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TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Đề tài đi sâu vào nghiên cứu tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2012. Để có cái nhìn tổng quát về

vấn đề nghiên cứu, trước tiên, tôi đánh giá chung về tình hình phát triển kinh tế xã hội

tỉnh Quảng Trị. Đồng thời tổng hợp chung về hiện trạng phát triển nông nghiệp của

tỉnh. Tiếp đến, nghiên cứu khái quát về nguồn vốn ODA tài trợ cho tỉnh Quảng Trị

trong thời gian nghiên cứu đề tài, từ đó thấy được ODA trong lĩnh vực nông nghiệp

chiếm bao nhiêu phần, xem xét liệu nông nghiệp có là ngành được ưu tiên phát triển

của tỉnh hay không? Trên cơ sở đó để thấy rõ vai trò, tác động của ODA trong sự phát

triển của nền nông nghiệp tỉnh Quảng Trị là như thế nào?

Phần thứ nhất: Nêu lên sự cần thiết, cấp bách của việc nghiên cứu đề tài, đồng

thời nêu rõ kết cấu, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chính và phương pháp nghiên cứu.

Phần thứ 2: kết cấu phần này gồm có 3 chương

Chương 1: Đưa ra những cơ sở khoa học nhằm làm rõ khái niệm về vốn ODA,

đặc điểm của nguồn vốn ODA và làm rõ tính hai mặt của nguồn vốn này. Đồng thời

cũng tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và vai trò của nông nghiệp đối với sự phát triển

kinh tế xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, thông qua lý luận về

vai trò của ODA trong phát triển nông nghiệp, ta thấy rõ được mối tương quan giữa hai

khái niệm ODA và nông nghiệp là như thế nào?

Chương 2: Giới thiệu vài nét về tỉnh Quảng Trị và tổng hợp những thành tựu về

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tìm hiểu tình hình phát triển nông nghiệp của tỉnh

trong thời gian nghiên cứu, trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy

hải sản, xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Để có cái nhìn tổng quan hơn về ODA

phân bổ cho nông nghiệp, trước tiên, đề tài trình bày tình hình sử dụng ODA trong tất

cả các lĩnh vực, về tình hình kí kết và giải ngân, các nhà tài trợ, và đóng góp của ODA

đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cuối cùng, làm rõ đề tài nghiên cứu bằng

các số liệu, biểu đồ, luận chứng, luận điểm về ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên

địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tình hình sử dụng ODA trong nông nghiệp được thể hiện rõ
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nét qua tình hình phân bổ của ODA trong nông nghiệp so với các ngành khác, các nhà

tài trợ, mục tiêu của các nhà tài trợ, tình hình kí kết, tình hình giải ngân, tình hình phân

bổ và sử dụng. Qua đó, đánh giá được những tác động, những thuận lợi, những tồn tại

khi sử dụng nguồn vốn ODA tài trợ cho nông nghiệp.

Để đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án ODA cho nông nghiệp trên địa

bàn tỉnh Quảng Trị một cách khách quan cũng như tìm ra giải pháp để nâng cao hiệu

quả dự án ODA nông nghiệp trong giai đoạn tiếp theo cần phải tìm hiểu thực tế đứng

trên góc độ của người dân là những người trực tiếp hưởng lợi từ những công trình của

dự án để đánh giá. Qua đó sẽ đưa ra những giải pháp tối ưu để giải quyết những vấn đề

còn hạn chế gắn liền với thực tế nhiều hơn.

Song do hạn chế về thời gian nên tôi đã điều tra ngẫu nhiên 100 người dân trên địa

bàn huyện Vĩnh Linh để nghiên cứu để tìm hiểu về sự đánh giá của họ về các dự án thuộc

chương trình.

* Mẫu và đặc điểm của mẫu

- Mẫu: Với đề tài đã chọn mẫu thiết kế chọn mẫu ngẫu nhiên như đã nêu ở trên.

Ưu điểm của chọn mẫu này là sự phân nhóm có thể làm gia tăng mức độ chính xác của

việc đánh giá các đặc điểm tổng thể nghiên cứu, thực hiện thuận tiên, phân tích số liệu

khá toàn diện.

- Đặc điểm của mẫu: Điều tra 100 hộ thuộc xã Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh

Thạch thuộc huyện Vĩnh Linh...

Là các xã thuần nông nên trong cơ cấu mẫu điều tra, số hộ có hoạt động kinh

tế chính là trồng trọt và chăn nuôi chiếm tỷ lệ rất lớn (78.4% trong đó hộ trồng trọt là

51.7% và hộ chăn nuôi là 26.7%).

Qua quá trình điều tra, đối với nông nghiệp trồng trọt người dân trồng các loại

lương thực thực phẩm chủ yếu hằng năm như: lúa nước, các loại đậu, khoai sắn, cây

ăn quả,..và một số cây trồng lâu năm khác. Về chăn nuôi có các loại gia súc gia cầm

như vịt, gà, trâu bò, lợn...

Vì mỗi vùng, mỗi xã thường gắn với mỗi hoạt động kinh tế chính khác nhau

nên nhiệm vụ của chính quyền địa phương là phải làm sao phát huy được tiềm năng

kinh tế của mỗi vùng và định hướng phát triển nó một cách hợp lý và hiệu quả để
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đảm bảo mục tiêu phát triển chung, trên cơ sở đó để có thể phân bổ và sử dụng hiệu

quả nguồn vốn ODA được tài trợ.

Chương 3: Trình bày quan điểm phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị, qua

đó để đề ra các biện pháp thu hút nguồn vốn ODA phù hợp với quan điểm phát triển

của ngành.

Phần thứ 3: Kết luận, đánh giá một cách tổng quát về tình hình sử dụng vốn

ODA trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2006-2012, sau đó là

các đề xuất, kiến nghị trong thời gian sắp tới.
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.Lý do chọn đề tài

Nông nghiệp là một trong hai ngành sản xuất vật chất giữ vai trò lớn trong việc

phát triển kinh tế ở hầu hết các nước, nhất là ở các nước đang phát triển. Ở những nước

này còn nghèo, đại bộ phận sống bằng nghề nông. Tuy nhiên ngay cả ở những nước có

nền công nghiệp phát triển cao, mặc dù tỷ trọng GDP nông nghiệp không lớn, nhưng khối

lượng nông sản của các nước này khá lớn và không ngừng tăng lên, đảm bảo cung cấp đủ

cho đời sống con người những sản phẩm cần thiết đó là lương thực, thực phẩm.

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, nên phát triển nông nghiệp luôn là mối

quan tâm của Đảng và Nhà nước. Nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với quá trình

phát triển kinh tế. Tuy nhiên, những năm gần, do một số nguyên nhân khách quan và

chủ quan, nông nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và nguồn lực sẵn có,

các hiện tượng nông dân bỏ ruộng, ngư dân không dám dong tàu ra khơi bám biển,

rừng đầu nguồn bị đốn hạ hàng loạt do làm thủy điện, cơ sở vật chất để phát triển nông

nghiệp không đảm bảo yêu cầu. Một loạt các vấn đề nảy sinh kìm hãm sự phát triển

của nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến sinh kế và thu nhập của người dân. Thực trạng

này diễn ra phổ biến ở một số tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,

Quảng Bình và ngay cả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị là một tỉnh ở Bắc

Trung Bộ, phát triển chủ yếu nhờ nông nghiệp, đại đa số người dân sống bằng làm

nông, khoảng 82% với diện tích đất nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm một tỷ trọng lớn

trong GDP của tỉnh. Trước thực trạng nhức nhối của nông nghiệp như vậy, đòi hỏi các

ban ngành quản lý của tỉnh Quảng Trị phải có các biện pháp, chủ trương, chính sách,

huy động các nguồn lực để phát triển nền nông nghiệp của tỉnh. Một trong các nguồn

lực quan trọng phát triển nông nghiệp đó là vốn. Vốn đầu tư của toàn xã hội cho nông

nghiệp của tỉnh chưa xứng tầm, đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu

Chính phủ cho nông nghiệp có tăng nhưng dàn trải, thiếu tập trung. Đầu tư trực tiếp

nước ngoài (FDI) thấp, nguồn lực ở khu vực nông nghiệp còn yếu, các nhà đầu tư

không mặn mà vì khả năng thu được lợi nhuận sẽ không cao.
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Trong bối cảnh đó, thì vốn ODA của các nhà tài trợ là một nguồn lực có vai trò

quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung  kinh tế của tỉnh nói chung và ngành nông

nghiệp nói riêng. Từ năm 1996 đến nay, nguồn vốn ODA đã hỗ trợ, đóng góp trong quá

trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị bằng các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ

tầng giao thông, y tế, giáo dục, cải thiện đời sống của người dân, một phần lớn nguồn vốn

ODA dùng để đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Nguồn vốn ODA này đã góp

phần hỗ trợ việc khôi phục và xây dựng mới nhiều công trình cơ sở hạ tầng quan trọng

như đường giao thông nông thôn, thuỷ điện nhỏ, phòng chống thiên tai, trồng rừng, góp

phần đáng kể phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân và bảo

vệ môi trường nhiều vùng nông thôn rộng lớn ở nước ta.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được thì hiệu quả sử dụng vốn ODA trong nông

nghiệp tại tỉnh Quảng Trị thời gian qua còn một số hạn chế như: công tác chuẩn bị dự

án chưa tốt, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, nhiều dự án phải kéo dài thời gian

so với Hiệp định đã ký kết, không đạt được mục tiêu đề ra….

Trong bối cảnh như vậy, nếu tỉnh Quảng Trị tranh thủ sự quan tâm của các nhà tài

trợ, thu hút và sử dụng một cách hiệu quả nguồn lực này sẽ tạo ra được lực đẩy giúp phát

triển nông nghiệp, cải thiện thu nhập của người dân. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài ”Tình hình

sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” để nghiên cứu

trong khóa luận thực tập tốt nghiệp của mình, với mong muốn có cái nhìn rõ nét hơn về

tình hình nguồn vốn ODA trong sự phát triển nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2006-2012,

đồng thời tìm ra những khó khăn, thách thức khi sử dụng vốn ODA trong nông nghiệp, từ

đó có những giải pháp kiến nghị tới các ban ngành để tỉnh Quảng Trị có thể sử dụng vốn

ODA một cách hiệu quả, phát triển nông nghiệp, đem lại thu nhập cao, góp phần không

nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo cho người nông dân.

1.2.Mục tiêu nghiên cứu

 Làm rõ cơ sở lý luận, đặc điểm của nguồn vốn ODA và nông nghiệp.

 Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn ODA trong nông nghiệp

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 Đánh giá tác động của nguồn vốn ODA đến phát triển nông nghiệp của tỉnh

Quảng Trị và đến đời sống của người dân.
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 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh

vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

1.3.Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: tình hình việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

1.4.Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu: Nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh

Quảng Trị trong thời gian từ năm 2006-2012.

1.5.Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận được sử dụng trong quá trình nghiên cứu là phương pháp duy

vật biện chứng để giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội.

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể và kỹ thuật xử lý số liệu chính gồm có:

Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu: thu thập và hệ thống hóa, xử lý,

phân tích, đánh giá tất cả các số liệu sẵn có theo định hướng nghiên cứu.

Phương pháp khảo sát và điều tra thực địa: Khảo sát thực tế nhằm lấy thông tin

về vai trò của ODA trong nông nghiệp tại xã Vĩnh Nam và một số xã cận kề khác.

Phương pháp đánh giá có sự tham gia của nông dân nhằm lấy ý kiến đánh giá

của nông dân. Kết quả đánh giá được chọn lọc từ khảo sát về vai trò của ODA trong

nông nghiệp, điều tra tại huyện Vĩnh Linh.

Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: tiến hành phỏng vấn, lấy ý kiến nhận xét

của các chuyên viên tại phòng Kinh tế đối ngoại và phòng Nông nghiệp - Sở kế hoạch

và đầu tư tỉnh Quảng Trị nhằm làm rõ một số luận cứ của khóa luận.

Các kỹ thuật xử lý số liệu: Kỹ thuật phân tích thống kê, phân tích từ số liệu của

các sơ đồ, bảng biểu.

Ngoài ra, khóa luận còn căn cứ vào một số quan điểm, định hướng của Đảng và

Nhà nước về thu hút, sử dụng ODA trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chọn địa điểm nghiên cứu:

Căn cứ vào đặc điểm địa hình, tình hình phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là

sự tác động của chương trình, dự án ODA cho nông nghiệp phân bổ cho các huyện
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trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để chọn địa điểm điểm điều tra và nghiên cứu. Theo danh

sách do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh cung cấp thì tỉnh có 8 huyện và 1 thành phố được

nhận tài trợ ODA trong lĩnh vực nông nghiệp. Xem xét điều kiện thực tế về kinh phí

cũng như đặc trưng các dự án trong toàn tỉnh tôi chọn huyện Vĩnh Linh, là địa bàn chủ

yếu để đi điều tra. Vĩnh Linh là một huyện nghèo của tỉnh, phát triển nông nghiệp là

chủ yếu, các hoạt động công nghiệp hầu như không có, nên nhận được nhiều các dự án

tài trợ vốn ODA, đặc biệt là các dự án ODA về nông nghiệp.

1.6.Kết cấu đề tài

Đề tài có kết cấu 3 phần, cụ thể như sau:

Phần I: Đặt vấn đề

Phần II: Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Cơ sở khao học của vấn đề cần nghiên cứu

Chương 2: Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2008

Chương 3: Các giải pháp phát huy hiệu quả trong việc sử dụng vốn ODA trong

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Phần 3: Kết luận và kiến nghị
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PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.Lý luận về vốn ODA

1.1.1. Khái niệm và hình thức của vốn ODA

1.1.1.1.Khái niệm ODA

ODA được hiểu là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay ưu đãi của

các tổ chức quốc tế, Chính phủ các nước (thường là các nước phát triển) dành cho

Chính phủ một nước (thường là nước đang phát triển) nhằm giúp chính phủ nước đó

phát triển kinh tế xã hội.

ODA phản ánh mối quan hệ giữa hai bên: Bên tài trợ gồm các tổ chức quốc tế,

các tổ chức phi chính phủ, Chính phủ các nước phát triển và bên nhận tài trợ là Chính

phủ một nước (thường là nước đang phát triển). Bộ phận chính của nguồn vốn ODA là

vốn vay ưu đãi, Chính phủ nước nhận tài trợ (vay nợ) phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả

nợ trong tương lai.

1.1.1.2.Các hình thức ODA

Theo điều 3.Nghị định 38.2013.NĐ/CP “ Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ

phát triển chính thức (ODA)và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ” thì có các

hình thức cung cấp ODA và vốn vay ưu đãi.

ODA bao gồm ODA viện trợ không hoàn lại và ODA vốn vay:

a) ODA viện trợ không hoànlại là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn trả

lại cho nhà tài trợ.

b) ODA vốn vay là hình thức cung cấp ODA phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ

với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm yếu

tố không hoàn lại đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với

các khoản vay không ràng buộc.

1.1.1.3.Phân loại ODA

a) Theo phương thức hoàn trả

ODA không hoàn lại: Là hình thức cung cấp ODA mà bên nhận tài trợ không

phải hoàn trả cho bên tài trợ. Có thể coi viện trợ không hoàn lại như một nguồn thu
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của ngân sách Nhà nước, được sử dụng theo hình thức Nhà nước cấp phát lại cho các

nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Viện trợ không hoàn lại chiếm

khoảng 25% trong tổng số vốn ODA trên Thế giới. Viện trợ không hoàn lại thường

được thực hiện dưới các dạng:

- Hỗ trợ kỹ thuật.

- Viện trợ nhận đạo bằng hiện vật.

+ ODA vay ưu đãi: Nhà tài trợ cho nước cần vốn vay một khoản tiền, với các

điều kiện ưu đãi về lãi suất (thấp hơn lãi suất thị trường), thời gian ân hạn và thời gian

trả nợ; hoặc không chịu lãi mà chỉ chịu chi phí dịch vụ. Vay ưu đãi chiếm tỷ trọng lớn

trong tổng số vốn vay ODA trên Thế giới, là nguồn thu phụ thêm để bù đắp thâm hụt

ngân sách Nhà nước.

+ ODA vay hỗn hợp: Là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay

ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại.

Nhìn chung hiện nay các nước cung cấp ODA đang có chiều hướng giảm viện

trợ không hoàn lại và tăng hình thức tín dụng ưu đãi và ODA hỗn hợp.

b) Theo nguồn cung cấp

+ ODA song phương: Là các khoản tài trợ phát triển chính thức từ nước này

cho nước kia (nước phát triển cho nước đang hoặc kém phát triển) thông qua Hiệp

định được ký kết giữa hai Chính phủ. Trong tổng số ODA lưu chuyển trên thế giới,

phần tài trợ song phương chiếm tỷ trọng lớn, có khi lên tới 80%, lớn hơn nhiều so với

tài trợ đa phương.

+ ODA đa phương: Là các khoản tài trợ phát triển chính thức của một số tổ

chức tài chính quốc tế và khu vực như: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới

(WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), hoặc các tổ chức phát triển của Liên hợp

quốc như: Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP), Quỹ nhi đồng Liên

hợp quốc (UNICEF), Tổ chức nông lương thế giới (FAO), hoặc Liên minh Châu Âu

(EU), các tổ chức thuộc Liên minh Châu Âu, và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) cho

các nước đang hoặc kém phát triển.
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c) Theo mục đích sử dụng

+ Hỗ trợ cán cân thanh toán: Là các khoản ODA cung cấp để hỗ trợ ngân sách

của Chính phủ, thường được thực hiện thông qua các dạng: Chuyển giao tiền tệ hoặc

hiện vật cho nước nhận ODA; Hỗ trợ nhập khẩu (tài trợ hàng hoá): Chính phủ nước

nhận ODA tiếp nhận một lượng hàng hoá có giá trị tương đương với các khoản cam

kết, bán cho thị trường nội địa và thu nội tệ.

+ Hỗ trợ theo chương trình: Là hỗ trợ theo khuôn khổ đạt được bằng hiệp định

với các nhà tài trợ nhằm cung cấp một khối lượng ODA trong một khoảng thời gian

mà không phải xác định trước một cách chính xác nó sẽ sử dụng như thế nào. Đây là

loại hình ODA trong đó các bên lồng ghép một hay nhiều mục tiêu với tập hợp nhiều

dự án, hay nhiều hợp phần.

+ Hỗ trợ theo dự án: Là khoản hỗ trợ, trong đó nước nhận hỗ trợ phải chuẩn bị

chi tiết dự án. Loại hình hỗ trợ này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nguồn ODA và chủ

yếu tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội. Trị giá vốn của các dự án

đầu tư thường lớn hơn và thời gian thực hiện dài hơn các loại dự án khác.

+ Hỗ trợ kỹ thuật: Là loại hình thường tập trung chủ yếu vào chuyển giao kiến

thức hoặc tăng cường cơ sở, lập kế hoạch, tư vấn, nghiên cứu tình hình thực tiễn,

nghiên cứu tiền khả thi…Vốn của dự án hỗ trợ kỹ thuật dành chủ yếu cho thuê tư vấn

quốc tế, tư vấn trong nước, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khảo sát và mua sắm thiết bị

văn phòng. Trị giá vốn của các dự án hỗ trợ kỹ thuật thường không lớn.

1.1.2. Đặc điểm của nguồn vốn ODA

1.1.2.1.ODA là nguồn vốn hợp tác phát triển

ODA là hình thức hợp tác phát triển của Chính phủ các nước phát triển, các tổ

chức quốc tế với các nước đang phát triển hoặc chậm phát triển thông qua các khoản

viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản cho vay với điều kiện ưu đãi.

Ngoài ra, bên viện trợ thông qua các khoản cho vay ưu đãi/các khoản viện trợ

không hoàn lại sẽ cung cấp cho bên được viện trợ hàng hóa, chuyển giao khoa học- kỹ

thuật, cung cấp dịch vụ …

Ngược lại, bên được viện trợ thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển có điều kiện

bổ sung nguồn vốn còn thiếu, sử dụng vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây
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dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống… tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển

và nâng cao đời sống nhân dân.

1.1.2.2.ODA là nguồn vốn có nhiều ưu đãi

Với mục tiêu hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển hoặc kém phát triển, ODA

mang tính ưu đãi hơn bất kỳ hình thức tài trợ nào khác. Tính chất ưu đãi của nguồn

vốn này được thể hiện qua những ưu điểm sau:

+ Lãi suất thấp:

Các khoản vay ODA thường có mức lãi suất rất thấp, ví dụ như lãi suất các

khoản vay ODA của Nhật Bản dao động từ 0.75 – 2.3% năm; của Ngân hàng Thế giới

(WB) là 0%/năm nhưng phải trả phí dịch vụ là 0.75%/năm; mức lãi suất của Ngân

hàng Phát triển Châu Á thường từ 1-1.5%/năm…

+ Thời hạn vay dài:

Gắn với mức lãi suất tín dụng thấp, ODA có thời gian vay dài, như các khoản

vay của Nhật Bản thường có thời hạn là 30 năm; Ngân hàng Thế giới là 40 năm; Ngân

hàng Phát triển Châu Á là 32 năm.

+ Thời gian ân hạn:

Đối với ODA vay: thời gian từ khi vay đến khi phải trả vốn gốc đầu tiên tương

đối dài, 10 năm đối với các khoản vay từ Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới; và 8 năm

đối với Ngân hàng Phát triển Châu Á.

1.1.2.3.Nguồn vốn ODA thường đi kèm theo các điều kiện ràng buộc

Nhìn chung, các nước viện trợ ODA đều có chính sách riêng và những qui định

ràng buộc khác nhau đối với các nước tiếp nhận. Họ vừa muốn đạt được ảnh hưởng về

chính trị, vừa muốn đem lại lợi nhuận thông qua việc bán hàng hoá và dịch vụ của

nước họ cho nước nhận viện trợ. ODA luôn bị ràng buộc trực tiếp hoặc gián tiếp. Do

đó, đi kèm theo với ODA bao giờ cũng có những ràng buộc nhất định về chính trị,

kinh tế hoặc khu vực địa lý.

1.1.2.4.Nguồn vốn ODA có tính nhạy cảm

Vì ODA là một phần GDP của nước tài trợ nên ODA rất nhạy cảm với dư luận

xã hội ở nước tài trợ. Những nước tài trợ lớn trên thế giới có luật về ODA, như tại
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Nhật Bản, quốc hội kiểm soát chặt chẽ Chính phủ trong việc cung cấp tài trợ ODA

mang tính nhân đạo.

1.1.3. Tính hai mặt của ODA đối với nước nhận viện trợ

1.1.3.1.Mặt tích cực

+ Thứ nhất: ODA là nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển. Các khoản vay

ODA có thời gian trả nợ rất dài và có mức lãi suất ưu đãi. Thành tố viện trợ không

hoàn lại trong các khoản vay ODA tối thiểu là 25% theo quy định của các nước

OECD. Chỉ có nguồn vốn lớn với điều kiện vay ưu đãi như vậy Chính phủ mới có thể

tập trung đầu tư cho các dự án hạ tầng kinh tế lớn như xây dựng đường xá, điện, nước,

thuỷ lợi, cảng, và các dự án hạ tầng xã hội như giáo dục y tế, có thời gian hoàn vốn lâu

và tỷ lệ hoàn vốn thấp.

