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Chương Hai 
 

CHIẾN LƯỢC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CỘNG 
 
2.1.  DẪN NHẬP  
 Giai đoạn thẩm định vòng đời dự án phải cung cấp thông tin và những phân tích 
về một loạt các vấn đề có liên quan đến dự án sắp được thực hiện. Thứ nhất, phải đánh 
giá đầy đủ tính khả thi về mặt quản lý trong việc triển khai dự án, tiến hành thẩm định 
khía cạnh thị trường và kỹ thuật của dự án để xác định tính khả thi. Thứ hai, phải thẩm 
định khả năng đứng vững về mặt tài chính trong suốt vòng đời dự án như dự kiến. Thứ 
ba, cần tính toán đầy đủ đóng góp kỳ vọng về mặt kinh tế của dự án vào sự tăng trưởng 
của nền kinh tế kèm theo tài liệu thông tin về bối cảnh và các giả định sử dụng trong việc 
thẩm định này. Cuối cùng, cần đánh giá để xác định xem dự án có giúp đạt được các mục 
tiêu xã hội đã đề ra cho đất nước hay không, nếu có thì bằng cách nào, và phải phân tích 
xem dự án có đạt hiệu quả chi phí trong việc đáp ứng các mục tiêu này hay không. 
 Để thực hiện được nhiệm vụ trên, đồng thời tránh một số những thiên kiến vốn có 
trong thẩm định dự án, cán bộ thẩm định cần phải có trình độ chuyên môn cao và đây là 
một việc rất khó, thậm chí là bất khả nếu công tác thẩm định được tiến hành hoàn toàn 
trên cơ sở đối phó. Một đội ngũ chuyên viên đánh giá dự án phải được thiết lập trong nội 
bộ chính phủ để thực hiện tốt chức năng thẩm định, từ đó cải thiện đáng kể qui trình chọn 
lựa và lên kế hoạch dự án. Các chuyên viên thẩm định không chỉ cần hiểu biết về môi 
trường chính trị của đất nước mà phải có nhiệm vụ tiến hành đánh giá chính xác tính khả 
thi của dự án dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn đã được xác định một cách chuyên nghiệp. 
 Thông thường, công tác thẩm định dự án và chương trình đầu tư công cộng 
thường có xu hướng xem xét ảnh hưởng của dự án về tài chính (ngân sách), kinh tế và 
phân phối thu nhập như là ba kết quả độc lập. Tuy nhiên, ba khía cạnh hoạt động tổng 
quát này của dự án đầu tư công lại thường liên quan chặt chẽ với nhau và phải được xem 
xét như ba phần trong một qui trình thẩm định tổng thể. Ví dụ, điều kiện cần thiết để một 
dự án có tác dụng phân phối thu nhập một cách đáng kể về lâu dài chính là khả năng dự 
án tự đứng vững về mặt tài chính, hoặc là phải có cơ chế phân bố ngân sách định kỳ cho 
dự án để đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả. Tương tự như vậy, tính hấp dẫn về mặt 
kinh tế của dự án lại phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tạo ra sản lượng một hiệu quả để 
có được giá trị thặng dư. Phần giá trị thặng dư này sẽ được phân phối theo sự lựa chọn 
hay luật lệ của xã hội. 
 Việc phân tích các khía cạnh tài chính, kinh tế và xã hội của một dự án cần phải 
được liên kết chặt chẽ với nhau bởi vì cơ sở thông tin thu được sau mỗi giai đoạn thẩm 
định có thể rất cần thiết cho việc hoàn tất một khía cạnh khác của cả quá trình thẩm định. 
Ví dụ, nếu muốn biết lợi ích mà dự án có thể mang lại cho một lao động phổ thông là bao 
nhiêu, trước hết chúng ta cần phải biết mức lương của công nhân cũng như số lượng công 
nhân được nhận vào dự án. Những thông tin này thường được báo cáo trong các bảng 
chấm công rất cần cho việc chuẩn bị phân tích tài chính của dự án. Nếu chúng ta cũng 
muốn xác định ảnh hưởng của chính sách giá cả của dự án đối với phúc lợi của một nhóm 
người nào đó, thì phần phân tích thị trường sẽ cho đầy đủ thông tin cơ bản về các đối 
tượng khách hàng và mức tiêu thụ tương đối của họ đối với sản phẩm của dự án. Đây 
cũng là thông tin cần thiết trong phân tích tài chính dự án. 

Phân tích sơ bộ các dự án đầu tư công cộng trên cơ sở chỉ xem xét các biến số tài 
chính là không có ý nghĩa lắm, dù cho phân tích đó được thực hiện chính xác tới đâu. 
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Việc thẩm định sẽ có giá trị hơn đối với những người ra quyết định đầu tư công nếu như 
nỗ lực phân tích được trải đều trên mọi khía cạnh quan trọng của dự án.  

Giai đoạn xác định, thẩm định và thiết kế dự án bao hàm một loạt các khâu thẩm 
định và điểm ra quyết định, đưa tới kết quả là chấp thuận hay bác bỏ dự án. Toàn bộ qui 
trình này có thể được phân chia một cách hợp lý làm bốn giai đoạn thẩm định và bốn 
điểm ra quyết định trước khi dự án được chấp thuận sau cùng. Những giai đoạn này được 
thể hiện qua sơ đồ trong Hình 2-1. 

