 
Nếu quy trình đúng, hợp lý và khoa học đến từng 
khâu thì sẽ hạn chế khả năng phát sinh các sai sót. 
Ngược lại, quy trình thiếu tính khoa học, thiếu 
tính đúng đắn tất yếu dẫn đến mọi hoạt động thực 
hiện quy trình đó đều sai sót, ảnh hưởng trực tiếp, 
sâu sắc đến hiệu quả cho vay lại vốn ODA cho dự 
án đầu tư.

Uy tín và xếp hạng tín nhiệm của tổ chức tín dụng

Xếp hạng tín nhiệm TCTD phản ánh khả năng và 
sự sẵn sàng trong việc thanh toán khoản nợ đúng hạn, 
đó là việc TCTD được đánh giá năng lực tài chính, 
tình hình hoạt động hiện tại và triển vọng phát triển 
trong tương lai, từ đó xác định mức độ rủi ro và khả 
năng trả nợ trong tương lai của ngân hàng. 

Xếp hạng tín nhiệm là cơ sở để TCTD nâng cao 
uy tín trong hệ thống tài chính quốc gia và sự quan 
tâm, thừa nhận của cộng đồng các nhà tài trợ quốc 
tế song phương và đa phương. Xếp hạng tín nhiệm 
là tiền đề, cơ sở pháp lý và thực tiễn để TCTD minh 
chứng năng lực của mình đối với Chính phủ, nhà 
tài trợ quốc tế, từ đó thuyết phục Bộ Tài chính 
giao thẩm quyền và quyền tự quyết định đối với 

 

SƠ ĐỒ 2: HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

Nguồn: Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Nâng cao năng lực thể chế JICA tài trợ
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các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ODA cho 
vay lại, thuyết phục các nhà tài trợ giao nguồn vốn 
vay ODA với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn. Bên 
cạnh đó, uy tín và xếp hạng tín nhiệm cũng là cơ 
sở để TCTD tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, 
tìm kiếm khả năng huy động vốn, tranh thủ sự ủng 
hộ của các đối tác quốc tế trên phương diện hỗ trợ 
kỹ thuật nhằm tiếp thu các kinh nghiệm quản lý từ 
chuyên gia nước ngoài.

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ góp phần hỗ 
trợ TCTD phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 
cho vay lại. Hệ thống này phục vụ cho việc quản lý 
chất lượng cho vay lại, giúp ngân hàng xác định và 
chính xác mức độ rủi ro theo từng lĩnh vực, ngành 
nghề. Căn cứ vào mức xếp hạng, chính sách tín dụng 
sẽ được xây dựng một cách đồng bộ và rõ ràng, qua 
đó góp phần giảm thiểu chi phí quản lý tín dụng. 
Đây là căn cứ quan trọng để ra quyết định cho vay 
lại ODA. 

Căn cứ để xếp hạng là cơ sở dữ liệu hiện có về chủ 
đầu tư, bao gồm các dữ liệu tài chính và dữ liệu phi 
tài chính. Đây là căn cứ để quản lý rủi ro đối với từng 
dự án ODA và quản lý rủi ro đối với danh mục cho 
vay. Xếp hạng tín dụng nội bộ là chấm điểm cho từng 
chủ đầu tư. Xếp hạng tín dụng nội bộ được sử dụng 
trong quản lý rủi ro tín dụng, chủ đầu tư có thứ hạng 
cao thì càng ít có khả năng bị vỡ nợ. Kết quả xếp hạng 
tín dụng nội bộ là cơ sở để thẩm định khoản vay, ra 
quyết định phê duyệt khoản vay. 

Năng lực chuyên môn và quản lý  
của cán bộ tín dụng

Trình độ năng lực chuyên môn, năng lực quản 
lý và đạo đức nghề nghiệp là nhân tố quan trọng 
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cho vay lại vốn 
ODA tại TCTD. Một TCTD có hệ thống đội ngũ cán 
bộ có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý cao, 
tuân thủ nguyên tắc của đạo đức nghề nghiệp thì 
chắc chắn hoạt động sẽ đạt hiệu quả cao và ngược 
lại sẽ dẫn đến những trì trệ, sai sót, kém hiệu quả. 
Trong quá trình đánh giá về chất lượng nhân lực, các 
nhà nghiên cứu đều thống nhất trên các tiêu chí như 
trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 
năng nghề nghiệp, kinh nghiệm công tác, năng lực 
thực thi nhiệm vụ...

Đối với cho vay lại vốn ODA để thực hiện mục 
tiêu phát triển, chất lượng nhân lực của TCTD được 
đánh giá dựa trên các yếu tố sau: Năng lực trong hoạt 

động hợp tác quốc tế; Năng lực chuyên môn trong 
thẩm định dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ODA 
vay lại; Năng lực chuyên môn trong quá trình thực 
hiện cho vay lại; Năng lực trong hoạt động kiểm tra, 
giám sát bên vay lại sau khi giải ngân; Năng lực quản 
lý rủi ro tín dụng vốn ODA cho vay lại.

Cơ sở vật chất kỹ thuật hỗ trợ cho vay lại vốn ODA

Cơ sở vật chất, phương tiện trang bị cho hoạt 
động cho vay lại vốn ODA cũng là nhân tố ảnh 
hưởng lớn đến hiệu quả cho vay lại. TCTD có cơ sở 
vật chất kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao sẽ thực 
hiện và quản trị tốt nghiệp vụ cho vay lại vốn ODA 
nói riêng và toàn bộ hoạt động của ngân hàng. Trang 
thiết bị, công nghệ là cơ sở để tổ chức tốt hệ thống 
thông tin quản trị trong ngân hàng, giúp cán bộ 
nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công việc được giao, 
giúp nhà quản lý nắm bắt được thông tin một cách 
kịp thời, chính xác để từ đó đưa ra quyết định quản 
lý hiệu quả.

 Kết luận

Trong bối cảnh thu hút ODA đang có xu hướng 
giảm, việc tận dụng và sử dụng có hiệu quả vốn 
ODA đang là vấn đề bức thiết, mấu chốt là nâng cao 
hiệu quả cho vay lại vốn ODA. Phân tích nhân tố ảnh 
hưởng giúp cho các TCTD thực hiện các biện pháp 
nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động cho vay lại vốn 
ODA trong bối cảnh hiện nay. 
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