+ Thứ hai: ODA là nguồn bổ sung ngoại tệ cho đất nước và bù đắp cán cân

thanh toán. Hiện nay ở một số nước ASEAN, tỷ lệ tiết kiệm nội địa khá cao từ 35-

40% GDP, song tại các nước này vẫn có thâm hụt cán cân vãng lai. Vốn ODA vào

các nước này là nguồn bù đắp quan trọng cho cán cân vãng lai. Trong điều kiện đồng

tiền nội tệ không có khả năng tự do chuyển đổi thì một dự án nếu đã chuẩn bị đủ

100% vốn đầu tư bằng nguồn vốn trong nước nhưng nếu nhu cầu chuyển đổi tiền nội

tệ ra ngoại tệ để nhập khẩu trang thiết bị cho dự án không được đáp ứng đầy đủ thì

chắc chắn dự án không khả thi. Như vậy, số tiền tiết kiệm nội địa không thể chuyển

thành đầu tư. Trường hợp của Việt Nam, vừa thiếu hụt cán cân tiết kiệm - đầu tư, vừa

thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai, nên vốn ODA vào Việt Nam cùng một lúc phát

huy hai tác dụng.

+ Thứ ba: Các dự án sử dụng vốn vay ODA thường đòi hỏi áp dụng công nghệ tiên

tiến, có chất lượng cao và phương thức quản lý tiên tiến. Từ năm 1993, khi vốn ODA bắt

đầu vào Việt Nam đến nay, rất nhiều cán bộ Việt Nam có điều kiện tiếp cận và hiểu biết

các quy trình công nghệ mới trong các lĩnh vực cầu, đường, điện..v.v... Các cán bộ quản lý

dự án, các cán bộ công chức của Chính phủ làm quen dần và ngày càng hiểu rõ hơn các

quy tắc tổ chức đấu thầu quốc tế, giải ngân và quản lý thực hiện dự án.

Dự án ODA cũng có thể giúp phá vỡ những quan điểm trói buộc khu vực công

cộng vào những cơ chế không hiệu quả. Chính phủ dù có tư tưởng đổi mới cũng thấy
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khó thực hiện các ý tưởng mới, nhất là khi các ý tưởng đó lại ảnh hưởng đến quyền lợi

của người dân. Ví dụ, khi dân cư đã quen với việc sử dụng các dịch vụ công cộng

(đường, điện, nước ...) không phải trả tiền hoặc trả rất ít, nếu Chính phủ thay đổi chính

sách yêu cầu người dân phải trả tiền cho các dịch vụ công cộng này để có nguồn đầu

tư cho các dự án mới thì chắc chắn Chính phủ sẽ gặp phải sự phản đối từ phía dân cư

và chính sách mới sẽ khó được thông qua. Trong khi đó, các nhà tài trợ có thể tài trợ

cho các dự án đường, thuỷ lợi, nước sạch đồng thời yêu cầu nước tiếp nhận có chính

sách thu phí thích hợp để duy tu bảo dưỡng công trình, đảm bảo tính bền vững của dự

án. Việc thay đổi chính sách để đáp ứng yêu cầu của Nhà tài trợ sẽ được nhân dân dễ

dàng chấp thuận hơn như là điều kiện để tiếp nhận vốn mới. Như vậy, dự án ODA đã

góp phần đổi mới chính sách tại nước tiếp nhận vốn và đổi mới nếp nghĩ của người

dân được trực tiếp thụ hưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên mà nhờ vậy các nước nghèo

thường cố gắng để tranh thủ thu hút được càng nhiều vốn ODA càng tốt, vốn ODA

cũng hàm chứa các mặt trái của nó.

1.1.3.2.Mặt tiêu cực

Thứ nhất: Vốn ODA trong một số trường hợp đi liền với yếu tố chính trị, hơn là

các yếu tố hiệu quả kinh tế.

Thứ hai: Vay vốn ODA làm tăng gánh nợ quốc gia. Vốn vay ODA dù vay với

thời gian dài 30-40 năm vẫn không phải là vốn cho không, đến một lúc nào đó nước

tiếp nhận phải dùng tiền của mình để trả nợ. Hơn thế nữa rủi ro tỷ giá là một trong

những nguy cơ đáng quan tâm nhất. Thực tế nhiều năm qua trên thế giới đã chỉ rõ: cái

được coi là lợi ích của các khoản ODA cho vay với lãi suất thấp và thời hạn dài ngày

hôm nay có thể không bù lại được cho những thiệt hại to lớn do sự thay đổi bất lợi về

tỷ giá hối đoái trong tương lai. Vì vậy, nếu như nước tiếp nhận không có chính sách

quản lý nợ thận trọng sẽ dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Thứ ba: Các khoản vay ODA gắn với chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp

của nước tài trợ nên thông thường có sự ràng buộc của Nhà tài trợ trong việc lựa chọn

dự án, thuê tư vấn, chọn nhà thầu, nhà cung ứng hàng hoá thiết bị cho dự án. Do đó,

giá cả trong các hợp đồng sử dụng vốn ODA thường cao hơn các hợp đồng cùng loại
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theo hình thức thương mại thông thường. Cá biệt có trường hợp mức chênh lệch giá

nói trên đến 30%. Hơn nữa vốn ODA khi đã được chỉ định cho một số dự án nhất định

thì việc thay đổi quy mô dự án hoặc điều chuyển vốn từ dự án này sang dự án khác là

rất khó khăn hoặc không thể thực hiện được, đặt nước đi vay vào tình thế hoặc chấp

nhận dự án hoặc không được vay.

Thứ tư: Thủ tục để sử dụng được vốn vay ODA thường là phức tạp và mất

nhiều thời gian để dự án được chấp thuận. Vì vậy, các dự án chuẩn bị để sử dụng vốn

ODA thường phải thay đổi Nghiên cứu khả thi do thời gian từ khi xây dựng Nghiên

cứu khả thi ban đầu đến khi được Nhà tài trợ thẩm định cách nhau khá xa. Ngoài ra,

các chi phí khác như chi quản lý dự án, giải phóng mặt bằng của các dự án ODA cũng

cao hơn các dự án cùng loại sử dụng vốn trong nước do Nhà tài trợ can thiệp trực tiếp

vào các quy trình này.

1.2.Lý luận về nông nghiệp

1.2.1. Khái niệm về nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế. Theo nghĩa

hẹp, ngành nông nghiệp gồm có hai tiểu ngành là trồng trọt và chăn nuôi. Theo nghĩa

rộng: ngành nông nghiệp gồm có các ngành là nông nghiệp theo nghĩa hẹp (gồm trồng

trọt và chăn nuôi), lâm nghiệp và ngư nghiệp.

Trồng trọt là ngành sử dụng đất đai với cây trồng làm đối tượng chính để sản

xuất ra lương thực, thực phẩm, tư liệu cho công g nhiệp, và thỏa mãn các nhu cầu về

vui chơi giải trí, tạo cảnh quan (hoa viên, cây kiểng, sân banh, sân golf).

Chăn nuôi là một trong hai ngành chủ yếu của nông nghiệp (theo nghĩa hẹp) với

đối tượng sản xuất là các loại động vật nuôi. Ngành chăn nuôi cung cấp thực phẩm

nhiều chất đạm như thịt, sữa, trứng, cung cấp da, len, lông. Sản phẩm phụ của chăn

nuôi dùng làm phân bón, đại gia súc dùng làm sức kéo. Nguồn thức ăn cho chăn nuôi

chủ yếu lấy từ ngành trồng trọt, nên chăn nuôi phát triển sẽ góp phần làm gia tăng hiệu

quả của sản phẩm trồng trọt. Ngành chăn nuôi ngày càng chiếm tỷ trọng cao so với

trồng trọt trong cơ cấu ngành nông nghiệp vì trong khẩu phần ăn của con người ngày

càng thay đổi.
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Lâm nghiệp là các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ rừng, khai thác, vận

chuyển và chế biến các sản phẩm từ rừng, trồng cây, tái tạo rừng, duy trì tác dụng

phòng hộ nhiều mặt của rừng.

Nông nghiệp là một trong hai ngành sản xuất vật chất giữ vai trò lớn trong việc

phát triển kinh tế ở hầu hết các nước, nhất là ở các nước đang phát triển. Ở những nước

này còn nghèo, đại bộ phận sống bằng nghề nông. Tuy nhiên ngay cả ở những nước có

nền công nghiệp phát triển cao, mặc dù tỷ trọng GDP nông nghiệp không lớn, nhưng khối

lượng nông sản của các nước này khá lớn và không ngừng tăng lên, đảm bảo cung cấp đủ

cho đời sống con người những sản phẩm cần thiết đó là lương thực, thực phẩm.

1.2.2. Đặc điểm của nông nghiệp

Với tính cách là một ngành sản xuất đặc thù, nông nghiệp có những đặc điểm

chung như sau:

1.2.2.1.Sản xuất nông nghiệp có tính chất vùng rất rõ rệt

Sản xuất nông nghiệp tiến hành trên không gian rộng lớn, mỗi vùng lại chịu

tác động từ những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa, tập

quán,... rất khác nhau. Đặc điểm này đòi hỏi những nhà quản lý phải hiểu rõ tính chất

vùng, quy hoạch nông nghiệp, lựa chọn và bố trí cây trồng, vật nuôi, ứng dụng kỹ

thuật canh tác phù hợp với điều kiện từng vùng, nhằm tránh rủi ro và khai thác lợi

thế so sánh của mỗi vùng.

1.2.2.2.Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp và ngày càng

khan hiếm

Dù cố định về vị trí, tuy nhiên do không bị đào thải trong quá trình sản xuất,

nếu được sử dụng hợp lý thì độ phì nhiêu của đất không ngừng tăng lên, và ruộng đất

là tư liệu sản xuất không thể thay thế được trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc

bảo tồn quỹ đất và không ngừng nâng cao độ phì nhiêu của đất là vấn đề sống còn của

sản xuất nông nghiệp.

1.2.2.3.Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là những cơ thể sống, phát sinh

phát triển theo những quy luật sinh học nhất định

Quá trình sản xuất kinh tế trong nông nghiệp gắn với quá trình sinh học. Vì vậy

muốn hoàn thành quá trình sản xuất phải hiểu biết sâu sắc chu kỳ sinh trưởng của sinh vật.
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1.2.2.4.Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao

Đặc điểm này xuất phát từ hai lý do cơ bản. Một là quá trình sản xuất nông

nghiệp gắn với quá trình tái sản xuất tự nhiên, thời gian lao động gắn với thời gian sản

xuất nhưng không hoàn toàn trùng khớp với thời gian sản xuất; thứ hai, mỗi loại cây

trồng, vật nuôi chỉ phù hợp với một điều kiện thời tiết nhất định. Để khai thác tốt ánh

sáng, ôn độ, độ ẩm, lượng mưa cho cây trồng thì các khâu gieo trồng, phân bón, làm

cỏ, tưới tiêu,... phải đúng thời vụ. Vì vậy, việc nghiên cứu các phương pháp canh tác

nhằm hạn chế những tác động của thời tiết khí hậu sẽ giúp cho nông nghiệp phát triển

bền vững và ổn định.

1.2.3. Vai trò của nông nghiệp trong phát triển kinh tế

Đối với phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế khác. Nông nghiệp không chỉ

là nhân tố mà còn là điều kiện thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, nó thể

hiện qua các vai trò:

Nông nghiệp cung cấp lương thực và các nguyên liệu đầu vào cho các ngành

của nền kinh tế.

Nông nghiệp tạo ra thặng dư ngoại tệ nhờ vào xuât khẩu nông sản.

Nông nghiệp là thị trường  quan trọng cho các ngành khác trong nền kinh tế

như ngành sản xuất hàng tiêu dùng, máy móc và các vật tư nông nghiệp (phân bón,

thuốc trừ sâu).

Nông nghiệp là nơi cung cấp nguồn lao động cho khu vực công nghiệp và

dịch vụ.

Nông nghiệp còn tạo ra một lượng vốn thặng dư để đầu tư cho quá trình công

nghiệp hóa.

Xu hướng nông nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong nền kinh tế, lực

lượng lao động nông nghiệp cũng giảm dần và dịch chuyển sang các ngành kinh tế

khác, đất đai trong nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Nhưng sản lượng nông sản phải

tăng lên để đáp ứng nhu cầu dân số tăng, nhiều nông sản là đầu vào quan trọng cho

nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp vẫn tiếp tục là ngành sử dụng nhiều

tài nguyên thiên nhiên nhất và ngày càng có vai trò quan trọng trong việc làm chậm
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quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu. Như vậy, ngoài vai trò kinh tế, nông nghiệp còn

bao gồm cả vai trò xã hội và môi trường. Điều đó được thể hiện như sau:

Đối với sự phát triển của con người, ổn định chính trị xã hội và đảm bảo nền an

ninh quốc phòng. Phát triển nông nghiệp ngoài mục tiêu loại trừ tình trạng bần cùng và

thiếu ăn cho đại đa số người nghèo còn phải đảm bảo an ninh lương thực. An ninh

lương thực đang là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia và cả nhân loại. Bảo đảm an

ninh lương thực sẽ hạn chế những khó khăn, rủi ro trong phát triển kinh tế và đời sống

của người dân, tạo cơ sở cho việc ổn định chính trị xã hội, giữ vững an ninh chủ quyền

của quốc gia.

Đối với việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Trong nông nghiệp, môi trường

không chỉ là nguồn lực mà còn là yếu tố có liên quan đến bản thân trong quá trình phát

triển nông nghiệp và đến môi trường sống của con người. Bảo vệ môi trường chính là

bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học giúp duy trì cân

bằng sinh thái, nhờ đó làm chậm quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu. Vì thế trong quá

trình phát triển sản xuất nông nghiệp, cần áp dụng những giải pháp thích hợp để duy trì

và tạo nên sự phát triển bền vững của môi trường sinh thái.

Như vậy, xét trên các mặt về kinh tế, xã hội và môi trường thì nông nghiệp có

vai trò vị trí hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế- xã hội của mỗi

nước. Trong điều kiện hiện nay, hầu hết các nước đều nhìn nhận, nếu không có một

nền nông nghiệp phát triển, một nền nông nghiệp tiên tiến thì nền kinh tế quốc dân khó

phát triển vững chắc. Thực tế ở Việt Nam và nhiều nước chứng minh khi nông nghiệp

phát triển vững chắc sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển ổn định, giảm nhanh tình trạng

đói nghèo. Chính vì vậy, nông nghiệp được coi là điểm xuất phát của phát triển hay cải

cách kinh tế của nhiều quốc gia.

1.3.Lý luận về vai trò của ODA trong phát triển nông nghiệp

Ngành nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi

và phát triển nông thôn vừa là ngành sản xuất vật chất, vừa là một trong những ngành

mang tính xã hội rộng lớn có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn không những sản xuất các sản phẩm thiết

yếu của đời sống xã hội mà còn là ngành phục hồi, bảo vệ và phát triển nguồn tài
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nguyên vô cùng quý giá đó là đất, nước, rừng. Kết quả sản xuất nông nghiệp có tác

động mạnh vào đời sống kinh tế - xã hội, đất nước. Nhưng sản xuất nông nghiệp lại

luôn phải đối mặt với sự tác động to lớn của thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, chịu nhiều

yếu tố rủi ro, tỷ suất lợi nhuận thấp… nên không hấp dẫn các nhà đầu tư. Trong khi đó,

là một nước nông nghiệp, phát triển nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với

kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Chính vì vậy, để phát triển kinh tế xã hội của đất nước

phải bắt đầu từ đầu tư cho nông nghiệp.

Nguồn vốn ODA chính là nguồn vốn đầu tư cần thiết giúp Việt Nam thực hiện

công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, chuyển giao công nghệ mới, kinh nghiệm

quản lý tiên tiến, hỗ trợ công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo

hướng phá thế độc canh cây lúa, đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp theo yêu cầu

của thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Tầm quan trọng của vốn ODA trong phát triển nông nghiệp có thể thấy rõ trong

Quyết định số 290/2006/QĐ - TTg, ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc

phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong thời kỳ 2006

- 2010” và Nghị định số 131/2006/NĐ- CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành

Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, trong đó đều ưu tiên

tập trung sử dụng ODA vào “Phát triển nông nghiệp và nông thôn (bao gồm nông

nghiệp, thuỷ lợi, lâm nghiệp, thuỷ sản) kết hợp xoá đói, giảm nghèo”.

Thật vậy, vốn ODA giúp Chính phủ tập trung đầu tư vào xây dựng các cơ sở hạ

tầng nông thôn quan trọng như các tuyến đường giao thông nông thôn, đường liên huyện,

liên xã, liên thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế, trao đổi hàng hoá nâng cao đời sống các hộ

dân nghèo ở vùng sâu vùng xa; đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi quan trọng, nâng

cấp hệ thống đê điều, xây hồ, đập giúp bà con nông dân chủ động tưới tiêu, thoát lũ tăng

năng suất lao động, nâng cao đời sống nhân dân; đầu tư trang bị khoa học công nghệ mới,

tạo đà phát triển mạnh cho nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

Ngoài ra, vốn ODA cũng là nguồn vốn đầu tư quan trọng và cần thiết giúp Chính

phủ đầu tư vào hỗ trợ công tác khuyến nông, nước sinh hoạt, y tế nông thôn, thay đổi cách

nghĩ cách làm cổ hủ lạc hậu của các vùng nông thôn nghèo, dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng

xa, góp phần quan trọng vào chương trình xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.
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CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

2.1. Vài nét tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị là một tỉnh duyên hải, ở vào cực bắc của vùng kinh tế trọng điểm miền

Trung, nơi chuyển tiếp giữa hai miền Bắc – Nam. Ở phía Bắc, Quảng Trị giáp tỉnh Quảng
Bình, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế, phía Tây giáp nước cộng hoà dân chủ nhân dân
Lào với đường biên giới khoảng 206 km, phía Đông là biển với chiều dài là 75 km.

Ở vào vị trí trung độ của cả nước, Quảng Trị là nơi mang tính đặc thù về lãnh
thổ, khí hậu của cả phía Bắc lẫn phía Nam, lại nằm trên các trục giao thông quan trọng
cả về đường bộ và đường sắt. Đó là một vị trí thuận lợi cho quá trình xây dựng nền
kinh tế - xã hội ổn định, hội nhập với khu vực và thế giới.

Những năm qua, cùng với xu thế đổi mới và mở cửa của cả nước, sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể trên mọi lĩnh
vực: qui mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo
hướng tiến bộ, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, các lĩnh vực văn hóa xã hội và
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Nền kinh tế tỉnh
đang từng bước phát huy các thế mạnh về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công
nghiệp chế biến nông sản, thuỷ điện, khai khoáng, trồng cây công nghiệp dài ngày,
trồng rừng nguyên liệu, khai thác và nuôi thủy sản, mở rộng giao lưu kinh tế với trong
nước và nước ngoài. Tiềm lực kinh tế được củng cố và phát triển, đang tạo những nền
tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Thời kỳ 2006-2013. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân đạt
11,06%/năm, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 22.9%, nông - lâm - ngư nghiệp
tăng 4%, dịch vụ tăng 8.5%. Riêng năm 2008 do ảnh hưởng của lạm phát và suy giảm
kinh tế, điều kiện sản xuất không thuận lợi  nên tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh có
giảm, đạt 10.3% (trong đó nông nghiệp tăng 2.3%, công nghiệp tăng 22.5%, dịch vụ
tăng 7%); tuy nhiên GDP bình quân đầu người (giá HH) năm 2008 đạt 11.2 triệu đồng
(vượt mục tiêu QHRS là trên 10 triệu đồng).

Nhìn chung tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm qua đạt mức khá
cao, duy trì tương đối ổn định qua các thời kỳ. Ngành công nghiệp - xây dựng tăng trưởng
nhanh, đặc biệt những năm gần đây. Kinh tế nông nghiệp vẫn duy trì được tăng trưởng khá
ổn định. Khu vực dịch vụ tăng khá, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.
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So với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, tăng trưởng kinh tế của Quảng Trị
mới đạt ở mức trung bình thấp. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch chậm, tỷ trọng
công nghiệp - xây dựng vẫn còn thấp (thứ 5), khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng khá hơn,
đứng thứ 2 (sau Thừa Thiên Huế) nhưng xu hướng đang giảm dần. Thu nhập
GDP/người của tỉnh đứng thứ 4 trong vùng (cao hơn Hà Tĩnh, Thanh Hóa). Quảng Trị
có một số sản phẩm nông sản có lợi thế so sánh trong vùng như sản lượng cà phê, cao
su (đứng thứ nhất), chiếm phần lớn sản lượng toàn vùng.

Một số chỉ tiêu phát triển xã hội của tỉnh đạt nhiều tiến bộ: tỷ lệ hộ nghèo, giải
quyết nước sạch nông thôn, tỷ lệ phổ cập trung học cơ sở đứng thứ 3 trong vùng; tỷ lệ
lao động được đào tạo đứng thứ 4. Một số chỉ tiêu về xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư
phát triển, thu ngân sách của tỉnh đạt mức thấp so với các tỉnh khác trong vùng, đặc
biệt là kim ngạch xuất khẩu còn rất nhỏ bé.

Tuy nền kinh tế Quảng Trị duy trì được mức tăng trưởng ổn định nhưng nhìn chung
vẫn đạt ở mức thấp so với tiềm năng và thấp hơn so với nhiều tỉnh trong khu vực miền
Trung (chỉ cao hơn các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Ninh Thuận). Quy mô nền kinh tế còn
nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào các nhân tố
phát triển theo chiều rộng, tập trung phát triển những sản phẩm truyền thống, công nghệ
thấp, chất lượng hạn chế, khả năng cạnh tranh kém. Tài nguyên tự nhiên và nguồn lao động
chưa được khai thác triệt để. Nguồn lực trong dân chưa được phát huy...

2.2. Tình hình nông nghiệp trong thời gian 2006-2012

Biểu đồ 1: Tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp hàng năm

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2012.
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Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2006-2010 bình quân hàng năm (giá

HH) đạt 3.612 tỷ đồng, trong đó trồng trọt 2.688 tỷ đồng (chiếm 74%), chăn nuôi 724

tỷ đồng (chiếm 20%), dịch vụ 201 tỷ đồng (chiếm 6%).

2.2.1. Trồng trọt

Trồng trọt phát triển theo hướng vừa đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, vừa thâm

canh tăng năng suất. Năm 2008, sản lượng lương thực có hạt đạt 226.2 nghìn tấn, trong đó

sản lượng thóc 218.37 nghìn tấn, lương thực có hạt bình quân đầu người đạt 357.4

kg/người. Diện tích cây công nghiệp dài ngày có xu hướng tăng: cao su 13714 ha, sản

lượng 13554 tấn; cà phê 4335 ha, sản lượng 6127.5 tấn; hồ tiêu 2190 ha, sản lượng 1759

tấn. GTSX nông nghiệp/ha đất canh tác nông nghiệp năm 2008 đạt 45.4 triệu đồng (chỉ

tiêu tính bằng tổng GTSX nông nghiệp/tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp).

Một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung đã và đang hình thành và phát triển

ngày càng rõ nét như vùng lúa tập trung ở các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh

Linh khoảng 9000 ha; vùng sắn nguyên liệu ở Hướng Hóa và các huyện trong tỉnh với

diện tích 8500 ha; vùng cao su trồng tập trung, cao su tiểu điền và vùng hồ tiêu tập

trung ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ; cà phê ở huyện Hướng Hóa; vùng

rau đậu thực phẩm trên vùng cát ven biển.

Đã có nhiều mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình hoạt động có hiệu

quả. Việc dồn điền đổi thửa ở nhiều địa phương đang thực hiện bước đầu tạo điều kiện

thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp với qui mô tập trung. Nhiều ngành nghề nông thôn

được khôi phục, phát triển góp phần tạo thêm nhiều việc làm và chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông thôn.

2.2.2. Chăn nuôi

Ngành chăn nuôi phát triển tương đối ổn định trong thời kỳ 2006 - 2008 nhưng

do dịch bệnh, thiên tai và giá cả đầu vào tăng cao nên việc phát triển chăn nuôi trong

giai đoạn 2008-2012 gặp nhiều khó khăn, tỷ trọng chăn nuôi từ 25.2% năm 2008 giảm

xuống còn 24.5% vào năm 2009 và chỉ còn 20% vào năm 2010. Tuy nhiên, chăn nuôi

đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, các tiến bộ về giống được ứng dụng đã

nâng cao chất lượng sản phẩm.