  
2.2.  KHÁI NIỆM VÀ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN 
 Đa số trường hợp, các nhà quản lý hành chính hay các nhà quyết định chính sách 
trong khu vực công khi yêu cầu thực hiện nghiên cứu tiền khả thi và khả thi một dự án 
thường không có khái niệm rõ ràng về bản chất sản phẩm cũng như những lợi ích kinh tế 
và xã hội được mong đợi từ dự án. Trong những trường hợp như vậy, những điều khoản 
tham khảo cung cấp cho các chuyên gia tư vấn hoặc đơn vị thẩm định dự án thường rất 
mơ hồ. Do đó họ phải dò dẫm ý định của chính phủ về mục tiêu dự án cũng như kế hoạch 
chi ngân sách cho dự án. Mặc dù mọi dự án nên được thẩm định theo từng thành tố nhằm 
xác định sự đóng góp của chúng vào sự hấp dẫn của cả dự án, ta cũng cần phải đề ra một 
tập hợp các hướng dẫn để quy định rõ những hoạt động cơ sở cho việc thiết kế dự án. 

Những hướng dẫn này cũng nên bao gồm các thông tin liên quan tới nhu cầu dự 
kiến về hàng hóa hoặc dịch vụ mà dự án tạo ra. Nếu có ít bằng chứng về sự cần thiết của 
dự án, thì sẽ không đảm bảo được các khoản chi tiêu cần cho việc thực hiện phân tích 
nghiên cứu tiền khả thi. Lập luận tương tự cũng có thể áp dụng đối với các dự án có sản 
phẩm nặng tính xã hội. Trong trường hợp đó, cần đưa ra những bằng chứng hiện hữu để 
nêu rõ nhu cầu tương đối về loại dịch vụ xã hội này so với các loại dịch vụ xã hội khác 
đang cạnh tranh sử dụng cùng nguồn vốn đầu tư. Nếu các bằng chứng hiện tại cho thấy 
những người sẽ sử dụng dịch vụ của dự án không xếp dự án vào danh sách ưu tiên của họ, 
thì có lẽ nên từ bỏ ý định về dự án này trước khi tốn kém thêm chi phí thẩm định. Sau khi 
dự án đã được xác định và tiến hành đánh giá sơ bộ về nhu cầu, chúng ta cần phải cân 
nhắc xem cơ quan hữu quan nhà nước hiện đang “bảo trợ” dự án đó có phải là đơn vị 
thích hợp để tiếp tục triển khai công việc này hay không. Vì các cơ quan nhà nước có xu 
hướng dàn trải chức năng của mình nhằm tăng cường quyền lực và tầm quan trọng của 
đơn vị, phải luôn kiểm tra để đảm bảo rằng các dự án sẽ được thực hiện và vận hành bởi 
những cơ quan nào có đầy đủ năng lực nhất. 

Giai đoạn xác định dự án, nếu được thực hiện đầy đủ và cẩn thận, sẽ là nền tảng 
cho khâu nghiên cứu tiền khả thi, với điều kiện dự án đó vẫn có triển vọng sau khi đã qua 
khâu đánh giá ban đầu. Dĩ nhiên, nếu đơn vị nhà nước liên quan trực tiếp tới dự án không 
tự tiến hành nghiên cứu tiền khả thi thì công tác xác định dự án ban đầu ở trên là rất cần 
thiết để chuẩn bị những thông tin tham khảo cho các đơn vị khác hoặc tổ chức tư vấn bên 
ngoài tiến hành phần phẩm định sau này. 
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Hình 2-1 
Các giai đoạn trong Thẩm định và chấp thuận dự án 

 
       là mốc ra quyết định  

 
  
2.3. NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 
 Nghiên cứu tiền khả thi là nỗ lực đầu tiên nhằm đánh giá triển vọng chung của dự 
án. Để thực hiện khâu thẩm định, điều quan trọng là phải duy trì một mức độ chính xác 
ngang bằng trong tất cả các khâu phân tích khác nhau. Đồng thời phải nhận thức được 
rằng mục đích của nghiên cứu tiền khả thi là để có được những ước tính phản ánh đúng 
“mức độ quan trọng” của các biến số, các biến số này sẽ cho thấy dự án có đủ hấp dẫn để 
tiếp tục chuyển sang thiết kế chi tiết hơn hay không. 
 Trong suốt quá trình thẩm định, đặc biệt trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, 
các ước lượng biến số dù thiên lệch về một hướng nào đó vẫn có giá trị hơn là những giá 
trị ước tính trung bình của các biến số được biết với mức độ chắc chắn rất thấp. Vì vậy, 
trong phân tích tiền khả thi, để tránh việc chấp thuận những dự án dựa trên các ước tính 
quá lạc quan về chi phí và lợi ích, chúng ta nên sử dụng những ước tính có xu hướng 
giảm bớt lợi ích của dự án và làm tăng mức ước tính về chi phí. Nếu dự án vẫn hấp dẫn 
sau khi đã tiến hành thẩm định như vậy, thì có rất nhiều khả năng dự án sẽ qua được khâu 
thẩm định chính xác hơn. 
 Nghiên cứu tiền khả thi của các dự án đầu tư công thường bao gồm sáu lãnh vực 
được tóm tắt như sau: 

(a) Phân tích thị trường hay sức cầu. Nhằm ước tính, định lượng hóa và lý giải 
chứng minh sức cầu hàng hóa và dịch vụ, giá cả hay các nhu cầu tương đối 
về dịch vụ xã hội. 

Ý tưởng và định dạng

N/cứu tiền khả thi 

Nghiên cứu khả thi 

Thiết kế chi tiết 

Khởi công dự án 
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(b) Phân tích kỹ thuật. Xác định một cách chi tiết các thông số đầu vào của dự 
án và xây dựng các ước tính về chi phí. 

