
 
 
 

 

 
 
Việt Nam: Dự án Tăng cường Kết nối Hành lang Tiểu vùng Mêkông mở rộng (GMS)  
 

Tên Dự án Dự án Tăng cường Kết nối Hành lang Tiểu vùng Mêkông mở 
rộng (GMS)  

Mã số Dự án 50098-002 

Quốc gia Việt Nam 

Trạng thái của Dự án Đang đề xuất 

Phân loại Dự án/ Phương thức 
hỗ trợ 

Vốn vay 

Nguồn tài trợ/ Trị giá tài trợ Khoản vay: Cải thiện Hành lang giao thông GMS ở Miền 
Trung Việt Nam 

Nguồn vốn vay thông thường 146,8 triệu 
USD  

Nguồn vốn vay thông thường ưu đãi/ Quỹ 
Phát triển Châu Á 

253,2 triệu 
USD 

 

Chương trình nghị sự chiến 
lược 

Tăng trưởng kinh tế đồng đều  
Hội nhập khu vực  

Động lực thay đổi Quản trị nhà nước và xây dựng năng lực  
Các giải pháp tri thức  

Phân ngành/ Tiểu ngành Giao thông – Giao thông đường bộ (phi đô thị) 

Bình đẳng giới và lồng ghép 
giới 

Một số yếu tố giới 

Mô tả Sẽ được cập nhật 

Cơ sở của Dự án và mối liên 
hệ với Chiến lược quốc gia/ 
Khu vực  

Sẽ được cập nhật 

Tác động Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường tại 
các khu vực đang tụt hậu và vùng biên giới (Chiến lược Giao 

Bản dịch Bảng dữ liệu Dự án này dựa trên bản gốc bằng Tiếng Anh trên trang ADB.org ra ngày 10/4/2017 

 



thông 2020). 
 

Kết quả Tăng tính kết nối của đường bộ quốc gia tới các hành lang 
GMS ở Việt Nam. 
 

Các đầu ra Hoàn thiện các tuyến đường quốc lộ an toàn và thích ứng khí 
hậu tại các tỉnh kém phát triển ở vùng Tây Bắc và miền Trung  

Vị trí địa lý  

Phân loại bảo trợ 

Môi trường A 

Tái định cư bắt buộc A 

Dân tộc bản địa A 

Tóm tắt các khía cạnh môi trường và xã hội 

Các khía cạnh môi trường  

Tái định cư bắt buộc  

Dân tộc bản địa  

Tham vấn, tham gia và truyền thông với các bên hữu quan 

Trong giai đoạn thiết kế dự án  

Trong giai đoạn thực hiện dự án  

Nhân sự chịu trách nhiệm 

Cán bộ phụ trách của ADB  Lisack, Valerie 

Vụ phụ trách Dự án Vụ Đông Nam Á 

Ban phụ trách Dự án Ban Giao thông Vận tải, SERD  

Cơ quan chủ quản Dự án Bộ Giao thông 
80 Trần Hưng Đạo  
Hà Nội, Việt Nam  

Lịch trình Dự án 



Ngày thông qua Đề cương dự án 29 tháng 11 năm 2016 

Đoàn công tác thẩm định Dự án 16 tới 27 tháng 10 năm 2017 

Họp thẩm định 30 tháng 04 năm 2017 

Ngày phê duyệt - 

Đoàn đánh giá Dự án gần nhất -  

Ngày cập nhật Bảng dữ liệu Dự án gần nhất 12 tháng 12 năm 2016 

 
 
Bảng dữ liệu Dự án (PDS) bao gồm thông tin tóm tắt về một dự án hoặc chương trình cụ thể: 
Do Bảng dữ liệu Dự án mô tả các hoạt động đang diễn ra, nên một số thông tin có thể chưa 
được đưa vào trong bản đầu tiên; chúng sẽ được bổ sung khi có dữ liệu. Thông tin về các dự 
án đề xuất chỉ là dự kiến. 
 
Các thông tin mà ADB cung cấp trong Bảng dữ liệu Dự án (PDS) này chỉ đơn thuần là nguồn 
tham khảo cho người dùng và không có bất kỳ bảo đảm nào. Mặc dù ADB cố gắng cung cấp 
nội dung có chất lượng cao, song các thông tin được đưa ra “như hiện thời” mà không có bất 
kỳ bảo đảm nào, dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm - nhưng không hạn chế trong - các bảo 
đảm về tính khả dụng, tính phù hợp với một mục đích cụ thể, và không vi phạm. ADB đặc biệt 
không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan tới tính chính xác hoặc đầy đủ của 
các thông tin này. 
 