Năm 2012, tổng đàn trâu có 35617 nghìn con, đàn bò 69086 nghìn con, đàn lợn
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2221674 nghìn con, đàn gia cầm 1497.4 nghìn con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 21.7

nghìn tấn. Đã hình thành một số mô hình chăn nuôi trang trại, công nghiệp có qui mô

lớn. Tuy chăn nuôi có bước phát triển khá nhưng còn phân tán, qui mô còn nhỏ, đầu ra

chưa ổn định, dịch bệnh luôn tiềm ẩn.

2.2.3. Lâm nghiệp

Công tác trồng rừng được chú trọng mở rộng, giai đoạn 2006-2010 bình quân

hàng năm trồng mới 5127 ha rừng tập trung, nâng độ che phủ rừng lên 46.7% cuối

năm 2010. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên hạn chế dần qua các năm và đến

năm 2006 đã thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác

tăng qua các năm và đến năm 2010 đạt 124.3 nghìn m3. Đã hình thành vùng rừng

nguyên liệu ở các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh... cung cấp nguồn nguyên liệu

cho công nghiệp gỗ ván nhân tạo (MDF). Trồng rừng phòng hộ có bước chuyển biến

tích cực, bước đầu đảm bảo được nhu cầu phòng hộ đầu nguồn các sông, các hồ chứa,

công trình thủy lợi, vùng cát ven biển, cải tạo môi trường khí hậu... Khâu bảo vệ, chăm

sóc, tu bổ rừng đang từng bước được đẩy mạnh, trồng cây phân tán cũng được mở

rộng. Tỉnh đã tích cực thực hiện xã hội hóa nghề rừng. Tiếp tục triển khai công tác

giao rừng, giao đất gắn trồng rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ sản xuất lâm

nghiệp. Lâm nghiệp đã góp phần tích cực trong việc bố trí lại dân cư, giải quyết việc

làm, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế.

2.2.4. Thủy hải sản

Những năm gần đây ngành thủy hải sản được khuyến khích phát triển mạnh.

Tổng sản lượng thủy hải sản năm 2008 đạt 21550 tấn, trong đó sản lượng khai thác

16447 tấn, sản lượng nuôi 5103 tấn.

- Đánh bắt xa bờ phát triển chưa mạnh, đang gặp khó khăn về kỹ thuật và kinh

nghiệm. Tàu thuyền đánh cá trong tỉnh công suất nhỏ dưới 20CV chiếm 75%, hoạt

động đánh bắt chủ yếu vùng ven bờ nên năng suất, chất lượng sản phẩm thấp. Phần lớn

ngư dân thiếu vốn để nâng cấp, sửa chữa tàu thuyền, trang bị lưới, dụng cụ nghề..

Quảng Trị có 3 cảng cá là Cửa Việt, Cửa Tùng và Cồn Cỏ, tuy nhiên các cảng cá được

đầu tư chưa đồng bộ, thiếu các khu neo đậu, trú tránh bão cho tàu đánh cá.
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- Chế biến thủy sản xuất khẩu còn kém phát triển do nguồn nguyên liệu không

đều, chưa đảm bảo quanh năm; các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đang có quy mô

nhỏ, chưa có bạn hàng lớn và thị trường xuất khẩu trực tiếp.

- Nuôi trồng thủy sản đang được chú trọng phát triển nhằm phát huy lợi thế về

biển, sông, hồ và đạt được những bước chuyển biến tích cực. Năm 2008, diện tích mặt

nước nuôi trồng thuỷ sản phát triển nhanh, đạt 2.518 ha (tăng 1588 ha so năm 2000); diện

tích nuôi nước ngọt tiếp tục được mở rộng đạt 1713 ha năm 2008 (tăng 1018 ha so năm

2000); tỉnh có 5 trại giống tôm, đáp ứng được 50% nhu cầu tôm giống cho sản xuất.

2.3. Tình hình sử dụng ODA trên địa bàn tỉnh nói chung

2.3.1. Tình hình ký kết và giải ngân vốn ODA

Bảng 1:Nguồn vốn ODA tiếp nhận và thực hiện thời kỳ 2006-2012

Đơn vị tính: triệu USD

Giai đoạn

ODA KÝ KẾT THEO HIỆP ĐỊNH ODA GIẢI NGÂN

Tổng số

vốn ODA

Trong đó
Tổng số

vốn ODA

Trong đó

Viện trợ không

hoàn lại

Vốn Viện trợ không

hoàn lại
Vốn vay

Vay

2006-2010 76.34 7.74 68.61 74.81 7.70 67.11

2011-2012 212.87 14.9 195.79 20.81 12.13 8.68

Tổng số 289.21 22.64 264.4 95.62 19.83 75.79

(Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị)

Trong những năm qua, cùng với xu thế hội nhập, mở rộng giao lưu kinh tế và

tăng cường quan hệ đối ngoại của cả nước, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả

có ý nghĩa trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

(ODA). Nguồn vốn này đã và đang đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói

giảm nghèo, nâng cao năng lực và thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững gắn

với bảo vệ môi trường trong tỉnh.

Trong giai đoạn 2006 - 2010, tổng giá trị vốn ODA và các khoản vốn vay ưu

đãi khác được thực hiện là 289.21 triệu USD với 63 chương trình, dự án. Bên cạnh đó,
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có 17 dự án chuyển tiếp từ các năm trước sang thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010,

với tổng số chuyển tiếp thực hiện khoảng 63.25 triệu USD. Xét về hình thức cung cấp

ODA, vốn ODA không hoàn lại chiếm khoảng 10.1% và vốn ODA vay ưu đãi chiếm

90.9%. So với giai đoạn 2001 - 2005, vốn ODA được ký kết mới trong giai đoạn 2006

- 2010 và năm 2011 tăng 43.51%.

Tổng vốn ODA ký kết trong cả giai đoạn 2006 - 2010 đạt khoảng 95.62 triệu

USD; Trong đó: thu hút được 25 dự án ODA và có 4 dự án ODA quy mô lớn chuyển

tiếp từ giai đoạn 2001 - 2005. Nhiều chương trình và dự án ODA có quy mô vốn lớn,

được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Chương trình phát triển nông thôn Quảng

Trị - giai đoạn 3, Dự án Chia Sẻ, Dự án giảm nghèo miền Trung, dự án nâng cấp hệ

thống thuỷ lợi Nam Thạch Hãn, tiểu dự án chống lũ vùng trũng huyện Hải Lăng, dự án

phát triển nông thôn tổng hợp và các dự án thuộc nguồn vốn JBIC (Nhật Bản) để thực

hiện các hoạt động về xoá đói giảm nghèo, rà phá bom mìn, tăng cường năng lực và

phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

Tỉnh đã chủ động xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu tiên; tiến

hành công tác vận động đối với các nhà tài trợ và các cơ quan của Chính phủ; phối hợp

tổ chức đàm phán, ký kết điều ước quốc tế khung về ODA; chuẩn bị văn kiện chương

trình, dự án; tổ chức và phối hợp thẩm định, phê duyệt nội dung văn kiện; tham gia

đàm phán, ký kết điều ước quốc tế; tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá, nghiệm

thu, quyết toán và bàn giao kết quả chương trình, dự án ODA.

2.3.2. Các nhà tài trợ
Tỉnh Quảng Trị chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác phát triển với các nhà

tài trợ từ năm 1996. Mốc son đánh dấu cho sự kiện này là sự tiếp nhận các dự án tín

dụng đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ được tài trợ bằng nguồn vốn của Ngân hàng

Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). Từ 1996 đến nay, tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát triển

quan hệ hợp tác với 20 nhà tài trợ khác bao gồm: Đức, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy,

Tây Ban Nha, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới, Hàn Quốc, Liên

Hiệp Quốc, Ý, Ả Rập Xê Út và Quỹ OPEC vì phát triển quốc tế (OFID)....

Có nhiều nhà tài trợ ngày càng phát triển và mở rộng hợp tác với tỉnh thông qua

việc tăng số lượng và quy mô dự án tài trợ qua từng năm như: Nhật Bản, Hàn Quốc,

Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới...



22

Qua từng giai đoạn hợp tác, các đối tác phát triển có những thay đổi về chiến

lược hợp tác như các dự án tài trợ ngày càng chú trọng vào tính liên kết vùng nhằm tạo

ra động lực phát triển cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của từng địa phương để cùng

phát triển, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Trong các nhà tài trợ nguồn vốn ODA cho tỉnh Quảng Trị, Ngân hàng Thế giới

(WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là một trong những nhà tài trợ lớn nhất

của tỉnh Quảng Trị trong gần hai thập kỷ qua. Vốn viện trợ của ADB chiếm gần 52%

tổng vốn ODA và vốn tài trợ của WB chiếm hơn 18% tổng vốn ODA dành cho tỉnh.

Các nhà tài trợ khác tuy vốn tài trợ ODA không lớn nhưng cũng đã có tác động

lớn trong quá trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Ngoài

các nhà tài trợ truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, ADB, WB... tỉnh Quảng Trị đã

phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác mới như Ả Rập Xê Út, Quỹ OPEC vì phát

triển quốc tế (OFID).

2.4. Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn

tỉnh Quảng Trị

2.4.1. Tình hình phân bổ ODA cho nông nghiệp và các ngành khác

Đơn vị (Triệu USD)

Biểu đồ 2: Số lượng các dự án ODA trong các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2006-2012

Ở biểu đồ 2 cho ta thấy ngành nông nghiệp có số vốn tài trợ ODA đứng thứ 3,
chưa kể các dự án thủy lợi không được xếp vào nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Như vậy, rõ ràng, nông nghiệp vẫn là một trong những ngành được ưu tiên đầu tư phát
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triển, tranh thủ hỗ trợ nguồn vốn từ các nguồn, từ ngân sách trung ương đến địa
phương, và các nguồn vốn hỗ trợ từ nước ngoài như nguồn vốn ODA, giúp ngành
nông nghiệp giải quyết khó khăn về vốn.

Bảng 2: Tình hình phân bổ ODA cho nông nghiệp và các ngành khác
giai đoạn 2006-2012

STT Ngành/lĩnh vực
Tổng vốn đầu tư

(triệu USD)
Tỷ lệ (%)

1 Nông nghiệp PTNT – XĐGN 149.50 28.39
2 Giáo dục – đào tạo 23.45 4.45
3 Y tế 17.23 3.27
4 Thủy lợi – cấp nước – thoát nước – VSMT 135.28 25.69
5 Điện – giao thông – Đô thị 189.78 36.04
6 Hỗ trợ kỹ thuật 9.65 1.83
7 Du lịch 1.73 0.33

Tổng cộng 526.61 100.00
(Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị)

Theo số liệu từ bảng trên, ta thấy Nông nghiệp PTNT – XĐGN chiếm 28.39%,
gần 1/3 so với số vốn ODA các nhà tài trợ đầu tư cho nông nghiệp nói chung của tỉnh
Quảng Trị, lớn hơn so với các ngành kinh tế khác. Chỉ thấp hơn số vốn đầu tư vào
Điện – giao thông – Đô thị, vì đây là một ngành có chi phí đầu tư cao và cần thiết
trong quá trình xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng vật chất, giúp cải thiện đời sống
cho nhân dân, đồng thời là bước đệm trong tiến trình thu hút vốn đầu tư trong và ngoài
nước để phát triển tỉnh Quảng Trị. Ngành nông nghiệp nói chung được các nhà tài trợ
và cơ quan chủ quản hướng tới việc phát triển công ăn việc làm, cải thiện sinh kế, nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thuộc các huyện nghèo của Quảng Trị
thông qua các dự án phát triển các mô hình trồng rau xanh, chăn nuôi trâu bò, lợn gà
hay các kĩ thuật chăm sóc khai thác các vườn tiêu, cao su. Hoặc trồng phát triển rừng
phòng hộ, rừng đầu nguồn.

2.4.2. Một số nhà tài trợ chínhcủa tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực nông
nghiệp giai đoạn 2006-2012

Ngành nông nghiệp Quảng Trị bắt đầu nhận nguồn viện trợ ODA từ  năm 1996,
họat động tài trợ chủ yếu là từ các tổ chức của Liên Hợp Quốc như: các tổ chức tài
chính quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
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và một số nhà tài trợ song phương lớn bắt đầu nhập cuộc. Các nhà tài trợ lớn nhất các năm
qua (từ năm 1996 đến nay) trong ngành nông nghiệp của tỉnh có thể kể đến: Đức, Phần
Lan, Thụy Điển, Na Uy, Tây Ban Nha, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế
giới, Hàn Quốc, Liên Hiệp Quốc.

Có nhiều nhà tài trợ ngày càng phát triển và mở rộng hợp tác với tỉnh thông qua việc
tăng số lượng và quy mô dự án tài trợ qua từng năm như: Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trong các nhà tài trợ lớn nhất ngành nông nghiệp có hai nhà tài trợ đạt giá trị
viện trợ lớn nhất và có ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển nông nghiệp tỉnh
Quảng Trị WB và ADB. Chính vì vậy, tình hình cam kết viện trợ và giải ngân vốn
ODA của hai nhà tài trợ này có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ tình hình cam kết viện trợ
cho nông nghiệp tỉnh thời gian qua. Sơ lược về tình hình tài trợ của 02 nhà tài trợ này
trong thời gian từ 2006-2013 qua như sau:

+ Ngân hàng Thế giới (WB): Tính đến năm 2006, tỉnh Quảng Trị đã ký kết với
WB 4 dự án với số tiền trên 32.96 triệu USD, chủ yếu là vốn vay ưu đãi chiếm 32.9%
so với tổng vốn tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Các dự án của WB tài trợ
cho nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị được thể hiện qua biểu đồ sau:

(Đơn vị: triệu USD)

Biểu đồ 3: Các dự án ODA của WB trong lĩnh vực nông nghiệp tại
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2012

+ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): ADB là Ngân hàng phát triển khu
vực, nối lại quan hệ tín dụng với Việt Nam vào năm 1993. ADB là một trong những
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nhà tài trợ đa phương đặc biệt quan tâm đến đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam.
Trong giai đoạn 1993 - 2006 ADB đã giành 31% trong tổng số vốn tài trợ cho Việt
Nam để đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2006-2013
ADB đã ký kết với tỉnh 4 dự án, với tổng số vốn là 39.34 triệu USD. Các dự án ODA
của ADB chủ yếu trong các lĩnh vực khắc phục thiên tai, bảo vệ đa dạng sinh học,
phát triển thủy lợi.

Các dự án ODA cho tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực nông nghiệp của ADB được
thể hiện bằng hình sau:

Biểu đồ 4: Cơ cấu vốn ODA của ADB trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Trị
2.4.3. Mục tiêu của các nhà tài trợ khi đầu tư cho nông nghiệp
Tùy từng nhà tài trợ và các mục tiêu cụ thể cho từng dự án để các nhà quản lý

vạch ra những mục tiêu cụ thể hóa những hành động cho từng dự án cho nông nghiệp,
tuy nhiên, tự trung lại, các mục tiêu này xoay quanh các ngành chính sau:

2.4.3.1. Trồng trọt
Đưa một số giống năng suất cao và ổn định phù hợp điều kiện địa phương, đặc

biệt chú trọng tăng diện tích lúa nước, diện tích lúa cạn trên đất bằng không thể khai
thác được lúa nước. Đồng thời tập trung phát triển cây công nghiệp ngắn ngày và dài
ngày như lạc, ngô, đậu xanh, hồ tiêu xây dựng mô hình (có hỗ trợ dự án) cây ăn quả
như xoài, nhãn, vải, cam, quýt, nhằm tăng thu nhập.
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2.4.3.2. Chăn nuôi
Tận dụng triệt để các sản phẩm từ trồng trọt, các bãi cỏ tự nhiên kết hợp các

loại thức ăn chế biến để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu thịt,
trứng cho tiêu dùng và dùng một phần cung cấp thị trường. Từng bước phát triển chăn
nuôi bán công nghiệp để tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa tập trung, chú trọng
khâu chuồng trại, công tác thú y, thức ăn.

2.4.3.3. Lâm nghiệp
Thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp cần giao diện tích đất rừng hiện có đến

hộ gia đình quản lý bảo vệ chặt chẽ rừng tự nhiên hiện có, chấm dứt việc khai thác
rừng bừa bãi, trái phép. Đồng thời trồng rừng sản xuất trên những diện tích đất không
thể đưa vào khai thác mục đích nông nghiệp, dự kiến trồng rừng 150 ha. Đến năm
2013 tăng độ che phủ lên 41.4% có tác dụng bảo vệ chống xói mòn và cải thiện môi
trường sinh thái.

2.4.3.4. Một số cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp
Trước tiên ưu tiên các công trình phục vụ sản xuất và phục vụ sinh hoạt của

nhân dân, một số công trình thủy lợi cùng với hệ thống kênh mương, các công trình
thoát nước sinh hoạt, hệ thống đường giao thông liên thôn, nội thôn.

2.4.3.5. Dịch vụ cung ứng vật tư
Do vốn tích lũy của người dân không có, nhưng chi phí đầu vào sản xuất nông

nghiệp rất lớn. Nhằm cung cấp một cách chủ động kịp thời cho nông dân sản xuất
nông nghiệp trong mùa vụ, giải quyết thời gian đi lại cho bà con.

2.4.4. Một số lĩnh vực và địa bàn nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ
2.4.4.1. Một số địa phương nhận tài trợ
Quảng Trị có 8 huyện 1 thị xã và 1 thành phố. Tất cả các huyện, thành phố, thị

xã trên địa bàn toàn tỉnh đều được tiếp nhận nguồn vốn ODA, tập trung chủ yếu vào
các vùng nông thôn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các xã miền núi và vùng ven
biển nơi có tỷ lệ nghèo đói rất cao, như huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh
Linh, Hướng Hóa, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội.
Chính vì vậy đã nhận được sự cam kết mạnh mẽ của người hưởng lợi, góp phần đẩy
nhanh các bước chuẩn bị dự án, triển khai xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng,
đồng thời  giải quyết các vướng mắc nhanh chóng trong quá trình thực hiện dự án.

Tuy nhiên, huyện đảo Cồn Cỏ là một huyện mới thành lập, số người dân ít, thưa
thớt, nên việc đầu tư ở đây không mang hiệu quả, hay tác động lớn đến sự phát triển
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chung của cả tỉnh. Hơn nữa đây là đảo tiền tiêu, mang tính an ninh quốc phòng nên
không nhận được sự hỗ trợ từ các dự án ODA. Sự hỗ trợ từ phía chính quyền và nhà
nước một phần nào đã đáp ứng nhu cầu của người dân sinh sống huyện đảo. Vì thế,
trong 8 huyện 1thị xã và 1 thành phố của tỉnh Quảng Trị, đây là địa phương duy nhất
không nhận được sự hỗ trợ của nguồn vốn ODA.

Bảng 3: Danh mục địa phương nhận tài trợ bởi vốn ODA trong lĩnh vực
nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2012

Tên chương trình, dự án
ODA

Nhà tài
trợ

Địa điểm
Thời gian
KC-HT

Chia Sẻ - Giai đoạn I Thụy Điển Vĩnh Linh 2004-2007
Chia Sẻ - Giai đoạn II Thụy Điển Gio Linh 2009-2013

Dự án PTNT tổng hợp tổng hợp
miền Trung, tỉnh Quảng Trị

ADB
Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam
Lộ, Đakrông, Triệu Phong,
Hải Lăng, Đông Hà

2008-2013

Nâng cấp hệ thống thủy lợi
Nam Thạch Hãn

ADB
Triệu Phong, Hải  Lăng,
thị xã Quảng Trị

2010-2012

Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai
tỉnh Quảng Trị

WB Toàn tỉnh 2011-2013

Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên
tai năm 2005 tỉnh Quảng Trị

ADB Toàn tỉnh 2007-2010

Dự án Phục hồi và quản lý bền
vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị

JICA
H.Hóa, T.Phong, G.Linh
và H.Lăng

2012-2021

Dự án Hành lang bảo tồn đa
dạng sinh học tiểu vùng Mê
Kông mở rộng-Giai đoạn II

ADB Đakrông, Hướng Hóa 2011-2019

Chống lũ cho vùng trũng HảiLăng WB Hải Lăng 2008-2010

Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an
toàn hồ chứa nước Hà Thượng

WB Gio Linh 2007-2009

Nâng cấp hồ chứa nước Thác Heo JBIC Hải Lăng 2008-2009
Hệ thống thủy lợi Lìa JBIC Hướng Hóa 2006-2007
Quản lý thiên tai (WB5) WB Toàn tỉnh 2013-2019

(Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị)
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2.4.4.2. Một số lĩnh vực nhận tài trợ

 Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực

Nhằm đảm bảo an toàn lương thực cho hộ gia đình, cải tiến kỹ thuật, tăng năng

suất cây trồng, vật nuôi, giảm tình trạng suy dinh dưỡng một cách bền vững.

Phát triền ngành ngành mới, cho lao động không phù hợp nông nghiệp, khuyến

khích các loại hình thu nhập tự chọn.

 Xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn

Nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các phúc lợi xã hội, tạo thêm việc

làm, giảm chi phí đầu vào, có thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 Cung cấp các dịch vụ kinh tế xã hội

Nhằm nâng cao khả năng sản xuất hạ giá thành, mở rộng thị trường tiêu thụ sản

phẩm, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

 Nâng cao năng lực mọi mặt cho người dân

Tạo điều kiện cho người dân có khả năng tiếp cận những công nghệ và kỹ thuật

mới, nâng cao hiểu biết về tự nhiên và xã hội.

2.4.5. Tình hình ký kết các khoản vay

Đối với tỉnh Quảng Trị, nông nghiệp là một ngành quan trọng có đóng góp lớn đối

với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quảng Trị có điều kiện về tự nhiên như khí hậu,

nước, đất đai, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nông nghiệp, đồng thời người dân có

truyền thống sản xuất nông nghiệp từ xa xưa. Vì vậy, trong các quy hoạch, kế hoạch phát

triển kinh tế, các cấp chính quyền rất chú trọng đến phát triển nông nghiệp. Nguồn vốn

ODA là kênh vốn quan trọng hỗ trợ phát triển nông  nghiệp. Từ năm 2006 đến năm 2013,

tổng vốn ODA ký kết cả tỉnh là 451.47 triệu USD, trong đó, ODA cho nông nghiệp là

99.88 triệu USD, chiếm hơn 22% trong tổng số các ngành. Điều đó chứng tỏ nông nghiệp

vẫn là một ngành nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà tài trợ.
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Bảng 4: Cơ cấu vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và ODA của
tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2006-2008

Đơn vị: Triệu USD

TT Nội dung
Tổng ODA

ký kết
ODA vay

ODA
viện trợ

Tỷ lệ viện
trợ/tổng số (%)

1
Tổng ODA được ký kết trong
cả tỉnh

451.47 409.27 42.21 9.26

2 ODA cho ngành nông nghiệp 99.88 77.31 22.57 22.11

(Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị)
Chi tiết được thể hiện dưới đây:
Trong giai đoạn từ năm 2006 -2012, tỉnh Quảng Trị đã đàm phán, ký kết với 5

nhà tài trợ với 13 dự án phát triển nông nghiệp có tổng vốn tài trợ 99.88 triệu USD,
trong đó có  77.31 triệu USD vốn vay và 22.57 triệu USD vốn ODA không hoàn lại.
Tính trung bình cả thời kỳ, tỷ lệ vốn ODA không hoàn lại trong nông nghiệp tại Quảng
Trị, chiếm tương đối cao 22.5%.