(c) Phân tích nhân lực và quản lý. Định rõ chi tiết nhu cầu về nhân lực cần 
thiết cho việc thực hiện cũng như vận hành dự án, xác định và định lượng 
cụ thể nguồn nhân lực. 

(d)  Phân tích tài chính hay ngân sách. Phân tích chi và thu tài chính cùng với 
việc đánh giá các phương án tài trợ khác nhau. 

(e) Phân tích hiệu quả kinh tế. Điều chỉnh các dữ liệu tài chính theo ý nghĩa 
kinh tế, thẩm định chi phí và lợi ích của dự án trên quan điểm của cả nền 
kinh tế. 

(f) Phân tích hiệu quả xã hội. Thẩm định dự án theo quan điểm của những đối 
tượng hưởng lợi từ dự án và những đối tượng phải chịu chi phí cho dự án. 
Khi có thể được, cần lượng hóa lợi ích thụ hưởng và chi phí phải chịu của 
các nhóm này. 

 Trong khi tiến hành nghiên cứu tiền khả thi, ta nên tận dụng các nghiên cứu thứ 
cấp bất kỳ lúc nào có thể được. Nghiên cứu thứ cấp bao gồm việc phân tích các tài liệu 
nghiên cứu đã có trước đây về vấn đề đang xét cũng như điểm lại các tạp chí chuyên 
ngành và chuyên sâu về thương mại nhằm thu thập những thông tin có liên quan đến thẩm 
định dự án. Cần phải tận dụng nghiên cứu các loại hàng hoá cũng như khía cạnh kỹ thuật 
của dự án từ các nguồn như Ngân Hàng Thế Giới, Viện Sắt Thép, Hiệp hội Các nhà Sản 
xuất Giấy và Bột giấy hoặc bất kỳ các tổ chức và hiệp hội nào khác cung cấp các thông 
tin liên quan. Phần lớn những vấn đề kỹ thuật và thị trường đều đã xảy ra với các chủ đầu 
tư khác và đã được giải quyết, do đó chúng ta có thể thu thập được nhiều loại thông tin 
một cách nhanh chóng và ít tốn kém nếu như những nguồn thông tin hiện có được sử 
dụng một cách hiệu quả. 
 Nghiên cứu thứ cấp thường hữu ích trong phân tích kỹ thuật và kém hữu ích hơn 
đối với phân tích thị trường, nhân lực và quản lý. 
 
(a)   Phân tích thị trường 
 Phần phân tích thị trường hay sức cầu khởi đầu đánh giá xem sản phẩm của dự án 
có được sử dụng để đáp ứng nhu cầu trong nước hay để bán trên thị trường quốc tế. Đối 
với phần lớn các sản phẩm được bán ra thị trường thế giới, khối lượng thông tin sẵn có 
liên quan đến xu hướng thị trường, công nghệ mới, mức chi phí gần đúng của các đối thủ 
cạnh tranh là rất lớn. Câu hỏi chính cần được đặt ra là dự án có những ưu thế và bất lợi gì 
so với các đối thủ cạnh tranh sẽ hoạt động trên thị trường, cả trong lẫn ngoài nước? Đối 
với một số loại sản phẩm, ví dụ những sản phẩm tương đối đồng nhất được bán trên các 
thị trường cạnh tranh có tổ chức, có thể chỉ cần nghiên cứu chi phí của dự án so với chi 
phí của các nhà sản xuất hiện hữu. Đối với những loại sản phẩm khác, ngoài chi phí 
tương đối cũng cần nghiên cứu thêm về xu hướng giá cả; và đối với một số loại sản phẩm 
khác nữa, cũng cần nghiên cứu mức cầu tương lai đối với sản phẩm của dự án đang xem 
xét. 
 Khi phân tích thị trường các sản phẩm tiêu thụ ở trong nước, điều quan trọng là 
phải tiến hành nghiên cứu sơ cấp tại giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi. Thông thường, 
phải khảo sát các đối tượng khách hàng tiềm năng của sản phẩm từ dự án thì mới có thể 
xác định được chính xác qui mô thị trường tiềm năng của một sản phẩm. Nếu sản phẩm 
dự án được bán trong một môi trường cạnh tranh, cần đánh giá xem các đối thủ cạnh 
tranh sẽ phản ứng ra sao. Thông tin này có thể được xây dựng trên cơ sở xem xét hoạt 
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động của thị trường từ trước đến nay cũng như đánh giá những điểm mạnh và yếu của đối 
thủ cạnh tranh. 
 Trong trường hợp các nhà cung cấp độc quyền khu vực công, ví dụ như những 
tiện ích công cộng, thì bản thân các chính sách của chính phủ có thể là biến số quan trọng 
trong việc xác định mức cầu sản phẩm của dự án. Việc mở rộng mạng lưới điện tới các 
vùng nông thôn hoặc việc phát triển các khu phức hợp công nghiệp sẽ có tác động quan 
trọng đến cầu sản phẩm trong tương lai. Chúng ta có thể dự báo chính xác tốc độ tăng 
trưởng cầu sản phẩm của một tiện ích công cộng bằng cách nghiên cứu mối quan hệ theo 
thời gian giữa cầu với các biến số khác như thu nhập, sản lượng công nghiệp, sự hình 
thành các hộ gia đình và giá cả tương đối. Việc nghiên cứu tốc độ tăng trưởng mức cầu 
mà dịch vụ tiện ích ở các nước có điều kiện tương tự đã trải qua cũng giúp chúng ta thấy 
được có thể kỳ vọng điều gì trong tương lai. 
 Kết quả của phần phân tích thị trường, nếu đây là một dự án thương mại, sẽ là một 
tập hợp các dự báo về những biến số sau đây cho suốt thời gian hoạt động của dự án. 

(1) Số lượng hàng bán dự kiến và giá hàng bán khi có cạnh tranh với hàng 
ngoại thương từ các nước khác, bất kể bán cho khách trong nước hay quốc 
tế. 

(2) Số lượng hàng bán dự kiến và giá hàng bán trong nước, không có cạnh 
tranh với hàng ngoại thương nước ngoài. 

(3) Thuế doanh thu (áp dụng ở khâu tiêu dùng cuối cùng - NHD) và thuế xuất 
khẩu mà người tiêu dùng các mặt hàng ngoại thương sẽ phải trả. 

(4) Thuế doanh thu đối với các mặt hàng không mua bán trên thị trường quốc 
tế. 

(5) Trợ giá sản xuất, tiêu thụ hoặc xuất khẩu, v.v. 
(6) Các qui định của nhà nước (như mức giá trần, giá sàn, hay hạn ngạch) có 

ảnh hưởng tới doanh thu hoặc giá cả hàng hóa. 
(7) Xu hướng sản phẩm xét theo trình độ phát triển công nghệ và chu kỳ dự 

kiến của sản phẩm. 
(8) Mọi hạn chế mậu dịch không do các qui định của chính quyền gây ra đều 

phải được xác định rõ và ảnh hưởng của chúng phải được định lượng cụ 
thể. 

 
(b) Phân tích kỹ thuật 
 Trong phần phân tích này, phần nghiên cứu thứ cấp có thể được sử dụng hết sức 
hữu hiệu. Các công ty và chuyên gia kỹ thuật trong một lĩnh vực thường có rất nhiều kinh 
nghiệm từ những dự án đã sử dụng cùng một công nghệ hoặc các kỹ thuật tương tự. 
Thông thường sẽ có một số công ty tư vấn hay các cơ quan nhà nước có chuyên môn cao 
về một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể nào đó. Nguyên tắc quan trọng nhất mà chúng ta cần phải 
tuân thủ khi sử dụng chuyên môn của bên ngoài vào việc nghiên cứu khả thi là: nhóm tư 
vấn được sử dụng để cung cấp thông tin phải được thông báo trước rằng họ sẽ không 
được lựa chọn để thiết kế hoặc quản lý dự án trong giai đoạn thiết kế và thi công sau này. 
Điều hết sức quan trọng cần phải tránh là không được bố trí các chuyên gia tư vấn đang lo 
việc thẩm định dự án vào các vị trí mà họ có mâu thuẫn về quyền lợi. Cần phải thuê các 
chuyên gia tư vấn cho giai đoạn thẩm định dự án trên cơ sở kinh nghiệm trước đây của họ 
để cung cấp các thông tin trung thực. Chính quyền cũng có thể cho các chuyên gia này 
thấy rõ rằng nếu những tính toán của họ về dự án được chứng minh là chính xác thì trong 
tương lai họ sẽ được lưu ý khi có các hợp đồng thiết kế những dự án khác. Cũng cần giữ 
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lại các chuyên gia tư vấn được sử dụng cho khâu chuẩn bị của quá trình thẩm định để 
kiểm tra, phê chuẩn thiết kế và những tính toán chi phí do các nhóm lên kế hoạch chi tiết 
cuối cùng đưa ra. 
 Nếu thủ tục này không được áp dụng thì rất có khả năng các chuyên gia tư vấn kỹ 
thuật sẽ cố tình hạ thấp mức dự tính chi phí để cho dự án được chấp thuận. Một khi dự án 
được chấp thuận, họ sẽ có cơ hội được giao trách nhiệm có lợi hơn, đó là thiết kế chi tiết 
dự án. Dĩ nhiên, cách làm tệ hại nhất là việc chính quyền mời các chuyên gia tư vấn từ 
bên ngoài tham gia thẩm định không lấy thù lao, đổi lại sau này nếu dự án hấp dẫn thì họ 
sẽ được thuê để thực hiện những công việc tiếp theo. Đáng tiếc đây là hai cách mà nhiều 
chính quyền địa phương thường xuyên sử dụng trong hoạt động này. 
 Kết quả phân tích kỹ thuật của giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi sẽ cho chúng ta 
những thông tin sau đây: 

(1) Số lượng theo từng chủng loại của các nhập lượng cần thiết để xây dựng 
dự án. 

(2) Giá cả của các nhập lượng này và nguồn cung ứng dự kiến. 
(3) Nhu cầu về lao động phân theo kỹ năng và thời điểm xây dựng dự án. 
(4) Nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết cho sự vận hành của dự án theo từng 

năm và theo số lượng sản phẩm bán. 
(5) Nguồn cung ứng các nhập lượng này và các giả thiết về giá cả được sử 

dụng để tính toán chi phí hoạt động trong tương lai. 
(6) Thông tin về vòng đời công nghệ của dự án. 
(7) Nhu cầu về lao động phân theo kỹ năng cần thiết để vận hành dự án. 
(8) Bản chất tác động của sản phẩm do dự án tạo ra đối với môi trường xung 

quanh và việc lượng hóa các tác động này. 
 