Biểu đồ 5: Tình hình ký kết ODA cho nông nghiệp tại Quảng Trị (Triệu USD)

Trong thời kỳ 2006-2013, giai đoạn 1 với khoảng thời gian lớn hơn nên huy

động được số vốn ODA nhiều hơn, một lý do nữa có con số tăng trưởng vượt bậc như

vậy là do cùng với xu hướng viện trợ ODA năm 2006 tăng trong cả nước, ngành nông

nghiệp và phát triển nông thôn cũng nhận được con số viện trợ rất lớn, đặc biệt khi kế
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hoạch cũng như ưu tiên đầu tiên của việc sử dụng vốn viện trợ là cho ngành nông

nghiệp và phát triển nông thôn. Vì đây là thời kỳ Việt Nam vừa gia nhập WTO, nên

Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm, thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài,

trong đó có vốn ODA, tỉnh Quảng Trị bằng các chính sách thu hút vốn cũng đã nhận

được một nguồn viện trợ này. Trong giai đoạn sau, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới

gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng đã ảnh hưởng ít nhiều đến nguồn vốn ODA từ các

nước đối tác.

Đối với vốn vay: trong cả giai đoạn, tỉnh Quảng Trị đã thu hút được 10 dự án từ

các nhà tài trợ như ADB, WB, JBIC với tổng vốn đầu tư khoảng 77.5 triệu USD. Một

số dự án tiêu biểu như khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh Quảng Trị do ADB làm chủ

đầu tư với số vốn vay là 4.64 triệu USD, “Chống lũ cho vùng trũng Hải lăng” do WB

đầu tư với số vốn là 14.03 triệu USD.

Đối với vốn viện trợ không hoàn lại: có 3 dự án nhận được vốn viện trợ không

hoàn lại từ nhà đầu tư Thụy Điển và Ngân hàng thế giới (WB) với tổng số vốn đầu tư

là 22.57 triệu USD.

2.4.6. Tình hình giải ngân

Bảng 5: Tình hình giải ngân ODA của tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực

nông nghiệp giai đoạn 2008- 2012

Đơn vị:Triệu đồng

Năm

Kế hoạch giải ngân Luỹ kế giải ngân thực tế

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng số Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng số

2008 245931 87468 333399 215599 35270 250869

2009 319791 50380 370171 342663 52652 395315

2010 235931 56041 291972 266705 48130 314835

2011 277121 47727 324848 238565 41421 279986

2012 183171 49741 232912 233488 44362 277849

Tổng 1261945 291357 1553302 1297020 221835 1518854

(Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị)
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- Năm 2008, các chương trình, dự án ODA trên địa bàn đã tập trung đẩy nhanh tiến

độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn nhằm đảm bảo kế hoạch của năm. Những tháng

đầu năm 2008 có nhiều biến động tiêu cực của sự lạm phát của nền kinh tế trong nước đã

tác động rất lớn đến tiến độ  thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh.

Năm 2008, triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ODA với tổng

vốn đầu tư là hơn 250869 triệuđồng, trong đó nguồn vốn tài trợ ODA là hơn 215599 triệu

đồng và nguồn vốn đối ứng là 3527 triệu đồng. Một số dự án do thiếu vốn đối ứng đã huy

động sự đóng góp của người hưởng lợi bằng công lao động.

Trong năm 2009, một số chương trình, dự án ODA lớn của tỉnh đã kết thúc như

dự án Giảm nghèo miền Trung (ADB), Dự án cải thiện môi trường miền Trung

(ADB), Dự án Chia sẻ (Thụy Điển), Chương trình PTNT Quảng Trị (Phần Lan)... Vì

vậy, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương ưu tiên bố trí bổ sung vốn đối ứng năm

2009 cho các dự án ODA để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đã cam kết.

Nhìn chung, các dự án triển khai có chất lượng và đạt kết quả tốt, tuân thủ qui

chế và các nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam

và các nhà tài trợ. Các Ban quản lý dự án cấp tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong việc tổ

chức thực hiện các dự án. Đặc biệt là tỉnh đã cố gắng tối đa để bố trí vốn đối ứng cho

các chương trình, dự án ODA.

Việc giải ngân các dự án trong năm 2010 tiếp tục đạt cao do một số dự án có

quy mô lớn như Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn mới giải ngân

được 92.5/441 tỷ đồng), Dự án phát triển nông thôn tổng hợp Quảng Trị (đến cuối năm

2009 mới giải ngân được 10.65 tỷ đồng/154.9 tỷ đồng), Dự án Chống lũ cho vùng

trũng huyện Hải Lăng (đến cuối năm 2009 giải ngân được 114.7 tỷ đồng/211.4 tỷ

đồng) phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành khối lượng theo đúng

thời hạn hiệp định đã ký kết.

Một số dự án về thủy lợi do trượt giá về vật liệu và nhân công phải phê duyệt

điều chỉnh dự án nên tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch. Các BQL dự án đã đẩy

nhanh tiến độ trao thầu và tiến độ giải ngân.

Bên cạnh đó, nhu cầu vốn đối ứng của các dự án bình quân hàng năm khoảng

100tỷ đồng. Trên thực tế, Trung ương chỉ hỗ trợ vốn đối ứng từ 30 - 35 tỷ đồng, đáp

ứng khoảng 40% nhu cầu vốn đối ứng của địa phương. Là một tỉnh nghèo, tích lũy nội
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bộ còn thấp nên tỉnh không đủ khả năng bố trí phần vốn đối ứng còn lại cho các dự án

để đảm bảo tiến độ thực hiện theo như cam kết với nhà tài trợ.

Trong năm 2011, kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn

tỉnh Quảng Trị đạt được kết quả khá cao. Các chương trình, dự án triển khai thực hiện

luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định và nguyên tắc về quản lý và sử dụng nguồn vốn

ODA của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ. Ngoài việc đóng góp, tham gia của

người dân hưởng lợi, thì sự chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, điều hành

của Ban quản lý dự án các cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của UBND tỉnh,

UBND các huyện cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các Ban, Ngành cấp tỉnh, huyện

có liên quan là yếu tố đóng vai trò quan trọng, bảo đảm cho các chương trình, dự án

triển khai và hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là tỉnh đã cố gắng tối đa để bố trí vốn đối

ứng cho các chương trình, dự án ODA theo đúng cam kết. Các dự án có kết quả giải

ngân thấp trong năm 2011 là do ký kết thỏa thuận vào tháng 10/2011 hoặc do vướng

mắc về thủ tục giải ngân. Vốn đối ứng còn thiếu so với KH đã được các cấp có thẩm

quyền phê duyệt, nên một số gói thầu hoàn thành không đủ vốn để thanh toán.

Năm 2012, trong bối cảnh nguồn cung ODA thế giới có dấu hiệu giảm sút do

kinh tế một số nước cung cấp ODA cho Việt Nam gặp khó khăn, nguồn vốn ODA cam

kết cho Việt Nam giảm, trong khi nhu cầu ODA của các nước đang phát triển ngày

càng gia tăng.

Một số dự án thiếu vốn đối ứng trong năm 2012, UBND tỉnh đã bố trí từ nguồn

ngân sách tỉnh 1000 triệu đồng bố trí đối ứng cho các dự án ODA trên địa bàn đồng

thời huy động sự đóng góp của người hưởng lợi bằng công lao động.

Trong năm 2013, nhiều dự án ODA triển khai thực hiện tốt và có kết quả giải

ngân đạt và vượt kế hoạch đề ra, điển hình là các dự án: Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai

tỉnh Quảng Trị (WB); Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung (ADB).

Kết luận: Chúng ta thấy, trong các năm từ năm 2008 – 2012, tổng số vốn ODA

mà tỉnh Quảng Trị ký kết theo kết hoạch là 1213230 triệu đồng, trong đó đã giải ngân

được 1138315 triệu đồng, đạt 93.83%. Đây cũng là con số tương đối cao so với tình

hình giải ngân vốn ODA của các ngành khác trong giai đoạn này.

Về cơ bản vốn đối ứng đã được ưu tiên bố trí cho các dự án ODA. Tuy nhiên

thực tế vẫn có những khó khăn cho một số dự án do một số nguyên nhân sau:
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- Các nhà tài trợ đa phương và song phương khuyến khích áp dụng hình thức tài

trợ trước, có nghĩa là dùng vốn của phía Việt Nam (từ nguồn ngân sách trung ương,

ngân sách địa phương hay vốn tự có của đơn vị) để ứng cho các hoạt động của dự án

và hoàn vốn nước ngoài sau. Một số dự án tài trợ bằng nguồn vốn đa phương cũng đã

được Bộ Tài chính đồng ý (trên cơ sở có ý kiến nhất trí của địa phương) cho áp dụng

phương pháp này như dự án Bảo vệ rừng và PTNT. Tuy nhiên,các địa phương còn

kém linh hoạt trong việc ứng vốn địa phương tài trợ trước, do xuất phát từ lo ngại sẽ

không được hoàn vốn kịp thời, hoặc có địa phương không có đủ nguồn vốn để tạm

ứng, nên cơ chế này chưa thực hiện được tốt trên thực tế.

- Một số dự án thực hiện tại cấp địa phương có chủ đầu tư là UBND các tỉnh.

Để các tỉnh này tham gia dự án, khi xây dựng dự án và trước khi đàm phán với phía

nước ngoài các tỉnh đã có cam kết sẽ bố trí vốn đối ứng cho dự án theo tiến độ thực

hiện. Tuy nhiên, đến khi thực hiện thì tỉnh phản ánh không có đủ nguồn để bố trí vốn

đối ứng cho dự án. Dẫn đến nhiều dự án không bố trí đủ vốn đối ứng, không giải ngân

kịp thời, làm chậm tiến độ của dự án.

2.4.7. Tình hình phân bổ và sử dụng
2.4.7.1. Theo lĩnh vực sử dụng

Nguồn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn được huy động và phân

bổ sử dụng theo ba lĩnh vực, đó là: Nông nghiệp tổng hợp, Thuỷ lợi và Lâm nghiệp.

Biểu đồ 6: Cơ cấu ODA cho nông nghiệp phân bổ
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- Nông nghiệp có tổng vốn viện trợ là 45.03 triệu USD, chiếm 45.1% so với

tổng vốn ODA huy động cho nông nghiệp, trong đó 22.57 triệu USD là vốn không

hoàn lại, chiếm hơn 50%.

- Lâm nghiệp có 2 dự án, với tổng vốn viện trợ đã ký là 20.9 triệu USD, chiếm

20.9 % so với tổng số vốn ODA huy động tại Bộ, trong đó 20.9 triệu USD là vốn vay.

Lâm nghiệp trong mối tương quan chung với các ngành khác có số vốn ít nhất, số

lượng dự án ít, nhưng có số vốn đầu tư khá lớn. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị

cần có các chính sách để tranh thủ nguồn viện trợ cho lĩnh vực này.

- Thuỷ lợi có tổng vốn viện trợ là 33.95 triệu USD,chiếm tỷ trọng khá cao  đạt

gần 40% so với tổng vốn ODA huy động tại tỉnh cho nông nghiệp, trong đó không có

vốn không hoàn lại. Mặc dù số lượng dự án được ký kết trong lĩnh vực thủy lợi là ít

nhưng lại có số vốn lớn. Điều này là do Thủy lợi là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn,

chủ yếu tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng.

2.4.7.2. Theo hình thức viện trợ

Nguồn ODA trong nông nghiệp có tỉ trọng vốn không hoàn lại tương đối cao trong

tổng nguồn vốn ODA huy động.Có 23% vốn không hoàn lại trong tổng số 99.88 tỷ USD

vốn ODA huy động trong vòng 7 năm, khoảng 22.57 triệu USD. Đây là một tỉ lệ cao so

với mức độ huy động vốn viện trợ không hoàn lại của tỉnh trong cùng giai đoạn.

Bảng 6: Cơ cấu ODA trong nông nghiệp theo vốn vay và vốn viện trợ

ĐVT: Triệu USD

Nội dung Số dự án Tỷ lệ % Số vốn Tỷ lệ

Vốn vay 10 76.9 77.31 77%

Viện trợ không hoàn lại 3 23.1 22.57 23%

Tổng cộng 13 100.0 99.88 100%

(Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị)

Các dự án viện trợ không hoàn lại thường có nội dung tư vấn quốc tế chiếm tỷ

trọng lớn, có dự án nội dung này chiếm tới 60% trên tổng vốn. Do các dự án viện trợ

không hoàn lại có số tiền trên mỗi dự án nhỏ, thiết kế đơn giản ít nội dung và cơ chế

giải ngân đơn giản nên kết quả giải ngân các dự án này thường đạt tiến độ đề ra.
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- Số lượng dự án vốn vay lớn, 10/13 dự án chiếm 77% trên tổng số dự án đã ký

trong thời gian qua, số vốn vay rất lớn, 77.31 triệu USD. ODA vay chủ yếu được huy

động từ các nhà tài trợ đa phương như WB, ADB, một phần từ nhà tài trợ song phương

như Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), JICA.

Các dự án vốn vay thường tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn vùng sâu

vùng xa, nâng cấp và xây dựng hệ thống thuỷ lợi, tập trung vào phát triển khoa học

công nghệ, nâng cấp các viện nghiên cứu tạo đà cho nông nghiệp phát triển.

Thực tế, việc phân biệt dự án ODA vốn vay hay dự án ODA viện trợ không

hoàn lại không rõ ràng. Các nhà tài trợ thường chia nguồn vốn này thành vốn vay hoặc

vốn viện trợ không hoàn lại. Tùy theo điều khoản hợp đồng, bao nhiêu % là vốn vay,

bao nhiêu % là vốn viện trợ, loại vốn nào nhiều hơn thì sẽ được các cơ quan quản lý

xếp vào các loại vốn khác nhau.

2.4.7.3. Theo loại hình tài trợ

Bảng 7: Vốn ODA phân theo nhà tài trợ thời kỳ 2006-2013

ĐVT: triệu USD

Nhà tài trợ
Số lượng nhà

tài trợ

Số lượng dự

án
Số tiền tài trợ

Tỷ lệ %

trên tổng số

Tài trợ đa phương 4 11 15.07 15%

Tài trợ song phương 1 2 84.81 85%

Tổng cộng 5 13 99.88 100%

(Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị)

- Số lượng nhà tài trợ đông: Trong giai đoạn 6 năm 2006 – 2012, tỉnh Quảng

Trị đã vận động đàm phán và ký kết với 5 nhà tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp. Trong

đó, 1 nhà tài trợ song phương có 2 dự án với tổng số vốn viện trợ đạt 15.07 triệu USD

(chủ yếu là vốn không hoàn lại), 4 nhà tài trợ đa phương với 11 dự án, và tổng số vốn ký

kết đạt 84.81 triệu USD (chủ yếu là vốn vay).
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2.4.7.4. Theo tình trạng của dự án

Bảng 8: Tổng hợp một số dự án ODA theo tình trạng của dự án

ĐVT: triệu USD

Tình trạng dự án Số dự án

Vốn ODA
Vốn đối

ứng

Tổng vốn tài

trợ

Không hoàn

lại
Vay

Đang thực hiện 4 38.02 30.52 7.5 4.38

Đã kết thúc 9 50.16 38.59 11.57 9.881

Tổng 13 49.72 69.11 19.07 14.261

(Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị)

Trong 13 dự án ODA được thực hiện trong thời gian nghiên cứu, có 9 dự án đã

kết thúc, đó là các dự án: Chương trình Chia sẻ 1 ( Thụy Điển), Khắc phục hậu quả

thiên tai 2005 (ADB), Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng (WB), Sửa chữa, nâng cấp

cho hồ chứa nước Hà Thượng (WB), Nâng cấp hồ nước thác Heo (JBIC), Hệ thống

thủy lợi Lìa (JBIC), Nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn (ADB). Đây hầu hết

là các dự án xây dựng thủy lợi, lưu trữ nguồn nước phục vụ cho các địa phương.

Còn 4 dự án còn lại đang thực hiện là dự án “Chia sẻ 2” tại huyện Vĩnh Linh,

tiếp tục thực hiện trên nền tảng thực hiện “Chia sẻ 1” ở huyện Vĩnh Linh. Dự án Hỗ

trợ tái thiết sau thiên tai (WB), Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại

Quảng Trị (JICA), Dự án Quản lý thiên tai (WB). Đây hầu hết là các dự án có thời

gian thực hiện lâu, do tác động lâu dài mà dự án mang lại cho người dân.

2.5. Tác động của ODA đến sự phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Trị

2.5.1. Đối với nông nghiệp của cả tỉnh

Trong những năm vừa qua, nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ đã đóng góp

quan trọng vào công cuộc đổi mới, phát triển nông nghiệp của tỉnh. Các nhà tài trợ,

ban quản lý các dự án đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và bà con nông dân

trong tỉnh, nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn về thiên tai, dịch bệnh và tác động

của cơ chế thị trường, thực hiện các chương trình, dự án và đạt được các thành tựu cụ
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thể như sau: Sản xuất nông nghiệp phát triển liên tục, bền vững, tốc độ tăng giá trị sản

lượng bình quân trên 4%/năm. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 22 vạn

tấn/năm, đảm bảo an ninh lương thực nội tỉnh, đặc biệt sản xuất lúa phát triển mạnh

theo hướng nâng cao chất lượng, diện tích lúa chất lượng cao đạt trên 10000 ha; các

loại cây trồng có tiềm năng lợi thế như: cao su, cà phê, hồ tiêu, lạc, sắn, chuối... được

chú trọng đầu tư phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, hình thành các vùng

sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến. Chăn nuôi chuyển biến

mạnh từ hình thức chăn nuôi quảng canh, tận dụng sang chăn nuôi thâm canh, hình

thành nhiều mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại theo hình thức tập trung, thâm canh,

bán công nghiệp và công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh

và vệ sinh môi trường.

Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được chú trọng, diện tích trồng rừng hàng

năm đạt gần 5000 ha, độ che phủ rừng đạt 47.1 %. Sản lượng gỗ rừng khai thác ngày càng

tăng, đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho

nhiều tổ chức, các nhân hoạt động từ nghề rừng. Phát triển Thuỷ sản thành ngành kinh tế

mạnh của tỉnh cả về nuôi trồng, khai thác đánh bắt và chế biến xuất khẩu.

Diện tích nuôi trồng thủy sản theo hình thức thâm canh an toàn dịch bệnh được

mở rộng. Cơ sở hạ tầng nghề cá được chú trọng đầu tư, năng lực khai thác đánh bắt

thủy sản không ngừng được tăng cường. Sản lượng thủy sản đạt kế hoạch phát triển

của ngành. Cơ cấu kinh tế nông thôn đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành

nghề, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Các hình thức tổ chức kinh tế trong nông

nghiệp và nông thôn phát triển đa dạng năng động, từng bước đổi mới hiệu quả hơn.

Hệ thống các công trình thuỷ lợi tiếp tục đầu tư nâng cấp, đảm bảo tước tiêu chủ động

cho gần 85% diện tích lúa và nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp, cải tạo môi

trường sinh thái, đảm bảo nước sinh hoạt cho nhiều vùng nông thôn.

Khi tìm hiểu về các tác động của ODA đến sự phát triển của nông nghiệp tỉnh

Quảng Trị được minh họa bằng các con số, tăng giảm bao nhiêu phần trăm, thì tôi

được biết chưa có một bản báo cáo đầy đủ nào đánh giá hết tác động của các dự án
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được tài trợ bằng vốn ODA đến toàn bộ nền nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, ta chỉ biết

rằng, trong thời gian qua, nông nghiệp của tỉnh có bước phát triển trên một phần lớn là

nhờ sự đóng góp của ODA. Nên nói một cách khác, đây là kết quả chung của các

chính sách, chương trình, biện pháp, các nguồn vốn để phát triển nông nghiệp.

2.5.2. Tác động của ODA đến đời sống của bà con nông dân

2.5.2.1. Tổng quan chung khi điều tra bảng hỏi

Nhìn trên mức độ vĩ mô, ODA đã có tác động mạnh mẽ đến nông nghiệp như

vậy, nhưng để làm rõ hơn tác động của ODA trong nông nghiệp đến đối tượng được

hưởng lợi trực tiếp là bà con nông dân, với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, tôi đã

tiến hành phỏng vấn điều tra một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Vĩnh Linh,để xem

xét một cách khách quan, ODA đã tác động đến nông nghiệp như thế nào?

Mục đích của những điều tra này là lấy ý kiến của dân cư trong vùng nghiên

cứu về vai trò cũng như tác động của vốn ODA đến quá trình phát triển nông nghiệp

của địa phương, đồng thời cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần

cho bà con nông dân nhằm bổ sung cho những phân tích cho những kết quả đã đạt

được ở trên.

Tổng số người điều tra là 100 người và cách thức chọn là ngẫu nhiên nhằm

tránh sự trùng lặp. Trong quá trình điều tra phỏng vấn, tôi lựa chọn một người ở số hộ

gia đình nằm trong các dự án ODA như dự án “Chia sẻ 1” trên địa bàn xã Vĩnh Nam,

Vĩnh Thạch. Một số khác không trực tiếp nhận vay vốn nhưng được hưởng lợi từ các

dự án ODA qua các công trình được ODA tài trợ như Chợ Nam Cường, hệ thống thủy

lợi, nhà Cộng đồng hoặc trường mẫu giáo, trạm y tế...

Trong 10 nhà quản lý được phỏng vấn, có 2 người thuộc quản lý dự án cấp

thôn, 2 người thuộc ban quản lý dự án cấp xã, và 6 chuyên gia thuộc phòng Kinh tế đối

ngoại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Cơ cấu đối tượng miêu tả với các đặc trưng cơ bản sau:
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Bảng 9: Cơ cấu đối tượng điều tra nghiên cứu theo các đặc điểm về dân số

Các đặc trưng Số lượng (số người) Tỷ lệ %

1.Giới tính 100 100

Nam 54 54

Nữ 46 46

2.Văn hóa 100 100

-Cấp I 4 4

-Cấp II 59 59

-Cấp III 27 27

-Đại học 7 7

-Cao học 3 3

3.Nghề nghiệp 100 100

Nông dân 79 79

Quản lý 21 21

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)

Bảng điều tra gồm 41 câu hỏi liên quan đến vai trò của ODA đến sự phát triển

nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, trong đó, có hai loại câu hỏi dành cho 2 nhóm đối tượng

khác nhau. Phần câu hỏi phỏng vấn người dân liên quan đến tác động của ODA như

thế nào đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Và có một phần liên quan

đến các câu hỏi về quá trình phát triển kinh tế -xã hội của địa phương đối với một số

nhà quản lý và các chuyên gia cấp tỉnh. Những người trả lời phỏng vấn được yêu cầu

đọc bảng hỏi, sau đó độc lập trả lời theo các mức độ đồng ý của họ:

5. Hoàn toàn đồng ý

4. Đồng ý

3. Không rõ (Không biết)

2. Không đồng ý

1. Hoàn toàn không đồng ý

Các câu hỏi điều tra được chia thành 5 nhóm cơ bản theo vai trò của ODA đến

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:
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Bảng 10: Các nhóm trong phiếu điều tra

Nhóm Nội dung Câu

I
Nhận định chung về nông nghiệp và vai trò của ODA đối với

lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Trị
1-4

II
Vai trò của ODA đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng nông

nghiệp của địa phương
5-8

III
Vai trò của ODA đối với sự giảm thiểu rủi ro do thiên tai,

dịch bệnh
9-12

IV
Vai trò của ODA trong việc cải thiện trình độ của các nhà

quản lý, người dân
13-16

V Vai trò của ODA trong việc tạo thu nhập cho người nông dân 17-20

VI
Vai trò của ODA trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ hàng

hóa nông sản
21-24

VII
Vai trò của ODA trong việc chuyển giao công nghệ, đưa

giống cây con vào sản xuất
25-27

VII
Một số câu hỏi dành cho các nhà quản lý cấp xã, huyện, tỉnh

tham gia vào các chương trình, dự án
28-37

IX Kết luận chung 38-41

(Nguồn: Phiếu điều tra)
 Phương pháp phân tích: Kiểm định One sample T-test
Kiểm định One sample T-test là phép kiểm định giả thiết về trung bình tổng thể,

được dùng trong trường hợp ta muốn phân tích mối liên hệ giữa trung bình giữa một

tổng thể định lượng với một giá trị cụ thể xác định.