(c) Phân tích nhân lực và quản lý hành chánh 
 Để hiệu quả, thẩm định dự án không thể chỉ giới hạn trong phâm vi xem xét đánh 
giá chi phí và lợi ích về tài chính và kinh tế với giả thiết rằng các dự án sẽ được xây dựng 
và hoạt động đúng kỳ hạn. Điều này mặc nhiên cho rằng phải có sự hỗ trợ hành chính 
nhất định để thực hiện dự án, cái mà nhiều nước hoàn toàn không có. Rất nhiều dự án đã 
thất bại vì chúng đã được thực hiện trong điều kiện không có chuyên môn quản lý cần 
thiết để triển khai theo đúng yêu cầu. Triển vọng lợi ích kinh tế và tài chính có đạt được 
hay không là tùy thuộc vào năng lực quản lý hành chính của cơ quan có trách nhiệm thi 
hành dự án. 
 Khâu phân tích này phải dung hòa giữa yêu cầu kỹ thuật và quản lý hành chính 
của dự án với khả năng cung cấp nhân lực hạn chế cho dự án. Nếu hai vấn đề này không 
dung hòa được với nhau thì không nên thực hiện dự án. Cần nghiên cứu kỹ thị trường lao 
động để đảm bảo rằng các tính toán về mức tiền lương phải trả là chính xác, cũng như 
nguồn cung cấp nhân lực dự trù là hợp lý trong điều kiện của thị trường lao động. 
 Một cách tổng quát, yêu cầu về nhân lực phải được phân loại theo ngành nghề và 
kỹ năng, và những yêu cầu này cần được đánh giá theo các nguồn cung cấp có khả năng 
đáp ứng. Trong trường hợp có thể dự trù cả hai nhu cầu trên thì chúng ta cần đưa thông 
tin này vào phần phân tích kỹ thuật để cho phép khả năng xem xét lại thời điểm thực hiện 
dự án. 
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(d) Phân tích tài chính hay ngân sách 
 Phân tích tài chính hay ngân sách là khâu tổng hợp đầu tiên các biến số tài chính 
và kỹ thuật đã được tính toán trong các phần phân tích trước. Biên dạng ngân lưu của dự 
án sẽ được xây dựng, xác định tất cả mọi khoản thu và chi dự kiến cho toàn bộ thời gian 
hữu dụng của dự án. Ngay cả trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi cũng phải cố gắng 
đưa ra bảng mô tả ngân lưu tài chính của dự án để xác định những biến số chủ yếu dùng 
làm dữ liệu đầu vào cho các khâu thẩm định kinh tế và xã hội. 

Do nhu cầu phải tính toán một số biến số đặc biệt (ví dụ yêu cầu về ngoại hối) để 
phục vụ cho mục đích thẩm định dự án về mặt kinh tế và xã hội, nên mức độ chi tiết về tài 
chính sẽ cao hơn nhiều so với việc đánh giá tài chính của các dự án đầu tư tư nhân. Phần 
phân tích tài chính cần trả lời một loạt những câu hỏi cơ bản có liên quan tới triển vọng 
tài chính và khả năng thành công của dự án. Bốn câu hỏi quan trọng nhất được tóm tắt 
như sau: 

(1) Mức độ chắc chắn tương đối của mỗi hạng mục thu và chi trong phần phân 
tích tài chính là gì? Những yếu tố nào được dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
tới các biến số này và bằng cách nào? 

(2) Nguồn tài trợ cho các chi phí của dự án là gì? Phương án tài trợ này có 
những đặc điểm riêng biệt gì không, chẳng hạn như lãi suất ưu đãi, tài trợ 
không hoàn lại, vốn cổ phần hoặc vốn vay của nước ngoài (bị ràng buộc 
hay thông thường)? 

(3) Ngân lưu ròng tối thiểu cần có là bao nhiêu để dự án có thể duy trì được 
hoạt động mà không cần đến những yêu cầu ngoài kế hoạch xin thêm ngân 
sách tài trợ bổ sung của chính phủ? 

(4) Dự án có đạt được ngân lưu ròng đủ lớn hay tỉ suất lợi nhuận tài chính đủ 
cao để làm cho dự án khả thi về mặt tài chính không? Nếu không, thì 
những nguồn vốn bổ sung nào là có thể dùng và có thể được cam kết tài 
trợ thêm cho dự án nếu như dự án đạt hiệu quả về kinh tế và xã hội? 

 Nếu bất kỳ vấn đề nào nêu trên cho thấy những khó khăn trong tương lai, thì 
chúng ta phải có những điều chỉnh cần thiết về thiết kế hay nguồn tài trợ dự án để tránh 
thất bại trong tương lai. 
 
(e) Phân tích kinh tế: 
 Mục đích của khâu thẩm định kinh tế là nhằm đánh giá dự án trên quan điểm toàn 
bộ nền kinh tế và xác định xem việc thực hiện dự án có cải thiện được phúc lợi kinh tế 
quốc gia hay không. 
 Thực chất, thẩm định kinh tế có cùng một bản chất như phân tích tài chính, ngoại 
trừ rằng trong thẩm định kinh tế, chi phí và lợi ích của dự án được tính theo quan điểm 
của toàn bộ quốc gia trong khi phân tích tài chính chỉ tính tới các chi phí và lợi ích liên 
quan tới nhà đầu tư hoặc chủ dự án. Thay vì dựa hoàn toàn vào các kỹ thuật kế toán để 
tính chi phí và lợi ích như trong phân tích tài chính, phân tích kinh tế còn đòi hỏi phải sử 
dụng các kỹ thuật tính toán kinh tế để bổ sung vào khung kế toán. Để phát triển phân tích 
tài chính thành phân tích kinh tế, chúng ta cần trả lời thêm một loạt các câu hỏi tiếp theo 
các câu hỏi đã nêu ở phần trên. Những câu hỏi liên quan tới việc thẩm định kinh tế của 
một dự án đầu tư có thể được trình bày như sau: 

(1) Mức độ khác nhau giữa những giá trị kinh tế và tài chính của các biến số 
bị ảnh hưởng bởi qui định và sự kiểm soát của chính quyền hoặc bị ảnh 
hưởng bởi các loại thuế, thuế nhập khẩu và trợ giá là gì? 
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(2) Mức độ khác nhau giữa những giá trị kinh tế và tài chính của các biến số 
bị ảnh hưởng bởi những khiếm khuyết của thị trường yếu tố sản xuất và 
sản phẩm (ví dụ về phía công đoàn và các biện pháp hạn chế thương mại)? 

(3) Mức độ chắc chắn tương đối của mỗi phép tính tác động kinh tế từ bên 
ngoài so với các ước tính thu chi tài chính là gì? 

(4) Khi tính toán với một suất chiết khấu phản ánh đúng chi phí của vốn đầu 
tư theo quan điểm của toàn bộ nền kinh tế, dự án có tạo ra giá trị hiện tại 
ròng dương không? 

(5) Để việc thẩm định chứng tỏ rằng dự án là khả thi về mặt kinh tế, mức độ 
điều chỉnh kinh tế hơn nữa trong điều kiện không chắc chắn là đến đâu? 

 
Trước khi tính toán những điều chỉnh nêu trong câu hỏi (1) và (2) với mức độ 

chính xác cần thiết, các nhà phân tích phải hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản của đánh giá 
kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý rằng tất cả những điều chỉnh trên được thực 
hiện đối với các thông số tài chính cơ bản của dự án và do đó việc kiểm tra các bước 
trong phương pháp điều chỉnh từ thông số tài chính sang phân tích kinh tế là tương đối dễ 
dàng. 
 Trước khi biết liệu dự án có cải thiện được phúc lợi kinh tế của quốc gia hay 
không, chúng ta phải hiểu chi phí cơ hội của các tài nguyên sử dụng cho dự án. Nếu một 
dự án không thu được mức sinh lợi kinh tế cao ngang bằng với chi phí cơ hội của nguồn 
vốn nhà nước, thì điều đó không nhất thiết có nghĩa là không nên thực hiện dự án đó. Dự 
án đó có thể đem lại lợi ích ròng cho xã hội và có thể lượng hóa được (nhưng không nhất 
thiết phải tính bằng tiền) và các cấp quyết định đầu tư có thể coi những lợi ích đó là thích 
đáng để hy sinh hiệu quả kinh tế đòi hỏi ở dự án. Ví dụ, dự án có thể phân phối thu nhập 
cho một bộ phận người dân mà hiện chính phủ đang rất quan tâm trợ giúp. Ở đây có một 
yếu tố quan trọng cần ghi nhớ. Một dự án có thể có tác dụng phân phối thu nhập đến một 
bộ phận người dân được quan tâm và đồng thời cũng làm tăng thu nhập của những nhóm 
khác không được ưu ái. Do đó, cả hai kết quả này đều phải được các cấp ra quyết định 
lưu ý trước khi xác định tính hấp dẫn tổng thể của dự án. 
 
(f) Phân tích xã hội: 
 Phân tích xã hội liên quan tới việc xác định và nếu có thể, lượng hóa những tác 
động kinh tế phát sinh của dự án. Những tác động này bao gồm ảnh hưởng của dự án đối 
với phúc lợi của những nhóm đặc biệt trong xã hội bởi vì hiếm khi một dự án có thể mang 
lại lợi ích cho mọi người dân trong xã hội một cách đồng đều. Ở đây chúng ta cần xác 
định rõ các yếu tố chính trị cũng như những tác động lâu dài của dự án đối với cộng đồng, 
mà điều này thì  không được phản ánh trong sự thay đổi trong thu nhập. Mặc dù phân tích 
hiệu quả xã hội có thể ít chính xác hơn phân tích tài chính hoặc kinh tế của một dự án, 
nhưng để có ý nghĩa, phần đánh giá xã hội thường gắn liền với cùng những yếu tố đã 
được sử dụng trong phân tích tài chính và kinh tế. Ví dụ, một dự án không có ích cho 
người tiêu dùng tại một vùng nào đó nếu nó không làm tăng cung hàng hóa hoặc dịch vụ 
với mức giá không cao hơn trước đây. 
 Dưới đây là một tập hợp về các dạng câu hỏi minh họa thường được các nhà phân 
tích đặt ra khi thẩm định khía cạnh xã hội của dự án: 

(1) Dự án có thể giúp đạt được những mục tiêu xã hội nào của nhà nước? 
(2) Ai là đối tượng hưởng lợi của dự án và ai sẽ là người chịu chi phí của dự 

án? 
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(3) Các đối tượng hưởng lợi nhận được lợi ích theo cách nào cũng như các đối 
tượng chịu chi phí của dự án phải trả theo cách nào? 

(4) Dự án sẽ gây ra những tác động gì về mặt chính trị và xã hội, và bằng cách 
nào? 

(5) Chính quyền có thể đạt được những mục tiêu xã hội tương tự như dự kiến 
từ dự án này (hay chương trình) bằng cách nào khác và với mức chi phí là 
bao nhiêu? 

(6) Chi phí kinh tế ròng của việc thực hiện những dự án hay chương trình thay 
thế này là bao nhiêu? 