Nhằm kiểm định các giá trị trung bình trên có ý nghĩa thống kê hay không ta sử

dụng công cụ One sample T-test  để tính ra các giá trị trung bình (mean) mà người dân

đã đánh giá khi được hỏi về vai trò của ODA đến nông nghiệp ở địa phương. Dựa vào

giá trị trung bình của từng biến  mà ta có thể lựa chọn các giá trị kiểm định phù hợp .

Giá trị trung bình từ 1 đến 1.5, ta chọn giá trị là 1

Giá trị trung bình từ 1.5 đến 2.5, ta chọn giá trị là 2

Giá trị trung bình từ 2.5 đến 3.5, ta chọn giá trị là 3
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Giá trị trung bình từ 3.5 đến 4.5, ta chọn giá trị là 4

Giá trị trung bình từ 4.5 đến 5, ta chọn giá trị là 5

Để kết luận là chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết H0, ta sẽ dùng các kiểm định

phù hợp.

Dựa vào giá trị P (p-value) (SPSS viết tắt p-value là sig.) để kết luận là chấp

nhận hay bác bỏ giả thuyết H0

H0: p-value (sig.) ≤ α (mức ý nghĩa) bác bỏ giả thuyết H0. Có nghĩa là giá trị

trung bình của biến tổng thể bằng giá trị cho trước.

H1: p-value (sig.) > α (mức ý nghĩa)  chấp nhận H0. Có nghĩa là giá trị trung

bình của biến tổng thể khác giá trị cho trước.

2.5.1.2.Phân tích kết quả điều tra theo ý kiến của người dân trên địa bàn

nghiên cứu

Áp dụng kiểm định One Sample T test đối với giá trị trung bình của biến quan

sát đối với các nhận định về vai trò của ODA trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh

Quảng Trị. Ta có giả thuyết cần kiểm định với độ tin cậy 95% là:

H0: µ= giá trị trung bình tổng thể thang đo mức độ đồng ý của người dân về vai

trò của các dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp bằng giá trị kiểm định.

H1: µ= giá trị trung bình tổng thể thang đo mức độ đồng ý của người dân về vai

trò của dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp khác bằng giá trị kiểm định.

Ghi chú:  Với độ tin cậy 95% nếu Sig.(2-tailed) < 0.05 bác bỏ giả thiết H0.

Nếu Sig.(2-tailed) >= 0.05 không đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H0.
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Đánh giá chung của người dân về nông nghiệp và ODA cho nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bảng 11: Kết quả kiểm định  One Sample T-Test về nông nghiệp và ODA cho nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

CÁC NHẬN ĐỊNH VÀ BÌNH LUẬN
TẦN SỐ

Mean GTKĐ Sig. (2 phía)
1 2 3 4 5

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong sự phát

triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị
2 16 16 22 38 3.83 4 0.171

Muốn phát triển nông nghiệp, cần tranh thủ các nguồn

vốn đầu tư từ bên ngoài, trong đó có nguồn vốn ODA
4 10 12 18 50 4.06 4 0.612

Nguồn vốn ODA có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển

nông nghiệp của địa phương
6 14 14 21 29 3.78 4 0.1

Nguồn vốn ODA là một trong những cơ hội để phát

triển nông nghiệp tỉnh Quảng Trị
4 17 13 20 40 3.8 4 0.13

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)
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Từ bảng trên cho ta thấy có tới 40.4% người hoàn toàn đồng ý và 23.4% người

đồng ý rằng ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển kinh tế xã hội

của tỉnh Quảng Trị, 19.1% người đồng ý và 40.4% người hoàn toàn đồng ý cho rằng

muồn phát triển nông nghiệp, cần tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, trong

đó có nguồn vốn ODA. Trong khi đó có tới 22.3% người đồng ý và 41.5% người hoàn

toàn đồng ý cho rằng nguồn vốn ODA có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển nông

nghiệp của địa phương. Và 21.3% người đồng ý và 42.6% người hoàn toàn đồng ý

được hỏi nghĩ rằng nguồn vốn ODA chính là một trong những cơ hội để phát triển

nông nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Như vậy, ta thấy được đa số ý kiến của người dân vẫn cho rằng để phát triển

kinh tế xã hội, tỉnh Quảng Trị vẫn nên chú trọng đầu tư phát triển cho nông nghiệp địa

phương trên cơ sở tận dụng những tiềm năng về tư liệu lao động như đất đai, con

người. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền nên thu hút đầu tư cho nông nghiệp từ các

nguồn trong nước và nước ngoài để tạo đòn bẩy cho sự phát triển, trong đó phải kể đến

ODA cho vay hoặc ODA viện trợ không hoàn lại từ chính phủ các quốc gia. Trong

thời gian qua, theo ý kiến của người dân, ODA đã phát huy vai trò của mình trong sự

phát triển nông nghiệp của địa phương một cách rõ ràng bằng các công trình cơ sở hạ

tầng, các chương trình cho nông dân tiếp cận vay vốn sản xuất, hoặc tập huấn kỹ thuật

chăm sóc cây con các loại.

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của các nhận định chung của người

dân về các dự án ODA cho nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở trên ta thấy giá

trị Sig. (2 phía) của các tiêu chí đều lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên chưa có cơ sở bác

bỏ giả thiết H0 bị bác bỏ. Điều này chứng tỏ rằng các hộ điều tra đánh giá về vai trò

của các dự án ODA cho nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là quan trọng.
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 Đánh giá vai trò của ODA trong xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp

Bảng 12: Kết quả kiểm định  One Sample T-Test về vai trò của ODA trong xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp

CÁC PHÁT BIỂU
TẦN SỐ

GTTB GTKĐ Sig.(2 phía)
1 2 3 4 5

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng nông thôn góp phần đáp ứng nhu cầu phát

triển nông nghiệp
3 10 15 26 40 3.96 4 0.719

Các dự án ODA tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, giao

thông nông thôn, phục vụ nông nghiệp
4 11 11 30 38 3.93 4 0.541

Các dự án ODA góp phần đáng kể phát triển thủy lợi, cơ

giới hóa nông nghiệp địa phương
2 10 18 38 26 3.81 4 0.75

Cần thiết có vốn ODA để góp phần phát triển nông

nghiệp địa phương
1 10 11 20 52 4.19 4 0.89

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)
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Có 27.7%  số người được hỏi đồng ý và 42.6% người hoàn toàn đồng ý cho

rằng cơ sở hạ tầng nông thôn góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của nông nghiệp.

Họ cho rằng đây là nền tảng không thể thiếu đối với mỗi quốc gia hay địa phương nào,

đây là điều kiện tiên quyết, nó nên đi trước nông nghiệp một bước trong tiến trình phát

triển, không chỉ riêng mỗi ngành nông nghiệp. Với ý kiến các dự án ODA tiến hành

xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, phục vụ nông nghiệp, có 31.9 % người

đồng ý và 40.4% người hoàn toàn đồng ý. Trong các hạng mục đầu tư, thì cơ sở hạ

tầng được các nhà tài trợ quan tâm và đầu tư một số tiền không nhỏ. Có 40.4 % số

người được hỏi đồng ý và 27.7% người hoàn toàn đồng ý cho rằng các dự án ODA góp

phần phát triển thủy lợi, cơ giới hóa nông nghiệp địa phương. Điều này được minh

chứng bằng rất nhiều công trình thủy lợi được đầu tư, tu bổ bằng nguồn tiền của các

dự án ODA. Về mặt cơ giới hóa nông nghiệp, điều này còn khá mờ nhạt.

Khi được hỏi cần thiết có vốn ODA để phát triển nông nghiệp địa phương, có

21.3% người đồng ý và 55.3% người hoàn toàn đồng ý, họ cho rằng nên tận dụng mọi

nguồn vốn ưu tiên có thể.

Trên thực tế, vốn ODA đã giúp tăng cường cơ sở hạ tầng nông thôn: nhất là

thuỷ lợi, giao thông nông thôn đến các vùng nghèo, xã nghèo, hệ thống điện nông

thôn, trường học, trạm y tế như: Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp” của ADB, hay

dự án “Chia sẻ 1” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh và dự án “Chia sẻ 2” trên địa bàn

huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị. Hầu hết các chương trình dự án đều có các hạng mục

đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương.

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của người dân về vai trò các dự án

ODA cho nông nghiệp đến phát triển cơ sở hạ tầng của ngành trên địa bàn tỉnh Quảng

Trị ở trên ta thấy giá trị Sig. (2 phía) của các tiêu chí đều lớn hơn mức ý nghĩa 0,05

nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0 bị bác bỏ. Điều này chứng tỏ rằng người dân

đánh giá về vai trò của các dự án ODA cho nông nghiệp đến phát triển cơ sở hạ tầng

của ngành trên địa bàn tỉnh là quan trọng.
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 Đánh giá về vai trò của vốn ODA trong việc giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch họa gây ra cho nông nghiệp
Bảng 13: Kết quả kiểm định  One Sample T-Test về vai trò của vốn ODA trong việc giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch họa

gây ra cho nông nghiệp

CÁC PHÁT BIỂU
TẦN SỐ

GTTB GTKĐ
Sig.

(2 phía)1 2 3 4 5

Giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch bệnh

Các dự án ODA có tổ chức các buổi tập huấn giảm thiểu
rủi ro do thiên tai, dịch bệnh

1 10 11 20 52 4.19 4 0.089

Các buổi tập huấn giúp Ông/Bà nâng cao kỹ năng đối phó
với thiên tai, dịch bệnh

3 11 19 31 30 3.79 4 0.068

Ông/Bà thấy việc tham gia các buổi tập huấn này là hữu ích 3 9 8 23 51 4.17 4 0.148

Ông/Bà sẽ tham gia các buổi tập huấn như thế này nếu có 5 15 9 29 36 3.81 4 0.143

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)



47

Từ xưa đến nay, Quảng Trị là vùng chịu nhiều thiên tai và ảnh hưởng do biến

đổi khí hậu gây ra ngày một rõ nét như: rét đậm rét hại kéo dài; hạn hán, bão lũ xãy ra

bất thường; các sự cố như sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển xảy ra nhiều hơn. Tần

suất bão, lũ xuất hiện ngày càng nhiều và với cường độ ngày càng lớn, gây hậu quả

nặng nề cho đời sống và sản xuất của nhân dân. Tình hình xâm nhập mặn trên các hệ

thống sông trong mùa khô ngày càng lớn, có khi vào sâu từ 25-30km (trên Sông Hiếu

và sông Thạch Hãn), ảnh hưởng đến nguồn nước tưới nông nghiệp, gây mặn hoá diện

tích đất vùng ven sông, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và nguồn nước sinh hoạt

của nhân dân.

Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung quy hoạch và đầu tư xây dựng các công

trình phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng như: di dân tái định cư

vùng lũ, vùng sụt lún, sạt lở đất; xây dựng đê bao vùng trũng; nâng cấp, sửa chữa đảm

bảo an toàn đầu mối hồ chứa; xây dựng hệ thống đê, kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển;

các đập ngăn mặn... Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế nên tiến độ thực hiện các công

trình còn chậm, chưa phát huy tốt khả năng phòng, tránh thiên tai cho nhân dân. Vì

vậy, dự án ”Khắc phục dự án thiên tai năm 2005” của ADB và dự án ”Hỗ trợ tái thiết

sau thiên tai tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Quản lý rủi ro thiên tai” của WB với một số

vốn đầu tư lớn, đã phần nào giúp bà con kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch hoa, ổn

định cuộc sống. Tại các địa phương, có 21.3% người được hỏi đồng ý và 55.3% người

hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng họ có tham gia các buổi tập huấn giảm thiểu rủi ro do

thiên tai dịch bệnh, các buổi học này giúp họ nâng cao các kĩ năng đối phó với thiên

tai dịch bệnh với 30.3% người đồng ý và 31.9% số người hoàn toàn đồng ý. 24.5% số

người được hỏi đồng ý và 54.3% người hoàn toàn đồng ý cho rằng nếu trong thời gian

tới có tổ chức các buổi học này, họ sẽ tiếp tục tham gia. Trong bối cảnh biến đổi khí

hậu đang diễn ra mạnh mẽ, dịch bệnh diễn ra mạnh và rộng tác động đến các loại cây

con và đe dọa cả tính mạng con người, việc nâng cao các kĩ năng cho nông dân, một

đối tượng ít được tiếp cận thông tin một cách bài bản sẽ giúp họ phần nào giảm được

các rủi ro, thiệt hại, bảo vệ cây con, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của các nhận định chung của người

dân về các dự án ODA cho nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến việc giảm
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thiểu rủi ro do thiên tai, dịch họa gây ra cho ngành ở trên ta thấy giá trị Sig. (2 phía)

của các tiêu chí đều lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0 bị

bác bỏ. Điều này chứng tỏ rằng các hộ điều tra đánh giá về vai trò của các dự án ODA

cho nông nghiệp đến việc giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch họa gây ra cho ngành trên

địa bàn tỉnh là quan trọng.
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 Đánh giá về vai trò của vốn ODA trong việc cải thiện trình độ các nhà quản lý, người dân
Bảng 14: Kết quả kiểm định  One Sample T-Test về vai trò của vốn ODA trong việc cải thiện trình độ các nhà quản lý, người dân

CÁC PHÁT BIỂU
TẦN SỐ

GTTB GTKĐ Sig.(2 phía)
1 2 3 4 5

Cải thiện trình độ của các nhà quản lý, người dân

Các dự án ODA có tổ chức các buổi tập huấn giúp
nông dân có các kiến thức về chăm sóc, nuôi trồng
cây con các loại

6 7 8 23 50 4.11 4 0.401

Các buổi tập huấn này giúp Ông/Bà thay đổi
phương thức tập quán nuôi trồng, chăm sóc cây con
các loại

7 8 4 29 46 4.05 4 0.68

Việc thay đổi phương thức tập quán nuôi trồng,
chăm sóc cây con giúp Ông/Bà tăng năng suất cây
trồng và vật nuôi

3 5 6 38 42 4.18 4 0.081

Chất lượng của các buổi tập huấn này là rất tốt,
Ông/ Bà sẽ tiếp tục tham gia các buổi tập huấn này
nếu có

1 15 9 17 52 4.11 4 0.383

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)
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24.5% những người được hỏi đồng ý và 53.2% người hoàn toàn đồng ý cho

rằng khi các dự án ODA tổ chức các buổi tập huấn giúp bà con nông dân thay đổi

phương thức tập quán nuôi trồng, chăm sóc cây con các loại. Và 30.9% số người được

hỏi đồng ý và 48.9% hoàn toàn đồng ý cho rằng các dự án này giúp nông dân tăng

năng suất cây trồng, vật nuôi. Về tính bền vững của các buổi này, thì 40.4% người

đồng ý và 44.7% người hoàn toàn đồng ý cho rằng chất lượng của các buổi tập huấn

này là rất tốt, họ sẽ tiếp tục tham gia nếu có với 18.1% đồng ý và 55.3% hoàn toàn

đồng ý. Vì đây là một kênh thông tin hữu ích, thiết thực với bà con nông dân.

Trên thực tế, hầu hết các dự án ODA trước khi triển khai đều tiến hành các buổi

hỗ trợ kỹ thuật cho các các cán bộ quản lý cấp thôn, xã huyện. Từ đó, họ sẽ triển khai

tập huấn cho bà con nông dân tại các cơ sở, mở rộng mô hình tập huấn.

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của các nhận định của người dân về

vai trò của các dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc cải thiện trình độ các nhà

quản lý, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở trên ta thấy giá trị Sig. (2 phía) của

các tiêu chí đều lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0 bị bác

bỏ. Điều này chứng tỏ rằng người dân đánh giá về vai trò của các dự án ODA cho

nông nghiệp đối với việc cải thiện trình độ các nhà quản lý, người dân trên địa bàn tỉnh

là quan trọng.
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 Đánh giá vai trò của ODA trong việc tăng thu nhập của người nông dân
Bảng 15: Kết quả kiểm định  One Sample T-Test về vai trò của ODA nông nghiệp đối với việc tăng thu nhập của người nông dân

CÁC PHÁT BIỂU
MỨC ĐỘ

GTTB GTKĐ
Sig.

(2 phía)1 2 3 4 5

Thu nhập của người nông dân

Thu nhập của gia đình Ông/Bà được tăng lên đáng kể

khi được hưởng lợi từ hiệu quả của các dự án ODA

trên địa bàn

6 4 9 38 37 4.02 4 0.854

Ông/Bà có nhận được các khoản vay hay viện trợ

bằng hiện vật từ các dự án ODA
17 4 6 25 43 3.77 4 0.137

Những khoản vay này giúp Ông/Bà đầu tư phát triển

kinh tế hộ gia đình
5 12 11 36 30 3.79 4 0.084

ODA góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương 6 8 8 41 51 4.1 4 0.458

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)
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Trong các câu bình luận, có 6.4% người hoàn toàn không đồng ý và 4.3% người

không đồng ý với nhận định thu nhập của họ tăng lên đáng kể khi được hưởng lợi từ

hiệu quả các các dự án ODA trên địa bàn, còn lại 40.4% số người được hỏi đồng ý và

39.4% hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Tùy theo mức độ đầu tư của các dự án và hình

thức cho nông dân tiếp cận nguồn vốn, thì các hộ gia đình có cách phát triển kinh tế

bằng cây, con khác nhau, không gia đình nào giống gia đình nào. Đa phần là đồng vốn

phát huy hiệu quả, nhưng một số hộ thì dịch bệnh hoặc các nguyên nhân khách quan

khiến cây con, hoặc vật nuôi bị chết. Với nhận định là họ có nhận được các khoản vay

hay viện trợ bằng hiện vật từ các dự án ODA, có 28.1% nói hoàn toàn không đồng ý

và 4.3% không đồng ý, 25.5% người nói rằng là đồng ý và 45.7% hoàn toàn đồng ý

với ý kiến trên. Các nhà quản lý dự án tại các địa phương cho biết chỉ một số đối tượng

được cho vay như hộ nghèo, hộ cận nghèo. Còn các đối tượng khác hưởng lợi một

cách gián tiếp qua các công trình thủy lợi, nhà cộng đồng hay tập huấn thiên tai, kỹ

thuật nuôi trồng cây giống, con nuôi. 22.3% đồng ý và 54.3% hoàn toàn đồng ý với ý

kiến đồng ý rằng ODA góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Vẫn chưa có một thống kê đầy đủ nào để chỉ ra thực sự thu nhập của người dân tăng

bao nhiêu phần trăm từ khi có các hỗ trợ của dự án. Nhưng chắc chắn một điều rằng, đời

sống của người dân đã có những thay đổi rõ rệt. Dự án “Chia sẻ 1” tại huyện Vĩnh Linh tỉnh

Quảng Trị, trên địa bàn xã Vĩnh Nam đã xây dựng 3 trung tâm học tập cộng đồng, khang

trang, rộng rãi, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt của người dân, đồng thời trang bị đầy đủ

tiện nghi như loa máy. Trạm y tế của xã được xây mới, trường mầm non được đầu tư cơ sở

vật chất giúp cho việc học tập vui chơi của các em được tiện nghi, đầy đủ, hiện đại hơn...

Qua đó, ta thấy được rằng, ODA đã làm thay đổi bộ mặt của nông thôn, nâng cao thu nhập

và đời sống vật chất, tinh thần của dân cư.

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của các nhận định của người dân về

vai trò của các dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc tăng thu nhập của người nông

dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở trên ta thấy giá trị Sig. (2 phía) của các tiêu chí đều

lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0 bị bác bỏ. Điều này

chứng tỏ rằng người dân đánh giá về vai trò của các dự án ODA cho nông nghiệp đối

với việc tăng thu nhập của người nông dân trên địa bàn tỉnh là quan trọng.
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 Đánh giá vai trò của ODA trong việc mở rộng vùng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản
Bảng 16: Kết quả kiểm định  One Sample T-Test về vai trò của dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc mở rộng vùng thị

trường tiêu thụ hàng hóa nông sản

CÁC PHÁT BIỂU
TẦN SỐ

GTTB GTKĐ
Sig. (2

phía)1 2 3 4 5

Mở rộng vùng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản

Các dự án ODA trên địa bàn có tiến hành sửa sang, xây

mới các địa điểm trao đổi mua bán hoặc tạo mối liên kết

giữa nông dân và các tổ chức, đơn vị thu gom hàng hóa

nông sản

8 7 7 30 42 3.97 4 0.087

Ông/Bà thường xuyên đến các địa điểm này để trao đổi

hàng hóa nông sản do mình làm ra
4 11 15 36 28 3.78 4 0.058

Các công trình này giúp cho việc trao đổi buôn bán hàng

hóa trở nên dễ dàng
5 15 7 31 36 3.83 4 0.19

Các công trình này có đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa

nông sản của người dân
2 19 7 37 29 3.77 4 0.053

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)
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Tại các địa phương, ODA cũng đã tiến hành đầu tư, sửa sang, xây mới các địa

điểm họp chợ, giúp bà con nông dân có thể tới trao đổi hàng hóa nông sản một cách

thuận lợi, nhưng quy mô các khu chợ này đang nhỏ, hàng hóa chỉ trao đỏi với khối

lượng ít, tự cung tự cấp. Cơ bản vẫn không đáp ứng nhu cầu trao đổi của bà con. Vì

đối tượng được hỏi có số lượng lớn là đàn ông, họ không trực tiếp đi đến các địa điểm

này, nên có tới 8.5% số người được hỏi hoàn toàn không đồng ý và 7.4% người không

đồng ý với bình luận “Ông/Bà thường xuyên đến các địa điểm này để trao đổi hàng

hóa nông sản do mình làm ra”. Có 4.3% hoàn toàn không đồng ý và 11.7% không

đồng ý với ý kiến các công trình này giúp cho việc trao đổi buôn bán hàng hóa trở nên

dễ dàng. Vì những người mua bán đều là nông dân, họ cùng tạo ra một mặt hàng như

nhau, nhu cầu trao đổi ít. Họ cũng chọn việc bán các nông sản cho các nhà buôn ngang

tại nương rẫy chứ không phải ở các địa điểm này. Tuy nhiên, nhìn chung, người dân

vẫn đánh giá vai trò của ODA đối với việc mở rộng vùng thị trường tiêu thụ hàng hóa

nông sản là quan trọng, vì trước đó, chưa có nguồn vốn nào hỗ trợ nông dân trong các

công tác này, hoặc nguồn vốn rất nhỏ lẻ và hạn hẹp.

Hiện nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, việc sản xuất các sản

phẩm nông nghiệp chỉ mang tính nhỏ lẻ, chưa phải là sản xuất hàng hóa trên quy mô

lớn, các hợp tác xã nông nghiệp chưa phát huy hết vai trò tiềm năng của mình, vì vậy,

“thị trường nông sản” vẫn là một khái niệm to tát và xa vời, không thực tế. Các dự án

ODA khi xây dựng các địa điểm họp chợ, một mặt để thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa

cho bà con, một mặt để giảm thời gian đi lại mua sắm do chợ huyện khá xa, thường tập

trung ở các thị trấn. Nên vai trò mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản của

ODA chưa đóng góp nhiều trong quá trình trao đổi hàng hóa.

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của các nhận định của người dân về

vai trò của các dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc mở rộng vùng thị trường tiêu

thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở trên ta thấy giá trị Sig. (2 phía)

của các tiêu chí đều lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0 bị

bác bỏ. Điều này chứng tỏ rằng người dân đánh giá về vai trò của các dự án ODA cho

nông nghiệp đối với việc mở rộng vùng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa

bàn tỉnh là quan trọng.
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 Đánh giá về vai trò của ODA trong việc chuyển giao công nghệ, đưa giống cây con vào sản xuất nông nghiệp
Bảng 17: Kết quả kiểm định  One Sample T-Test về vai trò của dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc chuyển giao công

nghệ, đưa giống cây con vào sản xuất

CÁC PHÁT BIỂU
MỨC ĐỘ

GTTB GTKĐ Sig. (2 phía)
1 2 3 4 5

Chuyển giao công nghệ, đưa giống cây con vào sản xuất

Các nguồn vốn ODA góp phần chuyển giao thiết bị công

nghệ, kĩ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi một cách

khoa học vào sản xuất nông nghiệp

4 7 7 29 47 4.15 4 0.199

ODA hỗ trợ đưa giống cây trồng vật nuôi đạt năng suất

cao, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương
1 6 9 45 33 4.1 4 0.301

Việc ứng dụng các khoa học, kỹ thuật mới này góp phần

hiện đại hóa nông nghiệp địa phương
4 8 14 27 41 3.99 4 0.929

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)
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Khi được hỏi, nhiều người đã đồng ý với nhận định các nguồn vốn ODA góp

phần chuyển giao thiết bị công nghệ, kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi một cách

khoa học vào sản xuất nông nghiệp với 30.9% đồng ý và 50.0% hoàn toàn đồng ý.

Những sự hỗ trợ này giúp hiện đại hóa nông nghiệp địa phương, 47.9% số người được

hỏi đồng ý và 35.1% hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, chứng tỏ nó đã có tác động

rất lớn trong việc thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. 28.7% đồng ý và 43.6% hoàn

toàn đồng ý với quan điểm việc ứng dụng các khoa học, kỹ thuật mới này góp phần

hiện đại hóa nông nghiệp địa phương.

Thực tế, trong thời gian thực hiện dự án” Chia sẻ 1” trên địa bàn huyện Vĩnh

Linh, có hơn 10 lớp tập huấn cho bà con về các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu,

cây cao su, Lớp dạy kỹ thuật khai thác mủ cao su, tập huấn nuôi và chăm sóc lợn sữa,

lợn thịt, hay các lớp dạy kỹ thuật phòng và chữa bệnh trên trâu, bò...

Khi được phỏng vấn, bà con đều rất phấn khởi và ghi nhận những thành quả đạt

được từ dự án, giúp bà con chủ động trong việc chăm sóc nuôi trồng cây con các loại,

tăng nguồn thu cho gia đình.

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của các nhận định của người dân về

vai trò của các dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc chuyển giao công nghệ, đưa

giống cây con vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở trên ta thấy giá trị Sig. (2

phía) của các tiêu chí đều lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết

H0 bị bác bỏ. Điều này chứng tỏ rằng người dân đánh giá về vai trò của các dự án

ODA cho nông nghiệp đối với việc chuyển giao công nghệ, đưa giống cây con vào sản

xuất trên địa bàn tỉnh là quan trọng.
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 Đánh giá vai trò của ODA trong việc tăng năng lực quản lý, lãnh đạo của cán bộ và trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế,
xã hội của địa phương
Bảng 18: Kết quả kiểm định  One Sample T-Test  về vai trò của dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc tăng năng lực quản

lý, lãnh đạo của cán bộ và trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương

CÁC PHÁT BIỂU
TẦN SỐ GT

TB

GTK

Đ

Sig. (2

phía)1 2 3 4 5

Một số câu hỏi dành cho các nhà quản lý cấp xã, huyện, tỉnh tham

gia quản lý dự án

Trình độ quản lý các dự án ODA của ông bà được nâng cao khi tham

gia các hội thảo, hội nghị hỗ trợ kỹ thuật được tổ chức trong khuôn

khổ dự án.

0 0 0 2 8 4.7 5 0.81

Người dân tham gia tốt quản lý trong quá trình triển khai các hoạt

động của dự án ODA
0 0 0 1 9 4.8 5 0.168

Các dự án ODA có tác động tích cực đến phát triển nông nghiệp địa phương 1 1 0 2 6 4.9 5 0.343

Dự án ODA đã đóng góp đến việc đạt các mục tiêu dài hạn của địa phương 0 0 0 3 7 4.8 5 0.168



58

ODA có tác động tạo công an việc làm, xoá đói giảm nghèo tại địa

phương, tăng cường sự tham gia của người dân, nâng cao năng lực đối

tác, hỗ trợ kỹ thuật

0 0 0 2 8 4.7 5 0.081

Người dân địa phương có tiếp tục các hoạt động đầu tư sau khi các dự

án ODA kết thúc (thể hiện tính bền vững của dự án)
0 0 0 3 7 4.8 5 0.168

Các chương trình có tác động trong việc thay đổi các chính sách phát

triển nông nghiệp tại địa phương
0 0 0 2 8 4.7 5 0.081

Địa phương có đạt được các mục tiêu đề ra khi chương trình dự án

ODA kết thúc
0 0 0 3 7 4.7 5 0.081

ODA là một nguồn lực quan trọng để phát triển nông nghiệp tại địa

phương, nên tiến hành thu hút các nguồn vốn ODA và sử dụng vốn

ODA có hiệu quả để phát triển nông nghiệp

0 0 0 2 8 4.8 5 0.168

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)
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Một trong những mục tiêu chính của các dự án ODA đó là góp phần nâng cao

trình độ quản lý của các cán bộ lãnh đạo quản lý dự án, hoặc lãnh đạo địa phương, vì

vậy, trước khi triển khai các dự án ODA, BQL dự án cơ sở thường phải tham gia các

lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật để tiếp nhận các kiến thức về Luật, nghị định, thông tư,

hướng dẫn, cách thức triển khai, quản lý các dự án về địa phương một cách công bằng,

hiệu quả, đúng mục tiêu và tinh thần các nhà tài trợ, của chính quyền. Theo các

chuyên gia của sở Kế hoạch -đầu tư, 100% dự án ODA trước khi thực hiện đều có các

lớp tập huấn này. Và tất nhiên có sự gặp gỡ giữa đơn vị chủ quản, thường là Sở kế

hoạch- Đầu tư, hoặc UBND tỉnh hoặc huyện, đại diện của nhà tài trợ để giúp cho các

thành viên của BQL dự án cơ sở có cái nhìn khách quan, toàn diện về dự án sắp triển

khai, đồng thời đề ra các định hướng, mục tiêu cụ thể để thực hiện qua từng giai đoạn,

thời kì của dự án. Trong quá trình đi phỏng vấn, do điều kiện địa lý, và một số lý do

khách quan, tôi chỉ tiếp xúc được một vài thành viên của BQL dự án “Chia sẻ”. Một số

ít trong số họ đồng ý tham gia phỏng vấn. Tuy nhiên, qua quá trình trao đổi, tôi cũng

đã có được một số kết luận sau. Khi được hỏi về trình độ quản lý của các dự án ODA

của ông bà được nâng cao khi tham gia hội thảo, hội nghị hỗ trợ khỹ thuật được tổ

chức trong khuôn khổ dựa án, có 70% người đồng ý và 30% hoàn toàn đồng ý với ý

kiến này. Khi hỏi về vấn đề người dân có tham gia vào quá trình thực hiện, giám sát

hoạt động của các dự án ODA, 90% đồng ý và 10% hoàn toàn đồng ý với ý kiến này,

nhưng họ cho biết thêm, mức độ quản lý của người dân khá hạn chế, một phần do năng

lực trình độ của họ về quản lý dự án. Thường thì họ chỉ tham gia góp công, góp sức

thực hiện một số hoạt động cụ thể của dự án. “các dự án ODA có tác động tích cực đến

sự phát triển nông nghiệp của địa phương”, có 20% người được hỏi đồng ý và 60%

người hoàn toàn đồng ý, thể hiện qua việc thay đổi bộ mặt nông thôn như đường sá,

phương thức sản xuất, canh tác... Khi được hỏi về ý kiến đối lập, rằng “ODA có tác

động tiêu cực đến nông nghiệp đến địa phương”. Có 20% hoàn toànkhông đồng ý và

80% không đồng ý. Các bình luận “Dự án ODA đã đóng góp đến việc đạt các mục tiêu

dài hạn của địa phương”, “ODA có tác động tạo công an việc làm, xoá đói giảm nghèo

tại địa phương, tăng cường sự tham gia của người dân, nâng cao năng lực đối tác, hỗ

trợ kỹ thuật”, “Người dân địa phương có tiếp tục các hoạt động đầu tư sau khi các dự
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án ODA kết thúc (thể hiện tính bền vững của dự án)”, “Các chương trình có tác động

trong việc thay đổi các chính sách phát triển nông nghiệp tại địa phương”, “Địa

phương có đạt được các mục tiêu đề ra khi chương trình dự án ODA kết thúc”, “Các

chương trình có tác động trong việc thay đổi các chính sách phát triển nông nghiệp tại

địa phương”, Địa phương có đạt được các mục tiêu đề ra khi chương trình dự án ODA

kết thúc”, “ODA là một nguồn lực quan trọng để phát triển nông nghiệp tại địa

phương, nên tiến hành thu hút các nguồn vốn ODA và sử dụng vốn ODA có hiệu quả

để phát triển nông nghiệp” thì nhận được sự đồng ý tuyệt đối từ những người được hỏi.

Qua đó ta thấy được vai trò to lớn của các dự án ODA trong việc thay đổi phương thức

quản lý, trình độ của người dân cũng như các cán bộ lãnh đạo, ban quản lý, đồng thời

góp phần vào quá trình thực hiện các mục tiêu của địa phương, phát triển nông nghiệp,

tạo công an việc làm cho người dân, xóa đói giảm nghèo.

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của các nhận định của người dân về

vai trò của các dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc tăng năng lực quản lý, lãnh

đạo của cán bộ và trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở trên ta thấy giá trị Sig. (2 phía) của các tiêu chí đều lớn

hơn mức ý nghĩa 0,05 nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0 bị bác bỏ. Điều này chứng

tỏ rằng người dân đánh giá về vai trò của các dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc

cải thiện trình độ các nhà quản lý, người dân trên địa bàn tỉnh là rất quan trọng.



61

 Đánh giá chung về vai trò của ODA đối với nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị
Bảng 19: Kết quả kiểm định One Sample T-Test về việc nên có nguồn vốn ODA để phát triển nông nghiệp địa phương

CÁC PHÁT BIỂU
MỨC ĐỘ

GTTB GTKĐ Sig.(2 phía)
1 2 3 4 5

Ông/Bà có gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các

nguồn vốn của ODA
42 19 8 18 6 2.23 2 0.101

Các hỗ trợ của nguồn vốn ODA là thiết thực với bà

con nông dân
3 6 10 27 48 4.18 4 0.104

Các hỗ trợ ODA phân bổ không đồng đều gây bất

bình đẳng giữa các nông hộ
30 32 20 11 1 2.16 2 0.14

Nên có nguồn vốn ODA để phát triển nông nghiệp

địa phương
1 11 14 15 53 4.15 4 0.203

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS)
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Để hoàn chỉnh nghiên cứu của mình, tôi đã đưa ra một số bình luận chung về quá

trình thực hiện các dự án ODA trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhận định

“Ông/Bà có gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn của ODA” có 20.2% đồng ý

và 6.4% hoàn toàn đồng ý, họ cho rằng chỉ các hộ nghèo, hộ cận nghèo mới được hưởng

các khoản vay ưu đãi, hoặc được nhận giống cây con từ dự án. Điều này xuất phát từ sự

hạn hẹp về nguồn vốn ODA, có quá nhiều hoạt động, nhiều hạng mục phải đầu tư. Địa

phương nào cũng muốn có ODA để phát triển nông nghiệp. Vì vậy, mức độ đầu tư giàn

trải, rộng như chưa sâu, chưa kể đến nguồn vốn chậm giải ngân do thiếu vốn đối ứng như

dự án: “Khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh Quảng Trị 2005 do WB đầu tư, hay dự án “Dự

án phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị” cũng xảy ra tình trạng thiếu vốn đối ứng, “Dự án

đê bao vùng trũng Hải Lăng”, dự án “Nâng cấp hồ nước thác Heo”, dẫn đến chậm tiến độ,

thu hẹp vùng thực hiện dự án. Khi được hỏi các hỗ trợ của ODA là thiết thực với bà con

nông dân, có 28.7% đồng ý và 51.1% hoàn toàn đồng ý. Họ cho rằng việc phát triển thủy

lợi, cho bà con cây giống như tiêu, cao su đạt năng suất cao, hay giống bò lai rõ ràng đem

lại nguồn thu lớn cho các nông hộ, bên cạnh đó, các dự án ODA còn xây dựng các trung

tâm học tập cộng đồng, quan tâm đầu tư tới các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, cải

thiện vật chất, tinh thần cho bà con, tạo tiền đề để họ phát huy ngay cả khi dự án đã kết

thúc. “Các hỗ trợ ODA phân bổ không đồng đều gây bất bình đẳng giữa các nông hộ”, có

31.9% hoàn toàn không đồng ý và 34% không đồng ý, 11.7% đồng ý và 1.1% hoàn toàn

đồng ý. Những người được hỏi đồng ý này cho rằng họ không hưởng lợi từ các dự án

ODA một cách trực tiếp, không công bằng với những người được nhận con giống, vật

nuôi hoặc các khoản vay lãi suất thấp. Những người không đồng ý cho rằng họ đã được

hưởng các công trình công cộng do ODA xây dựng như thủy lợi, trung tâm học tập cộng

đồng, hay đê bao chống lũ, hay được hưởng các hỗ trợ sau thiên tai, như vậy là đồng đều

và công bằng giữa mọi người sống trên một địa bàn dân cư. Có 16% đồng ý và 56.4%

hoàn toàn đồng ý với nhận định “Nên có nguồn vốn ODA để phát triển nông nghiệp địa

phương”, họ cho rằng đây là cơ hội tốt để tiếp cận một nguồn vốn lớn, ưu đãi phát triển

nông nghiệp địa phương, các cấp lãnh đạo địa phương nên có các chính sách thu hút

ODA, quan tâm đến việc vận động để địa phương được nằm trong phạm vi thực hiện dự

án. Còn 1.1% số người được hỏi hoàn toàn không đồng ý và 11.7% hoàn toàn không đồng
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ý thì cho rằng, ODA trên thực tế mới góp một phần nhỏ trong sự phát triển nông nghiệp

của tỉnh Quảng Trị, nó chưa tác động đáng kể và rõ rệt. Chỉ có hiệu quả trong thời gian

thực hiện dự án, khoảng từ 3-4 năm. Khi dự án kết thúc, những thay đổi còn mờ nhạt,

chưa rõ ràng, địa phương cũng không đủ vốn hoặc quan tâm, duy trì các hoạt động của dự

án nhằm phát triển nông nghiệp, lại trông chờ vào các dự án khác.

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của các nhận định của người dân về

việc nên có nguồn vốn ODA để phát triển nông nghiệptrên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở

trên ta thấy giá trị Sig. (2 phía) của các tiêu chí đều lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên

chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0 bị bác bỏ. Điều này chứng tỏ rằng người dân đánh

giá nên có nguồn vốn ODA để phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị

Qua kết quả kiểm định về mức độ đồng ý của các nhận định của người dân về vai trò

của các dự án ODA cho nông nghiệp đối với việc gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các

nguồn vốn của ODA và các hỗ trợ ODA phân bổ không đồng đều gây bất bình đẳng giữa

các nông hộ ta thấy giá trị Sig. (2 phía) của các tiêu chí đều lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên

chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0 bị bác bỏ. Điều này chứng tỏ rằng người dân đánh giá về

gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn của ODA và các hỗ trợ ODA phân bổ

không đồng đều gây bất bình đẳng giữa các nông hộ là không đồng ý.

2.6. Một số thuận lợi và khó khăn trong thu hút sử dụng ODA trong lĩnh

vực nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị

2.6.1. Thuận lợi

2.6.1.1.Tầm vĩ mô

- Trong quyết định số 290/2006/QĐ – TTg ngày 29/12/2006 của Chính phủ về

việc phê duyệt đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính

thức thời kỳ 2006 – 2010", hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp và nông thôn kết hợp với

xoá đói, giảm nghèo được ưu tiên hàng đầu. Đây chính là thuận lợi lớn nhất về nguồn

vốn đối phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới.

- Đất nước sau 20 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và cơ bản,

tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn, nguồn nhân lực, kinh nghiệm tổ

chức và quản lý trong cơ chế thị trường đã được nâng lên nhiều. Vấn đề an ninh lương

thực quốc gia đã được giải quyết tốt, xu hướng chuyển dịch cơ cấu đa dạng hóa cây
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trồng, vật nuôi được mở rộng, khối lượng và giá trị nông sản không ngừng được tăng

lên, ngành nông nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ, trồng và bảo vệ rừng được quan

tâm và phát triển tốt. Cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng nông thôn được đầu tư xây

mới và nâng cấp tạo điều kiện vật chất thuận lợi để đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH

nông nghiệp, nông thôn.

- Nhiều cơ chế, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

được ban hành trong thời gian qua đã phát huy tác dụng tích cực tạo ra động lực phát

triển sẽ tiếp tục phát huy tác dụng trong thời gian tới. Một số chính sách đáng chú ý là:

chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền từ năm 2003; cho các

hợp tác xã làm hàng xuất khẩu, làm nghề truyền thống có dự án được vay đến 500

triệu đồng mà không phải thế chấp (Thông tư số 03/NHNN của Ngân hàng Nhà nước);

các hợp tác xã làm dịch vụ vật tư, cây, con giống, hộ nông dân, chủ trang trại được vay

từ 30-100 triệu đồng. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương lần thứ 9 về đổi mới doanh

nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa (kể cả các ngành quan trọng, các tổng công ty

Nhà nước), khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy hội nhập quốc tế... là

những đột phá về cơ chế tạo nhiều cơ hội và thuận lợi mới cho sự phát triển, phát huy

nội lực của nền kinh tế và của mỗi ngành.

- Nước ta hội nhập ngày một sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đã

gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Điều này sẽ tạo cơ hội lớn mở rộng thị

trường cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam nói chung, hàng nông sản nói riêng.

2.6.1.2.Trong khuôn khổ các chính sách của tỉnh

Đối với Quảng Trị, tiềm lực kinh tế của tỉnh đã có bước tiến vượt bậc sau hơn

25 năm đổi mới, nhất là những thành tựu nổi bật đã đạt được trong việc thực hiện kế

hoạch 5 năm 2006 - 2010 tạo nền tảng vững chắc cho tỉnh phát triển trong giai đoạn

mới. Các cơ chế, chính sách của tỉnh dần được hoàn thiện và đang từng bước phát huy

hiệu quả. Tiềm năng lợi thế của tỉnh đang được khơi dậy như lợi thế của hành lang

kinh tế Đông Tây, về kinh tế biển...

- Thấy được tầm quan trọng của nguồn vốn ODA, trong thời gian qua, tỉnh

Quảng Trị đã xây dựng đề án “Rà soát, bổ sung định hướng thu hút và sử dụng nguồn

viện trợ phát triển chính thức (ODA) giai đoạn 2010 – 2015” tiếp tụcđề ra định hướng,
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mục tiêu và biện pháp thu hút, phân bổ, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA

và các khoản vốn vay ưu đãi khác của nhà tài trợ trong bối cảnh mới khi Việt Nam trở

thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp đồng thời góp phần thực

hiện thắng lợi. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm giai đoạn 2011 -

2015, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

-Tình hình chính trị của tỉnh Quảng Trị ổn định; sự nghiệp đổi mới toàn diện

đời sống kinh tế - xã hội tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng.

-Nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá cao và liên tục, những tiến bộ

xã hội, nhất là trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực đã được

các nhà tài trợ ghi nhận và đánh giá cao, tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của các tổ

chức quốc tế, các nhà tài trợ.

2.6.2. Khó khăn

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA

trong lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn này cũng bộc lộ một số khó khăn, hạn chế

như sau:

 Việt Nam đã bước vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình. Nguồn viện

trợ sẽ giảm dần về số lượng và mức độ ưu đãi trong thời gian tới. Các khoản vốn vay ưu

đãi (IDA) có lãi suất thấp nhất sẽ ít đi và tỷ trọng nguồn vốn tín dụng có lãi suất thấp cho

các nước đang phát triển (IBRD) sẽ tăng lên (lãi suất IBRD cao hơn IDA).

 Quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

còn thấp. CPI của tỉnh thấp so với các tỉnh khác. Mức chênh lệch về thu nhập

GDP/người của tỉnh so với trung bình chung cả nước còn cao. Nguy cơ tụt hậu so với

các tỉnh trong vùng còn lớn.

 Tích lũy đầu tư nội bộ nền kinh tế còn hạn chế; nguồn vốn đầu tư phần lớn

phải huy động bên ngoài nên thường bị động trong việc triển khai thực hiện. Mặt khác

môi trường thu hút đầu tư phát triển chưa thuận lợi, hấp dẫn.

 Kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật tuy được cải thiện nhưng chưa đồng bộ và

còn yếu kém so với các tỉnh khác trong vùng, chưa có các công trình kết cấu hạ tầng

quan trọng như cảng biển, sân bay... để tạo bước đột phá về thu hút đầu tư cũng như

hạn chế trong khai thác tiềm năng thế mạnh của hành lang kinh tế Đông Tây.
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 Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, thiếu lao động kỹ thuật để đáp ứng yêu

cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Trình độ khoa học công nghệ trong

các ngành kinh tế còn thấp, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế. Đội

ngũ công chức còn nhiều yếu kém và thiếu tính chuyên nghiệp.

 Mức sống của một bộ phận dân cư còn thấp và gặp nhiều khó khăn, nhất là ở

vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Khoảng cách chênh lệch về

mức sống giữa các tầng lớp dân cư ngày càng tăng.

 Thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên làm

giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành kinh tế và ảnh hưởng lớn đến đời

sống nhân dân.

Chiến tranh vẫn còn để lại những hậu quả rất nặng nề, gây khó khăn trong

đầu tư phát triển cũng như thiệt hại cho người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

2.7.Những yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ các dự án ODA trong lĩnh vực

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tiến độ thực hiện, giải ngân dự án ODA

trong 2 năm gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, theo đánh giá của các cơ quan chức

năng là do đền bù, giải phóng mặt bằng; tuyển chọn tư vấn quốc tế; thủ tục đấu thầu và

điều chỉnh nội dung dự án. Nhưng trong quá trình trao đổi với các cán bộ quản lý dự

án ODA trong các lĩnh vực nông nghiệp, tôi thấy một số nguyên nhân sau làm chậm

tiến độ thực hiện của các dự án này:

2.7.2. Khách quan

Tiến độ thực hiện bị chậm do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết (mưa, bão).

2.7.3. Chủ quan

Nội dung thiết kế dự án

Các hoạt động của dự án chậm được triển khai thực hiện do phải đợi quá trình

phê duyệt tuyển chọn tư vấn hãng về thiết kế và quản lý du lịch cho dự án

Tư vấn thiết kế chậm hoàn thiện Hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung.

Quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ các vấn đề về thủ tục, quy trình và

hướng dẫn làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
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Thực hiện giải ngân chậm do phải chờ quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động

và ngân sách các năm của CPO.

Gói thầu tư vấn khảo sát thiết đã chậm nhiều tháng do khi lấy ý kiến tham vấn

cộng đồng, các địa phương kiến nghị bổ sung thêm một số công trình trên kênh.