 
 Khi tiến hành đánh giá tác động xã hội của một dự án, chúng ta cần ghi nhớ hai 
nguyên tắc quan trọng sau đây. Thứ nhất, phải lập luận rõ ràng cách thức dự án tạo ra tác 
động xã hội như mong muốn. Thứ hai, vì các chính quyền thường thực hiện rất nhiều dự 
án và chương trình đầu tư nhằm đạt được những mục tiêu xã hội của mình, nên ít nhất 
phải so sánh hiệu quả chi phí của dự án đang được cân nhắc với mức chi phí chuẩn của 
các biện pháp chính sách hiện có khác. Chỉ trong trường hợp dự án đang được cân nhắc 
cũng có hiệu quả chi phí và đạt được các mục tiêu xã hội giống như các dự án và chương 
trình khác thì dự án mới được xem là có lợi hơn. 
 Các câu hỏi nêu lên trong nội dung thẩm định tài chính-kinh tế-xã hội của dự án 
cho thấy rất rõ rằng mục đích của chúng ta là nhằm phân loại chi phí và lợi ích theo quan 
điểm của toàn xã hội. Tuy nhiên, khi làm như vậy, chúng ta phải nhận biết rằng một số 
chi phí và lợi ích sẽ mang tính tài chính và phát sinh trực tiếp từ bên trong dự án; một số 
chi phí và lợi ích khác cũng mang tính tài chính nhưng là ngoại sinh, không thuộc dự án. 
Chúng ta cũng cần phải nêu rõ rằng một số chi phí và lợi ích khác có thể được tính toán 
và định giá theo mức giá quy kết, trong khi có thể xác định một số chi phí và lợi ích khác 
nhưng chỉ tính toán hoặc định giá với một mức độ không chắc chắn nào đó. Khi lý giải 
các kết quả thẩm định xã hội của dự án, chúng ta cần lưu ý một loạt các loại chi phí và lợi 
ích khác nhau này. Đặc biệt, chúng ta không nên bị đánh lạc hướng bởi sự đơn giản bên 
ngoài của những con số thực tế biểu diễn giá trị hiện tại ròng kinh tế hay xã hội. 
 
2.4. NGHIÊN CỨU KHẢ THI 
 Sau khi đã hoàn tất xong tất cả các khâu phân tích trong giai đoạn nghiên cứu tiền 
khả thi, chúng ta cần nghiên cứu khả năng dự án có thể đáp ứng các tiêu chí về tài chính, 
kinh tế và xã hội mà chính quyền đề ra cho các khoản đầu tư hay không. Cần phân tích độ 
nhạy của dự án để xác định các biến số chủ chốt quyết định kết quả của dự án. 
 Chức năng giai đoạn nghiên cứu khả thi trong thẩm định dự án là nhằm tăng 
cường mức độ chính xác các tính toán những biến số chủ chốt nếu như dự án cho thấy có 
triển vọng thành công. Để tăng cường được mức độ chính xác, cần thực hiện nhiều 
nghiên cứu sơ cấp và có lẽ nên xác định thêm những biến số khác. 
 Chính vào cuối giai đoạn này là lúc mà quyết định quan trọng nhất phải được đưa 
ra là liệu có nên chấp thuận dự án không. Sẽ rất khó để ngưng một dự án tồi sau khi công 
việc thiết kế chi tiết (thường là rất tốn kém) đã được thực hiện vào giai đoạn thẩm định 
tiếp theo. Một khi đã bỏ khá nhiều tài nguyên vào khâu thiết kế chi tiết kỹ thuật và tài 
chính cho dự án, chỉ có những cán bộ và các chính trị gia rất dũng cảm mới dám nhìn 
nhận rằng đó là một dự án tồi. 
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2.5. THIẾT KẾ CHI TIẾT 

 Sau nghiên cứu khả thi, nếu các nhà ra quyết định phê chuẩn dự án thì công việc 
tiếp theo là triển khai thiết kế chi tiết dự án. Các tiêu chuẩn thiết kế sơ bộ phải được thiết 
lập khi dự án được xác định và thẩm định nhưng thông thường chi phí về những đặc điểm 
kỹ thuật chi tiết không được bảo đảm vào thời điểm này. Một khi đã xác định tiếp tục dự 
án thì công việc thiết kế phải được hoàn tất một cách chi tiết hơn. Công tác này bao gồm 
xác định các chương trình cơ bản, phân chia nhiệm vụ, xác định tài nguyên dùng cho dự 
án cũng như định hình hoạt động theo các chức năng sẽ được thực hiện và những ưu tiên 
của chúng. Giai đoạn này là lúc phải xác định rõ các yêu cầu kỹ thuật, ví dụ như nhu cầu 
về nhân lực phân loại theo kỹ năng lao động. Sau khi hoàn tất xong phần thiết kế chi tiết 
và các qui cách kỹ thuật cho việc xây dựng nhà xưởng và trang thiết bị, cần lên kế hoạch 
và thời gian biểu vận hành dự án cũng như kế hoạch dự phòng bất trắc, đồng thời tổng 
hợp chúng để nâng lên thành kế hoạch thực hiện chính thức. 
 Tóm lại, giai đoạn thiết kế chi tiết trong thẩm định dự án chính là thời điểm tăng 
cường độ chính xác của mọi dữ kiện đã được sử dụng trong các phần phân tích trước đó 
để có thể xây dựng kế hoạch vận hành chính thức. Trong giai đoạn này, chẳng những 
chúng ta hoàn tất thiết kế về mặt vật chất của dự án mà còn lên kế hoạch quản lý hành 
chánh, vận hành sản xuất, và tiếp thị. 
 Sau khi qui trình này hoàn tất, dự án sẽ được xem xét lại một lần nữa để xác định 
có còn đáp ứng được những tiêu chuẩn đề ra để được phê duyệt và thực hiện hay không. 
Nếu không thì kết quả này phải được chuyển sang các cơ quan có thẩm quyền thích hợp 
để có quyết định bác bỏ cuối cùng. 
 