Giải ngân vốn ODA

Số tiền bán ngoại tệ thành tiền VNĐ không thể khớp đến số lẻ với số tiền thanh

toán  cho nhà thầu, trong khi đó Kho bạc Nhà nước thẩm định giá trị thanh toán lấy

đến nghìn đồng dẫn đến báo cáo giải ngân số tiền trong tài khoản không khớp với số

tiền thanh toán cho nhà thầu.

Việc cấp vốn chưa kịp thời với tiến độ thực hiện các công trình xây dựng gây

khó khăn cho các nhà thầu thi công.

Việc phát sinh các khoản phụ phí liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản

thuộc dự án đã làm tăng thêm tỷ lệ nguồn vốn đối ứng như đã quy định (21%) vì vậy

sẽ gây khó khăn về bố trí vốn đối ứng cho dự án trong điều kiện ngân sách địa phương

hạn hẹp.

Chế độ quản lý

Các hoạt động đào tạo do phải tìm kiếm các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh nên chi phí

cao. Hoạt động đào tạo tại chỗ cần có nhiều thời gian để xác định đối tượng học viên,

mời nghệ nhân để giảng dạy và truyền nghề là lĩnh vực mới, chưa có kinh nghiệm tổ

chức thực hiện nên vẫn còn lúng túng trong triển khai.

Việc xét duyệt và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến khảo sát, thiết kế, lập dự

toán và thi công mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các gói xây

lắp đã bố trí trong kế hoạch năm 2011, vì vậy việc giải ngân khó đạt kế hoạch đề ra.

Giải phóng mặt bằng

Việc thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế chậm do vướng các hoạt động về mặt

bằng và chỉ giới đường biên giữa Lào và Việt Nam, làm ảnh hưởng một phần đến quá

trình chuẩn bị các gói thầu xây lắp.

Kế hoạch hoạt động trong năm thay đổi nhiều lần: Dự án được Cơ quan chủ

quản và nhà tài trợ đồng ý bổ sung vốn đầu tư đồng thời phát sinh thêm nhiều khoản
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chi phí khác về thuế, phí, đền bù giải phóng mặt bằng nên đã điều chỉnh kế hoạch hoạt

động nhiều lần trong năm đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.

Về nhân sự quản lý dự án

Bộ máy tổ chức đại đa số là cán bộ nhà nước kiêm nhiệm, tham gia hạn chế vào

dự án, dẫn đến kết quả thực hiện chưa cao.
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CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI QUẢNG TRỊ

3.1.Định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị nói chung

3.1.1. Đối với phát triển nông nghiệp

Ưu tiên là hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp và phát triển bền

vững, tăng khả năng cạnh tranh hội nhập kinh tế của tỉnh Quảng Trị. Muốn vậy, việc

sử dụng vốn ODA cần tập trung thực hiện các yêu cầu sau:

- Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ hiện đại nâng cao năng lực

nghiên cứu, cơ cấu lại hệ thống các viện nghiên cứu trong nông nghiệp, đổi mới hệ

thống khuyến nông, nhất là khuyến nông cơ sở, tăng cường hệ thống thông tin thị

trường nông sản, đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ đối

với tăng trưởng nông nghiệp.

- Tăng cường năng lực nghiên cứu chính sách, tăng cường quản lý nhà nước trong

nông nghiệp (giống, thức ăn chăn nuôi, vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn

sinh học); kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm đảm bảo cho tốc độ tăng trưởng của ngành.

- Nâng cao một bước chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn, tăng tỷ lệ dân

được sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường nhất là

ở các làng nghề bị ô nhiễm nặng.

- Xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn tổng hợp.

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, giải quyết việc làm giảm

tỷ lệ thất nghiệp rất cao ở nông thôn hiện nay (gần 20%). Để thực hiện mục tiêu này

cần tập trung vào các hoạt động: Xây dựng đường liên huyện, hạ tầng đô thị nông

thôn, tăng cường cơ sở vật chất và năng lực đào tạo cho các trường đào tạo nghề cho

nông thôn tại vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, mật độ dân số đông.

3.1.2. Đối với phát triển lâm nghiệp

Trong giai đoạn 2015-2020 nguồn vốn ODA vẫn là nguồn vốn quan trọng đối

với phát triển ngành lâm nghiệp kể cả việc đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư cũng như

chuyển giao công nghệ quản lý cho ngành lâm nghiệp. Trong thời gian tới vốn ODA
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chủ yếu được sử dụng phát triển bền vững lâm nghiệp, khi thác tài nguyên một cách

hợp lý, đảm bảo phát triển đời sống của người làm nghề rừng. Vốn ODA sẽ được tập

trung vào những vấn đề sau:

- Tập trung vào các nhà tài trợ đang quan tâm đến hỗ trợ phát triển lâm nghiệp,

kết hợp với chiến lược xóa đói, giảm nghèo của cả nước để vận động, nhằm trồng rừng

mới, kết hợp kinh tế và môi trường ở các khu vực đất đai rộng lớn, dân lại nghèo như

vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ;

- Tranh thủ nguồn vốn ODA để đầu tư trồng rừng bảo vệ môi trường nhưng

đồng thời xây dựng được vùng sản xuất nguyên liệu lớn tập trung đảm bảo cho công

nghiệp chế biến gỗ phát triển. Phát triển lâm nghiệp phải gắn với tạo việc làm, thu

nhập cho người dân đồng thời phải tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, phục vụ tiến trình

công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

- Đối với những dự án phát triển ngành lâm nghiệp nhưng lại gắn nhiều với phát

triển nông thôn tổng hợp cần phải có những quan điểm rõ ràng hơn khi cùng các nhà

tài trợ xây dựng dự án để thiết kế được các dự án có chất lượng cao phù hợp với điều

kiện, hoàn cảnh của ta hiện nay. Cần phải có tiêu chí để thiết kế dự án (ví dụ tỷ lệ vốn

cho đầu tư phải lớn hơn 70% ở các dự án vốn vay).

- Đẩy nhanh việc phân cấp thực hiện các dự án ODA cho địa phương, trung

ương chỉ làm nhiệm vụ giám sát đánh giá. Như việc phê duyệt thiết kế trồng rừng, cơ

quan chủ quản chỉ cần phê duyệt mẫu một lần, từ năm sau trở đi uỷ quyền cho ban

quản lý dự án phê duyệt nhằm tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh việc giải ngân.

3.1.3. Đối với phát triển thủy lợi

Tiếp tục đầu tư phát triển thuỷ lợi theo hướng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh

tế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn, phát triển công

nghiệp và phát triển các ngành kinh tế xã hội. Tập trung nâng cấp, hiện đại hoá các hệ

thống thuỷ lợi hiện có để phát huy và tăng tối đa năng lực thiết kế. Tiếp tục đầu tư

xây dựng thêm công trình mới, gồm:

- Các công trình thuỷ lợi tổng hợp quy mô vừa và lớn ở các lưu vực sông, cấp

nước tưới cho nông nghiệp, thuỷ sản, sinh hoạt, công nghiệp, chống lũ và phát điện;
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- Phát triển các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ ở miền núi phục vụ cho sản xuất

nông nghiệp, sinh hoạt, khai thác thuỷ năng.

- Phát triển các công trình thuỷ lợi cấp nước, ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ phát

triển dân sinh và sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp ở vùng ven biển.

- Phát triển các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây công nghiệp, cây

ăn quả ở các vùng trung du, miền núi.

- Phát triển các hệ thống kênh dẫn ngọt thau chua, ém phèn.

-Tăng cường công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai bão lụt như củng cố đê

điều, hoàn thành các công trình hồ chứa nước tổng hợp có nhiệm vụ cắt lũ hạ du, củng

cố các công trình phân lũ, chậm lũ để phòng chống lũ chovùng trũng.

- Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng chắn sóng

ven biển và tăng cường công tác quản lý nhà nước về nguồn nước và quản lý khai thác

hiệu quả các công trình thuỷ lợi.

3.2.Định hướng ưu tiên thu hút và sử dụng ODA theo ngành và lĩnh vực

3.2.1. Định hướng thu hút lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn

(nông nghiệp, thuỷ lợi, lâm nghiệp, thuỷ sản kết hợp xoá đói giảm nghèo)

Đây là lĩnh vực cần ưu tiên thu hút và sử dụng ODA để thực hiện các chương

trình và dự án nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật

vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình cây trồng vật nuôi năng suất cao, mô

hình nông lâm nghiệp kết hợp để nâng cao đời sống dân cư. Tập trung vào đầu tư phát

triển hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ thiết yếu như giao thông nông thôn, cấp nước sinh

hoạt nông thôn, trường học, trạm y tế; đầu tư xây dựng các công trình đê kè, thuỷ lợi

nhỏ kết hợp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho vùng nghèo, người nghèo; tăng

cường quản lý tài nguyên rừng và các tài nguyên thiên nhiên khác một cách bền vững;

tạo việc làm kết hợp với xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vùng nghèo, khó

khăn; tăng cường năng lực cán bộ các cấp nhất là cấp huyện, xã và thôn bản.

- Cần ưu tiên xây dựng các dự án tổng hợp phát triển kinh tế xã hội nông thôn

miền núi gắn với công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm nhằm phát huy

hiệu quả tổng hợp, nâng cao đời sống dân cư nông thôn một cách đồng đều ở các

vùng có dự án.
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3.2.2. Định hướng thu hút và sử dụng ODA theo nhà tài trợ

Các nhà tài trợ đều có chính sách, quy mô tài trợ khác nhau và thế mạnh riêng

trong việc cung cấp ODA cho Việt Nam. Vì vậy, các ngành các cấp cần có sự phối hợp

với các Bộ, ngành Trung ương để khai thác tối đa thế mạnh của từng nhà tài trợ để thu

hút và sử dụng có hiệu quả vốn viện trợ như sau:

- Đối với các tổ chức phát triển như Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản

(JBIC), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng tài

thiết Đức (KFW) cần thu hút và sử dụng ODA của các tổ chức này cho các công trình

cơ sở hạ tầng kinh tế lớn, hạ tầng đô thị trọng điểm, dự án xoá đói giảm nghèo, tăng

cường năng lực con người.

- Đối với các nhà tài trợ song phương như: Anh, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà

Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Phần Lan, Trung Quốc...và các tổ chức đa phương như

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Quỹ OPEC, Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát

triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Bắc Âu (NIB), Chương trình phát triển của Liên Hiệp

Quốc (UNDP), Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp (IFAD) cần thu hút nguồn vốn

ODA vào các lĩnh vực: Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có quy mô nhỏ,

khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc, gắn với xoá đói giảm nghèo; hỗ

trợ tăng cường năng lực con người; tham gia đồng tài trợ để tăng quy mô và hiệu quả

cho các dự án nhỏ, riêng rẻ; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án đầu tư, đơn

giản hoá quy trình và thủ tục ODA để thúc đẩy giải ngân.

3.2.3. Định hướng sử dụng các phương thức viện trợ

Phương thức viện trợ rất đa dạng, vì vậy cần căn cứ vào quy mô, tính chất và

điều kiện áp dụng để lựa chọn một cách phù hợp và sử dụng ODA đạt hiệu quả cao.

Có 3 phương thức viện trợ chủ yếu sau:

- Đối với viện trợ ODA không hoàn lại: Cần tập trung ưu tiên thu hút cho các

chương trình và dự án không có khả năng hoàn vốn, chủ yếu hỗ trợ trực tiếp cho người

nghèo, những địa phương có nhiều khó khăn.

- Đối với ODA hoàn lại nhất là các khoản vay có ưu đãi cao: Cần ưu tiên thu

hút để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, những công trình giao thông thuỷ lợi,

cấp thoát nước. Đối với các khoản vay ưu đãi kém hơn (lãi suất cao hơn, thời gian trả



73

nợ và ân hạn ngắn) cần sử dụng cho các chương trình, dự án có tính khả thi về mặt

kinh tế và có khả năng trả nợ như lưới điện nông thôn, bê tông hoá kênh mương.

- Đối với ODA có phương thức hỗn hợp: Do tính đặc thù của phương thức này

thường thu hút cho các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn gắn với công tác xoá đói

giảm nghèo. Nên đối với các dự án loại này vừa sử dụng ODA hoàn lại và không hoàn

lại (trong đó có khoản nhà nước vay cấp lại cho tỉnh và có khoản tỉnh phải đứng ra làm

thủ tục cho dân vay để hoàn trả cho nhà tài trợ). Đây là phương thức quan trọng vì vậy

cần tập trung thu hút cho các dự án lớn, các dự án tổng hợp để phát triển nông thôn,

miền núi, ven biển.

3.2.4. Định hướng sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA

- Phấn đấu hàng năm tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt 70-75%.

- Các ngành, các cấp cần tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiên

quyết theo hướng loại bỏ dần tình trạng khép kín trong đầu tư xây dựng, thực hiện chặt

chẽ trong các khâu đấu thầu chọn chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tăng cường sử

dụng tư vấn độc lập trong quá trình thực hiện dự án.

- Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát trong tất cả các khâu của quá

trình đầu tư. Nâng cao vai trò của các tổ chức thanh tra trong việc thanh tra để chấn

chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các BQL dự án, đơn vị tư vấn. Mặt khác cần quy rỏ

trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan đến chất lượng công trình từ khảo sát, thiết kế,

thi công, thực hiện quy chế đấu thầu, đến kiểm tra giám sát công trình, hoàn thành

công trình.

- Hàng năm các BQL dự án phải soát xét lại các công trình xây dựng để có sự

điều chỉnh hay cắt giảm vốn hợp lý để đảm bảo hiệu quả đầu tư trong năm.

- Hàng năm cân đối đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ và theo

hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ để thúc đẩy giải ngân vốn ODA.

- Đẩy mạnh tiến độ cũng như chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

ODA (từ khâu lập, thẩm định, và ra quyết định đầu tư), nhằm sớm đưa các dự án đi

vào hoạt động, cũng như đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các dự án đầu tư trong

quá trình hoạt động.
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- Nâng cao trách nhiệm của các chủ dự án, của các BQL dự án trong việc quản

lý thực hiện đầu tư, chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án nhất là phê duyệt

thiết kế bản vẽ thi công, xác định tổng mức dự án, tiến độ, chất lượng dự án, trong tổ

chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Nâng cao năng lực quản lý điều hành của các

BQL dự án, cần tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hoá, cần bồi dưỡng nâng cao

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch trong tất cả các

khâu của quá trình đầu tư và có sự quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành,

UBND các huyện, các chủ đầu tư trong việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các dự

án ODA. Đảm bảo hài hoà thủ tục đối với các dự án sử dụng vốn ODA. Tăng cường

phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư, việc phân cấp phải đi kèm với các điều kiện để

thực hiện phân cấp có hiệu quả.

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian sắp tới

3.3.1.Nhóm giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước về quản lý và

sử dụng ODA.

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành, các tổ chức Đảng và chính quyền ở

các cấp coi việc tích cực vận động, thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài, đặc biệt là

nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác là một nhiệm vụ quan trọng, cần

được thường xuyên quan tâm chỉ đạo và theo dõi thực hiện, sử dụng có hiệu quả nguồn

vốn này.

- Xác định rõ nguồn vốn ODA (bao gồm ODA không hoàn lại và ODA vay ưu

đãi), các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ phải được xem là nguồn vốn

ngân sách được Chính phủ cấp phát, hỗ trợ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của

tỉnh vì vậy cần phải cử cán bộ có năng lực để quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả việc

sử dụng nguồn vốn này.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính công trong lĩnh vực thu hút và sử

dụng vốn ODA thông qua việc xây dựng và công khai quy trình vận động và sử dụng vốn
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ODA trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các ban ngành, địa phương trong triển

khai thực hiện các chương trình, dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp.

3.3.2. Nhóm giải pháp về chính sách

- Triển khai Chương trình hành động nâng cao hiệu quả viện trợ tại tỉnh Quảng Trị.

- Tăng cường quản lý nguồn vốn ODA theo quy định của Luật Ngân sách.

- Tăng cường theo dõi, giám sát và đánh giá các chương trình và dự án ODA:

thiết lập trung tâm thông tin, dữ liệu về các chương trình, dự án ODA phục vụ cho

công tác quản lý, theo dõi, đánh giá việc sử dụng nguồn vốn ODA đặt tại Sở Kế hoạch

và Đầu tư. Tăng cường công tác giám sát cộng đồng tạo môi trường thuận lợi và

khuyến khích cộng đồng tham qua theo dõi, giám sát việc đầu tư và sử dụng nguồn

vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Ban hành kịp thời các văn bản của tỉnh liên quan đến việc điều chỉnh chế độ

lương, các định mức chi tiêu đảm bảo công bằng, minh bạch giữa các dự án ODA

không hoàn lại và ODA vay nợ.

3.3.3. Nhóm giải pháp về tổ chức

- Thống nhất một đầu mối về quản lý và sử dụng ODA ở cấp tỉnh là Sở Kế

hoạch và Đầu tư, là cơ quan tham mưu tổng hợp cho UBND tỉnh trong việc điều phối,

cân đối, theo dõi, đánh giá các chương trình dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp

trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn, tăng cường tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại và kinh tế đối

ngoại trên địa bàn tỉnh như: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Liên hiệp Hữu

nghị với nước ngoài. Sử dụng tốt đội ngũ cán bộ đã được đào tạo và có kinh nghiệm;

tạo điều kiện cho cán bộ làm việc kiêm nhiệm ở một số dự án ODA trong lĩnh vực

nông nghiệp để trau dồi thêm nghiệp vụ và tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm. Bổ sung

biên chế hợp lý, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác kinh tế đối

ngoại, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao.

- Từng bước thực hiện tốt các chủ trương phân cấp của Chính phủ, tạo điều kiện

để các cấp và người dân đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân được tham gia vào quá

trình sử dụng và thực hiện các dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp. Tạo điều kiện

cho cấp dưới nâng cao năng lực điều hành, quản lý và thực hiện dự án; coi dự án là của
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chính bản thân của địa phương mình. Thực hiện phân cấp từng bước tuỳ theo điều kiện

và năng lực thực tế của các cấp, kết hợp với đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

cấp huyện, xã.

- Tăng cường tính chủ động của các ngành các huyện, thị trong việc đề xuất các

chương trình dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo tính phù hợp và thiết thực.

3.3.4. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực

- Nâng cao trình độ hiểu biết của lãnh đạo và cán bộ quản lý và thực hiện các

chương trình và dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp về chính sách, quy trình và

thủ tục của Việt Nam cũng như nhà tài trợ.

- Tăng cường năng lực trong việc xác định, đề xuất, vận động dự án, xây dựng

văn kiện dự án ODA cho đội ngũ cán bộ các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị

xã và thành phố, kể cả nâng cao năng lực về ngoại ngữ và quản lý dự án.

- Nâng cao năng lực các Ban quản lý dự án.

3.3.5. Giải pháp về tài chính

- Ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp

đã cam kết. Mở rộng thành phần tiếp nhận dự án sang khu vực tư nhân.

- Bố trí kinh phí cho công tác vận động, kêu gọi viện trợ ODA hàng năm

khoảng 600 - 700 triệu đồng; Trong đó chi phí chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án

khoảng 450 - 500 triệu đồng và chi đặc thù thường xuyên cấp qua Sở Kế hoạch và Đầu

tư cho việc đón tiếp, làm việc với nhà tài trợ, các Bộ, ngành Trung ương để khảo sát,

đánh giá công tác chuẩn bị dự án khoảng 150 - 200 triệu đồng.

- Dành kinh phí cho công tác đào tạo cán bộ, tập huấn cho các đơn vị, các

doanh nghiệp làm công tác kinh tế - đối ngoại để nâng cao khả năng chuyên môn

nghiệp vụ quản lý để sẵn sàng tham gia hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.

- Cung cấp trang thiết bị và các phương tiện thu thập và xử lý thông tin kinh tế đối

ngoại: thông tin về các nhà tài trợ; thông tin về cung cầu hàng hoá, thị trường, giá cả.

3.3.6. Giải pháp thông tin, tuyên truyền khen thưởng về ODA

- Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản và các đơn vị thụ hưởng có

trách nhiệm cung cấp đầy đủ và có chất lượng thông tin về các chương trình, dự án ODA

trong lĩnh vực nông nghiệp theo thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân các cấp.
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- Duy trì và nâng cao chất lượng website của Sở Kế hoạch và Đầu tư về ODA.

- Tăng cường thông tin tuyên truyền ra nước ngoài về ODA trong lĩnh vực nông

nghiệp; tìm hiểu chiến lược hợp tác phát triển trong từng giai đoạn của từng nhà tài trợ.

- Có chế độ khen thưởng các tập thể, cá nhân trong, ngoài nước có thành tích

xuất sắc, hiệu quả trong công tác vận động và thực hiện ODA.

3.3.7. Các giải pháp mang tính chất hỗ trợ

- Làm tốt công tác lễ tân, ngoại giao, lãnh sự: Thể hiện phong cách làm việc

khoa học, hữu nghị, nhiệt tình của đội ngũ làm công tác đối ngoại; gây mối thiện cảm

đối với các nhà tài trợ.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, nhất là

sự phối hợp giữa Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tìm kiếm nhà tài

trợ và tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế và Đại sứ quán.

- Nâng cao chất lượng nghiệp vụ quản lý, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân

người nước ngoài trên các lĩnh vực xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại, hoạt động hành nghề.
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Đề tài “Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn

tỉnh Quảng Trị“ phản ánh tương đối khách quan về tình hình sử dụng vốn ODA tại

tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian qua và kiến nghị một số giải

pháp về chính sách trong thời gian tới. Qua việc phân tích và đánh giá thực chứng, kết

hợp với phương pháp nghiên cứu. Đề tài đã hoàn thành những nhiệm vụ sau:

1. Trình bày tóm tắt những lý thuyết chung về ODA: Khái niệm, hình thức, đặc

điểm; các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu

quả sử dụng nguồn vốn này; vai trò của nguồn vốn ODA đối với phát triển nông nghiệp .

2. Phân tích thực trạng tình hình sử dụng vốn ODA tại tỉnh Quảng Trị nói

chung và ODA trong nông nghiệp nói riêng trong giai đoạn 2006-2012. Qua đó, đánh

giá được vai trò to lớn của nguồn vốn ODA đối với những thành tựu mà ngành nông

nghiệp tỉnh Quảng Trị đã đạt được như xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình

thuỷ lợi, giao thông nông thôn, nước sạch nông thôn, xoá đói giảm nghèo, tăng cường

hệ thống khoa học nông nghiệp, hoàn thiện thể chế, phát huy nội lực của tỉnh.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, đề tài cũng đã chỉ ra được những tồn tại

mà đang gặp phải trong quá trình sử dụng vốn ODA như: việc quy hoạch và phân bổ

vốn ODA còn bất hợp lý, chưa có hệ thống văn bản pháp quy đồng bộ; công tác tổ

chức, quản lý và điều hành dự án còn nhiều bất cập; năng lực và trình độ chuyên môn

của các cán bộ còn nhiều hạn chế....

3. Đề tài đã đánh giá được tác động của nguồn vốn ODA đến sự phát triển nông

nghiệp của tỉnh Quảng Trị và đời sống của người dân qua việc điều tra bảng hỏi, phân

tích xử lý số liệu, kiểm định One sample T- test bằng phần mềm SPSS.