2.6. THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 Nếu giai đoạn thẩm định và thiết kế được thực hiện đúng đắn, việc lựa chọn dự án 
để thực hiện chỉ còn là kết thúc thương thảo để đúc kết những điều kiện tài trợ và chính 
thức phê chuẩn dự án. Việc phê chuẩn chính thức đòi hỏi các cơ quan hữu trách chấp 
thuận các phương án cấp vốn, ký kết các chứng từ hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng dự 
thầu và các hợp đồng khác yêu cầu cam kết về nguồn lực. 
 Thực hiện dự án bao gồm việc điều phối và phân bố tài nguyên hay nguồn lực để 
dự án có thể hoạt động. Giám đốc dự án phải tập hợp được đội ngũ giám sát dự án bao 
gồm các nhà chuyên môn và chuyên gia kỹ thuật. Tập thể này phải tiến hành điều phối 
các chuyên gia tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp vật tư thiết bị, cũng như những đơn vị có 
liên quan khác. Trách nhiệm và quyền hạn trong việc thực hiện dự án phải được phân 
định rõ ràng, kể cả ủy quyền ra quyết định trong các lãnh vực liên quan đến nhân sự, pháp 
lý, tài chính, tổ chức và hành chánh. Một kế hoạch đúng đắn ở giai đoạn này là rất quan 
trọng để bảo đảm dự án không bị trì hoãn một cách không cần thiết, cũng như hình thành 
các qui trình hành chánh phù hợp để điều phối hài hòa mọi hoạt động cần thiết để thực 
hiện dự án. 
 Việc bổ nhiệm giám đốc dự án có nghĩa là trách nhiệm thực hiện dự án thuộc về 
quyền hạn của người này. Trách nhiệm bao gồm đưa ra những quyết định phân chia 
nhiệm vụ cho các tổ nhân sự trong tổ chức cũng như các quyết định mua thiết bị, huy 
động tài nguyên và nhân lực. Cần phải thiết lập thời gian biểu thực hiện dự án. Phải đưa 
vào guồng máy hoạt động qui chế kiểm tra và báo cáo để cung cấp thông tin phản hồi cho 
các cấp quyết định chính sách và giám đốc dự án. 
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 Khi dự án sắp được hoàn thành, cần chuẩn bị để từng bước hoàn tất hoạt động thi 
công xây dựng và trao dự án cho ban quản lý mới. Khâu hoàn thành dự án đòi hỏi phải rút 
dần và giải thể tổ chức thực hiện dự án. Đây là lúc đòi hỏi chuyển giao nhân sự cũng như 
thiết bị sang các khâu vận hành khác. Những hoạt động này có thể sẽ diễn ra trong 
khoảng thời gian tương đối dài. Tuy nhiên, khi dự án đi vào hoạt động, cần bảo đảm có 
đủ kỹ năng, kế hoạch và tổ chức kiểm soát để thực hiện chức năng của dự án nhằm tránh 
những chi phí khởi động quá lớn, mà điều này dễ dàng quyết định sự thành bại chung của 
dự án.  
 
2.7. ĐÁNH GIÁ HẬU DỰ ÁN  
 Trong lịch sử ngắn ngủi của công tác thẩm định tài chính - kinh tế - xã hội của dự 
án, người ta thường chú trọng vào khâu đánh giá tiền dự án hơn là sau khi dự án đã được 
thực hiện. Để phát triển kỹ năng tiến hành thẩm định dự án cũng như cải thiện độ chính 
xác của các đánh giá, chúng ta cần so sánh kết quả dự đoán với kết quả thực tế của dự án. 
Để việc đánh giá lại các điểm mạnh và điểm yếu của dự án đã triển khai mang lại giá trị 
tối đa cho các nhà làm chính sách và các nhà phân tích dự án, hoạt động của một số nhân 
sự nhất định trong các nhóm thẩm định dự án của chính quyền cần được duy trì theo thời 
gian.  
 Để thực hiện được phần đánh giá này, cần tiến hành đánh giá các khâu quản lý 
hành chính của dự án ngay sau khi đã hoạt động. Các cán bộ quản lý giai đoạn vận hành 
phải được thông báo rõ là việc đánh giá chi tiết kết quả dự án sẽ được tiến hành suốt thời 
gian hoạt động của nó. Cách này cho phép xây dựng những dữ liệu cần thiết thông qua 
các hoạt động tài chính và kiểm soát thông thường, tạo điều kiện thực hiện đánh giá với 
chi phí thấp nhất. 
 Chức năng của phần đánh giá sau dự án ngoại việc đánh giá kết quả hoạt động còn 
giúp đưa ra phán xét sau cùng về sự đóng góp của dự án đối với sự phát triển của quốc 
gia, đồng thời để xác định xem những biến số quan trọng trong thiết kế và thực hiện dự 
án, góp phần vào sự thành công hoặc thất bại của dự án. Phần đánh giá hậu dự án giúp 
phát huy kinh nghiệm thành công và tránh những thất bại đã gặp. 
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