4. Trên cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp và định hướng sử dụng vốn

ODA của UBND tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới, đề tài đã đưa ra các giải pháp

nhằm giải quyết những tồn tại và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn ODA nông

nghiệp. Qua đó, đưa ra các kiến nghị đối với Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở nông nghiệp-

PTNN và các ban ngành có liên quan.
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 KIẾN NGHỊ

 Đối với các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Trị

Trước tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều bất cập và hạn chế như vậy, tôi kiến nghị các cơ

quan ban ngành của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới nên tập trung khôi phục, phát

triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp một cách bền vững; phòng chống, giảm nhẹ tác hại

của thiên tai; khống chế và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh; khôi phục và phát triển chăn

nuôi ở những nơi có điều kiện và an toàn dịch bệnh; đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng

tự nhiên cho hộ gia đình quản lý, rà soát quỹ đất của các lâm trường để chuyển giao

đất cho các địa phương quản lý, khai thác sử dụng; nâng cao năng lực đánh bắt hải sản

xa và trung bờ; tập trung phát triển ngành nghề ở nông thôn. Sắp xếp, kiện toàn và

nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy tổ chức xúc tiến đầu tư. Rà soát, thu hồi quỹ

đất đã giao, đã cho thuê để thực hiện các dự án nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện

chậm trễ so với tiến độ đã cam kết. Thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND

tỉnh về tăng cường công tác đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế từ nay đến năm

2015, có tính đến 2020; chương trình xúc tiến, vận động, viện trợ phi CP giai đoạn

2012- 2015 có tính đến 2020.

Đối với cán bộ quản lý trực tiếp các dự án, chương trình ODA trong lĩnh vực

nông nghiệp

Muốn thực hiện được các biện pháp trên, cần có một nguồn vốn lớn từ các nhà

đầu tư, của ngân sách nhà nước và các nguồn vốn cho vay hoặc viện trợ không hoàn

lại. Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư thì cần sử dụng vốn có hiệu quả. Các cán bộ

quản lý, cần có các chính sách tăng cường năng lực quản lý dự án đối với cán bộ cấp

xã nhằm đẩy mạnh việc phân cấp đầu tư cho cơ sở, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư

(Cấp xã) trong việc đầu tư và quản lý sử dụng, duy tu, bão dưỡng công trình sau đầu

tư, khắc phục tình trạng vô chủ đối với các công trình ở miền núi. Tránh tình trạng

tham nhũng, ỷ lại vào nguồn vốn, khắc phục tư tưởng ODA là nguồn vốn cho không.

Họ cần hiểu được rằng, đây là món nợ dài hạn của quốc gia, thế hệ cha ông vay, thì 10

năm 20 năm sau con cháu ta phải trả. Chưa kể đến những đánh đổi nhượng bộ của Việt

Nam để nhận được các khoản viện trợ này. Các dự án ODA đã đóng góp quan trọng
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vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đặc biệt là xoá đói giảm nghèo; tuy nhiên do

ngân sách tỉnh hạn hẹp nên việc bố trí đối ứng theo tiến độ các hiệp định đã ký là rất

khó khăn. Nên các cơ quan có trách nhiệm đề nghị TW quan tâm hỗ trợ vốn đối ứng

cho các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các

dự án ODA theo các hiệp định đã ký kết.
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PHỤ LỤC



PHỤ LỤC 1: GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRONG KHÓA LUẬN

Theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP Việt Nam có 4 cấp tham gia vào quá trình quản lý

và thực hiện nguồn vốn ODA (Ban QLDA, Chủ dự án, Cơ quan chủ quản, Cơ quan quản lý

nhà nước về ODA). Các cấp này có chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể:

- Ban QLDA: Đơn vị giúp việc cho Chủ dự án trong việc quản lý thực hiện

chương trình, dự án ODA.

- Chủ dự án: Là đơn vị được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn

vốn ODA và nguồn vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án theo nội dung đã

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và quản lý, sử dụng công trình sau khi chương

trình, dự án kết thúc.

- Cơ quan chủ quản: Là các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc

Chính phủ, các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghề

nghiệp, các cơ quan trực thuộc Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân

dân tối cao và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chương

trình, dự án.

- Các cơ quan quản lý nhà nước về ODA: Gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ

Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng

Chính phủ.



PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN

========

Phiếu điều tra vai trò của vốn ODA đối với sự phát triển của nông nghiệp các

địa phương của tỉnh Quảng Trị

Kính thưa Ông/Bà!

Đầu tiên xin gửi lời chào trân trọng đến quý Ông/Bà. Tôi là sinh viên trường đại học

Kinh tế Huế, đang nghiên cứu đề tài “Tình hình sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Ý kiến Ông/Bà là rất quan trọng trong nghiên cứu của

tôi. Mục đích bảng hỏi của tôi chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu đề tài, không vì mục đích

gì khác. Xin các quý Ông/Bà cho biết ý kiến của mình về các câu bình luận đối với một số

vấn đề về nguồn vốn ODA được đầu tư trên địa bàn trong lĩnh vực nông nghiệp nơi Ông/Bà

sinh sống, bằng cách khoanh tròn vào con số thích hợp:

6. Hoàn toàn đồng ý

5. Đồng ý

4. Không rõ (Không biết)

3. Không đồng ý

4. Hoàn toàn không đồng ý

Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của quý Ông/Bà.

i. Địa phương tiến hành điều tra (huyện):

Địa phương Ông/Bà có hoạt động kinh tế nào là chủ yếu

Nông nghiệp  Công nghiệp 

Tiểu thủ Công nghiệp  Dịch vụ 

Khác 

ii. Địa phương Ông/Bà có nhận được sự hỗ trợ của nguồn vốn ODA trong nông

nghiệp không?

Có  Tiếp tục phỏng vấn

Không  Dừng phỏng vấn



T Câu bình luận Mức độ đồng ý

I Nhận định chung

1
Ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong sự phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị

1 2 3 4 5

2
Muốn phát triển nông nghiệp, cần tranh thủ các nguồn
vốn đầu tư từ bên ngoài, trong đó có nguồn vốn ODA

1 2 3 4 5

3
Nguồn vốn ODA có tác động mạnh mẽ tới sự phát
triển nông nghiệp của địa phương

1 2 3 4 5

4
Nguồn vốn ODA là một trong những cơ hội để phát
triển nông nghiệp tỉnh Quảng Trị

1 2 3 4 5

Vai trò của ODA đối với sự phát triển nông nghiệp
của địa phương

II Cơ sở hạ tầng

5
Cơ sở hạ tầng nông thôn góp phần đáp ứng nhu cầu
phát triển nông nghiệp

1 2 3 4 5

6
Các dự án ODA tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng,
giao thông nông thôn, phục vụ nông nghiệp

1 2 3 4 5

7
Các dự án ODA góp phần đáng kể phát triển thủy lợi,
cơ giới hóa nông nghiệp địa phương

1 2 3 4 5

8
Cần thiết có vốn ODA để góp phần phát triển nông
nghiệp địa phương

1 2 3 4 5

III Giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch bệnh

9
Các dự án ODA có tổ chức các buổi tập huấn giảm
thiểu rủi ro do thiên tai, dịch bệnh

1 2 3 4 5

10
Các buổi tập huấn giúp Ông/Bà nâng cao kỹ năng đối
phó với thiên tai, dịch bệnh

1 2 3 4 5

11
Ông/Bà thấy việc tham gia các buổi tập huấn này là
hữu ích

1 2 3 4 5

12
Ông/Bà sẽ tham gia các buổi tập huấn như thế này nếu
có

1 2 3 4 5

IV Cải thiện trình độ của các nhà quản lý, người dân



13
Các dự án ODA có tổ chức các buổi tập huấn giúp
nông dân có các kiến thức về chăm sóc, nuôi trồng
cây con các loại

1 2 3 4 5

14
Các buổi tập huấn này giúp Ông/Bà thay đổi phương
thức tập quán nuôi trồng, chăm sóc cây con các loại

1 2 3 4 5

15
Việc thay đổi phương thức tập quán nuôi trồng, chăm
sóc cây con giúp Ông/Bà tăng năng suất cây trồng và
vật nuôi

1 2 3 4 5

16
Chất lượng của các buổi tập huấn này là rất tốt, Ông/
Bà sẽ tiếp tục tham gia các buổi tập huấn này nếu có

1 2 3 4 5

V Thu nhập của người nông dân

17
Thu nhập của gia đình Ông/Bà được tăng lên đáng kể
khi được hưởng lợi từ hiệu quả của các dự án ODA
trên địa bàn

1 2 3 4 5

18
Ông/Bà có nhận được các khoản vay hay viện trợ
bằng hiện vật từ các dự án ODA

1 2 3 4 5

19
Những khoản vay này giúp Ông/Bà đầu tư phát triển
kinh tế hộ gia đình

1 2 3 4 5

20 ODA góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương 1 2 3 4 5

VI Mở rộng vùng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản

21

Các dự án ODA trên địa bàn có tiến hành sửa sang,
xây mới các địa điểm trao đổi mua bán hoặc tạo mối
liên kết giữa nông dân và các tổ chức, đơn vị thu gom
hàng hóa nông sản

1 2 3 4 5

22
Ông/Bà thường xuyên đến các địa điểm này để trao
đổi hàng hóa nông sản do mình làm ra

1 2 3 4 5

23
Các công trình này giúp cho việc trao đổi buôn bán
hàng hóa trở nên dễ dàng

1 2 3 4 5

24
Các công trình này có đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng
hóa nông sản của người dân

1 2 3 4 5

VII Chuyển giao công nghệ, đưa giống cây con vào sản



xuất

25
Các nguồn vốn ODA góp phần chuyển giao thiết bị
công nghệ, kĩ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi một
cách khoa học vào sản xuất nông nghiệp

1 2 3 4 5

26
ODA hỗ trợ đưa giống cây trồng vật nuôi đạt năng
suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa
phương

1 2 3 4 5

27
Việc ứng dụng các khoa học, kỹ thuật mới này góp
phần hiện đại hóa nông nghiệp địa phương

1 2 3 4 5

VIII
Một số câu hỏi dành cho các nhà quản lý cấp xã,
huyện, tỉnh tham gia quản lý dự án

28
Trình độ quản lý các dự án ODA của ông bà được
nâng cao khi tham gia các hội thảo, hội nghị hỗ trợ kỹ
thuật được tổ chức trong khuôn khổ dự án.

1 2 3 4 5

29
Người dân tham gia tốt quản lý trong quá trình triển
khai các hoạt động của dự án ODA

1 2 3 4 5

30
Các dự án ODA có tác động tích cực đến phát triển
nông nghiệp địa phương

1 2 3 4 5

31
Các dự án ODA có tác động tiêu cực đến nông nghiệp
địa phương

1 2 3 4 5

32
Dự án ODA đã đóng góp đến việc đạt các mục tiêu
dài hạn của địa phương

1 2 3 4 5

33
ODA có tác động tạo công an việc làm, xoá đói giảm
nghèo tại địa phương, tăng cường sự tham gia của
người dân, nâng cao năng lực đối tác, hỗ trợ kỹ thuật

1 2 3 4 5

34
Người dân địa phương có tiếp tục các hoạt động đầu
tư sau khi các dự án ODA kết thúc (thể hiện tính bền
vững của dự án)

1 2 3 4 5

35
Các chương trình có tác động trong việc thay đổi các
chính sách phát triển nông nghiệp tại địa phương

1 2 3 4 5

36 Địa phương có đạt được các mục tiêu đề ra khi 1 2 3 4 5



chương trình dự án ODA kết thúc

37

ODA là một nguồn lực quan trọng để phát triển nông
nghiệp tại địa phương, nên tiến hành thu hút các
nguồn vốn ODA và sử dụng vốn ODA có hiệu quả để
phát triển nông nghiệp

1 2 3 4 5

Kết luận chung

38
Ông/Bà có gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các nguồn
vốn của ODA

1 2 3 4 5

39
Các hỗ trợ của nguồn vốn ODA là thiết thực với bà
con nông dân

1 2 3 4 5

40
Các hỗ trợ ODA phân bổ không đồng đều gây bất
bình đẳng giữa các nông hộ

1 2 3 4 5

41
Nên có nguồn vốn ODA để phát triển nông nghiệp địa
phương

1 2 3 4 5

Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:
Họ tên:............................................................... Tuổi
Giới tính:  Nam Nữ
Nghề nghiệp: .............................................................
Trình độ:....................................................................



PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS

One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence Interval
of the Difference

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Cac du an ODA co to
chuc cac buoi tap
huan giam thieu rui ro
do thien tai, dich hoa

1.718 93 .089 .191 -.03 .41

Cac buoi tap huan nay
giup Ong/ba nang cao
ky nang doi pho voi
thien tai, dich benh

-1.849 93 .068 -.213 -.44 .02

Ong/Ba thay viec
tham gia cac buoi tap
huan nay la huu ich

1.457 93 .148 .170 -.06 .40

Ong ba se tham gia
cac buoi tap huan nhu
the nay nua neu co

-1.479 93 .143 -.191 -.45 .07



One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence
Interval of the

Difference

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Co so ha tang nong
thon gop phan dap
ung nhu cau phat
trien nong nghiep

-.360 93 .719 -.043 -.28 .19

Cac du an ODA tien
hanh xay dung co so
ha tang, giao thong
nong thon, phuc vu

nong nghiep

-.614 93 .541 -.074 -.32 .17

Cac du an ODA gop
phan dang ke phuc
vu thuy loi, co gioi

hoa nong nghiep dia
phuong

-1.803 93 .075 -.191 -.40 .02

Can thiet co von
ODA de phat trien
nong nghiep dia

phuong

1.718 93 .089 .191 -.03 .41



One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence
Interval of the
Difference

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Cac du an ODA co to
chuc cac buoi tap
huan giam thieu rui
ro do thien tai, dich
hoa

1.718 93 .089 .191 -.03 .41

Cac buoi tap huan
nay giup Ong/ba
nang cao ky nang doi
pho voi thien tai,
dich benh

-1.849 93 .068 -.213 -.44 .02

Ong/Ba thay viec
tham gia cac buoi tap
huan nay la huu ich

1.457 93 .148 .170 -.06 .40

Ong ba se tham gia
cac buoi tap huan
nhu the nay nua neu
co

-1.479 93 .143 -.191 -.45 .07



One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence
Interval of the
Difference

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Cac du an ODA co to
chuc cac buoi tap
huan giup nong dan
co kien thuc ve cham
soc, nuoi trong cay
con cac loai

.844 93 .401 .106 -.14 .36

Cac buoi tap huan
nay giup Ong/Ba
thay doi phuong thuc
tap quan nuoi trong,
cham soc cay con cac
loai

.413 93 .680 .053 -.20 .31

Viec thay doi phuong
thuc tap quan nuoi
trong, cham soc cay
con giup ong ba tang
nang suat cay trong
vat nuoi

1.764 93 .081 .181 -.02 .38



One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence
Interval of the
Difference

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Cac du an ODA co to
chuc cac buoi tap
huan giup nong dan
co kien thuc ve cham
soc, nuoi trong cay
con cac loai

.844 93 .401 .106 -.14 .36

Cac buoi tap huan
nay giup Ong/Ba
thay doi phuong thuc
tap quan nuoi trong,
cham soc cay con cac
loai

.413 93 .680 .053 -.20 .31

Viec thay doi phuong
thuc tap quan nuoi
trong, cham soc cay
con giup ong ba tang
nang suat cay trong
vat nuoi

1.764 93 .081 .181 -.02 .38

Chat luong cac
buoi tap huan nay la
rat tot. Ong Ba se
tham gia cac buoi tap
huan nhu the nay nua
neu co

.876 93 .383 .106 -.13 .35



One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence
Interval of the
Difference

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Thu nhap cua gia
dinh Ong/Ba duoc
tang len dang ke khi
duoc huong loi tu
hieu qua cua cac du
an ODA tren dia ban

.185 93 .854 .021 -.21 .25

Ong ba co nhan duoc
cac khoan vay hay
vien tro bang hien
vat tu cac du an ODA

-1.500 93 .137 -.234 -.54 .08

Nhung khoan vay
nay giup ong ba dau
tu phat trien kinh te
ho gia dinh

-1.746 93 .084 -.213 -.45 .03

ODA gop phan xoa
doi giam ngheo o dia
phuong

.746 93 .458 .096 -.16 .35



One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence
Interval of the
Difference

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Cac du an ODA tren
dia ban co tien hanh
sua sang, xay dung
moi cac dia diem trao
doi  mua ban hoac
tao moi lien ket giua
nong dan va cac don
vi to chuc thu gom
hang hoa nong san

-.245 93 .807 -.032 -.29 .23

Ong/Ba thuong
xuyen den cac dia
diem nay de trao doi,
mau ban hang hoa
nong san do minh
lam ra

-1.920 93 .058 -.223 -.45 .01

Cac cong trinh nay
giup cho viec trao
doi mua ban hang
hoa tro nen de dang

-1.320 93 .190 -.170 -.43 .09



One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence
Interval of the
Difference

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Cac du an ODA tren
dia ban co tien hanh
sua sang, xay dung
moi cac dia diem trao
doi  mua ban hoac
tao moi lien ket giua
nong dan va cac don
vi to chuc thu gom
hang hoa nong san

-.245 93 .807 -.032 -.29 .23

Ong/Ba thuong
xuyen den cac dia
diem nay de trao doi,
mau ban hang hoa
nong san do minh
lam ra

-1.920 93 .058 -.223 -.45 .01

Cac cong trinh nay
giup cho viec trao
doi mua ban hang
hoa tro nen de dang

-1.320 93 .190 -.170 -.43 .09

Cac cong trinh nay
co dap ung nhu cau
tieu thu nong san
hang hoa cua nguoi
dan

-
1.958

93 .053 -.234 -.47 .00



One-Sample Statistics

N Mean
Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Trinh do quan ly du an ODA cua ong ba
duoc nang cao khi tham gia cac hoi thao, hoi
nghi ho tro ky thuat duoc to chuc trong
khuon kho du an

10 4.70 .483 .153

Nguoi dan tham gia tot quan ly trong qua
trinh trien khai cac hoat dong cua du an
ODA

10 4.80 .422 .133

Cac du an ODA co tac dong tich cuc den
phat trien nong nghiep cua dia phuong

10 4.90 .316 .100

Cac du an ODA co tac dong tieu cuc den su
phat trien cua nong nghiep dia phuong

10 4.10 1.449 .458

Du an ODA da dong gop den viec dat cac
muc tieu dai han cua dia phuong

10 4.80 .422 .133

ODA co tac dong tao cong an viec lam, xoa
doi giam ngheo tai dia phuong, tang cuong
su tham gia cua nguoi dan, nang cao nang
luc doi tac, ho tro ky thuat

10 4.70 .483 .153

Nguoi dan dia phuong co tiep tuc cac hoat
dong dau tu sau khi cac du an ODA ket thuc

10 4.80 .422 .133

Cac chuong trinh co tac dong trong viec
thay doi cac chinh sach phat trien nong
nghiep dia phuong

10 4.70 .483 .153

Dia phuong co dat duoc cac muc tieu de ra
khi chuong trinh du an ODA ket thuc

10 4.70 .483 .153



One-Sample Statistics

N Mean
Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Trinh do quan ly du an ODA cua ong ba
duoc nang cao khi tham gia cac hoi thao, hoi
nghi ho tro ky thuat duoc to chuc trong
khuon kho du an

10 4.70 .483 .153

Nguoi dan tham gia tot quan ly trong qua
trinh trien khai cac hoat dong cua du an
ODA

10 4.80 .422 .133

Cac du an ODA co tac dong tich cuc den
phat trien nong nghiep cua dia phuong

10 4.90 .316 .100

Cac du an ODA co tac dong tieu cuc den su
phat trien cua nong nghiep dia phuong

10 4.10 1.449 .458

Du an ODA da dong gop den viec dat cac
muc tieu dai han cua dia phuong

10 4.80 .422 .133

ODA co tac dong tao cong an viec lam, xoa
doi giam ngheo tai dia phuong, tang cuong
su tham gia cua nguoi dan, nang cao nang
luc doi tac, ho tro ky thuat

10 4.70 .483 .153

Nguoi dan dia phuong co tiep tuc cac hoat
dong dau tu sau khi cac du an ODA ket thuc

10 4.80 .422 .133

Cac chuong trinh co tac dong trong viec
thay doi cac chinh sach phat trien nong
nghiep dia phuong

10 4.70 .483 .153

Dia phuong co dat duoc cac muc tieu de ra
khi chuong trinh du an ODA ket thuc

10 4.70 .483 .153

ODA la nguon luc quan trong de phat trien
nong nghiep tai dia phuong, nen tien hanh
thu hut cac nguon von ODa va su dug von
ODA co hieu qua de phat trien nong nghiep

10 4.80 .422 .133



One-Sample Test

Test Value = 1

t Df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

Cac du an ODA co
tac dong tieu cuc den

su phat trien cua
nong nghiep dia

phuong

1.500 9 .168 .200 -.10 .50

One-Sample Test

Test Value = 1

t Df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper

Cac du an ODA co
tac dong tieu cuc den
su phat trien cua
nong nghiep dia
phuong

1.500 9 .168 .200 -.10 .50



One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence Interval
of the Difference

t Df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Cac ho tro cua ODA
la thiet thuc voi ba

con nong dan

1.643 93 .104 .181 -.04 .40

Nen co nguon von
ODA de phat trien
nong nghiep dia

phuong

1.282 93 .203 .149 -.08 .38



One-Sample Test

Test Value = 5

95% Confidence Interval
of the Difference

t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference Lower Upper

Trinh do quan ly du
an ODA cua ong ba
duoc nang cao khi
tham gia cac hoi
thao, hoi nghi ho tro
ky thuat duoc to chuc
trong khuon kho du
an

-1.964 9 .081 -.300 -.65 .05

Nguoi dan tham gia
tot quan ly trong qua
trinh trien khai cac
hoat dong cua du an
ODA

-1.500 9 .168 -.200 -.50 .10

Cac du an ODA co
tac dong tich cuc den
phat trien nong
nghiep cua dia
phuong

-1.000 9 .343 -.100 -.33 .13

Du an ODA da dong
gop den viec dat cac
muc tieu dai han cua
dia phuong

-1.500 9 .168 -.200 -.50 .10



ODA co tac dong tao
cong an viec lam,
xoa doi giam ngheo
tai dia phuong, tang
cuong su tham gia
cua nguoi dan, nang
cao nang luc doi tac,
ho tro ky thuat

-1.964 9 .081 -.300 -.65 .05

Nguoi dan dia
phuong co tiep tuc
cac hoat dong dau tu
sau khi cac du an
ODA ket thuc

-1.500 9 .168 -.200 -.50 .10

Cac chuong trinh co
tac dong trong viec
thay doi cac chinh
sach phat trien nong
nghiep dia phuong

-1.964 9 .081 -.300 -.65 .05

Dia phuong co dat
duoc cac muc tieu de
ra khi chuong trinh
du an ODA ket thuc

-1.964 9 .081 -.300 -.65 .05

ODA la nguon luc
quan trong de phat
trien nong nghiep tai
dia phuong, nen tien
hanh thu hut cac
nguon von ODa va
su dug von ODA co
hieu qua de phat trien
nong nghiep

-1.500 9 .168 -.200 -.50 .10



PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ ẢNH CỦA DỰ ÁN ODA TRONG
NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 1: Việt Nam - Nhật Bản ký kết công hàm trao đổi khoản ODA năm 2013

Hình 2: Một buổi tập huấn kỹ thuật cho các cán bộ cơ sở trong khuôn khổ dự án

“Chia sẻ 2” trên địa bàn huyện Gio Linh



Hình 3:  Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên các cánh đồng

huyện Vĩnh Linh

Hình 4: Bà con nông dân ở huyện Gio Linh đưa giống ngô lai vào sản xuất



Hình 5: Chăn nuôi gia cầm theo mô hình trang trại

Hình 6: Chăm sóc phát triển vườn tiêu tại huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị



Hình 7: Mô hình chăn nuôi bò thịt ở huyện Hướng Hóa- Quảng Trị

Hình 8: Đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, tới tiêu nước cho đồng ruộng huyện

Hải Lăng- Quảng Trị



Hình 9: Nông dân tăng thu nhập nhờ cây cao su trên địa bàn huyện Vĩnh Linh- Quảng

Trị

Hình 10: Phát triển chăn nuôi lợn thịt tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị




