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Tăng cường Sự tham gia vì Kết quả Phát triển 
Hướng dẫn về Tham gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á

Phiên bản sửa đổi của cuốn Tăng cường Sự tham gia vì Kết quả Phát triển: Hướng dẫn cho cán bộ 
ngân hàng về Tham vấn và Tham gia (2006) mở rộng thêm các thông tin và công cụ thực tiễn 
để hỗ trợ cho cán bộ ADB và các bên có liên quan thực hiện các cách tiếp cận có sự tham gia 
một cách hiệu quả. Nội dung được cập nhật phản ánh các quy trình nghiệp vụ mới của ADB và 
nêu bật những cơ hội tham gia trong đối thoại chính sách và thông qua chu trình dự án, tư vấn 
về các phương pháp và cách tiếp cận nên dùng và những vấn đề cần tránh. Cuốn hướng dẫn 
này đặc biệt chú ý đến các chính sách bảo trợ xã hội, giới, quản trị điều hành, HIV/AIDS và cơ 
sở hạ tầng, nước sạch và vệ sinh. Trên mạng internet có nhiều tài liệu về tham gia do nhiều tổ 
chức phát triển; cuốn hướng dẫn này có một phần tổng kết các tài liệu tham khảo dành cho 
những ai muốn tìm kiếm thêm thông tin.

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Tầm nhìn của ADB là xây dựng khu vực Châu Á và Thái Bình Dương không có đói nghèo. Sứ 
mệnh của ADB là hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển giảm nghèo và nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân. Mặc dù đã đạt được nhiều thành công, khu vực này vẫn chiếm 
đến 2 phần 3 dân số nghèo của thế giới: 1,8 triệu người sống với mức thu nhập dưới 2 đô-la 
một ngày, trong đó 903 triệu người đang phải chật vật với mức thu nhập dưới 1,25 đô-la một 
ngày. ADB cam kết giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế toàn diện, phát triển bền vững 
về môi trường và hội nhập khu vực.

ADB, trụ sở tại Ma-ni-la, có 67 quốc gia thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực. 
Công cụ chính của ADB để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển là đối thoại chính sách, 
cho vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.
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Bối cảnh
Hướng dẫn này thay thế cho cuốn Tăng cường Sự tham gia vì Kết quả Phát triển: Hướng dẫn cho 
cán bộ về Tham vấn và Tham gia (2006). Phiên bản sửa đổi của Trung tâm NGO và Xã hội Dân 
sự (NGOC) của Ngân hàng Phát triển Châu Á mở rộng thêm các thông tin và công cụ thực tiễn 
nhằm tạo điều kiện cho việc tham gia thiết thực vào các chương trình dự án của ADB theo 
Chiến lược 2020. Nội dung được cập nhật phản ánh các quy trình nghiệp vụ mới của ADB. Đối 
tượng hướng dẫn không chỉ giới hạn ở cán bộ của ngân hàng mà được mở rộng ra cả các đối 
tác là các nước thành viên đang phát triển (DMC), khu vực tư nhân, tư vấn và các tổ chức xã 
hội dân sự. Việc mở rộng đối tượng hướng dẫn như vậy cho thấy tầm quan trọng của các đối 
tượng này trong việc thực hiện các dự án do ADB tài trợ.

Nhóm tác giả
Cuốn Hướng dẫn này được xây dựng với sự giám sát và chỉ đạo chung của Sandra Nicoll, 
Trưởng ban Quản lý Công, Quản trị và Tham gia của Vụ Phát triển Bền vững & Phát triển Khu 
vực. Nhóm soạn thảo do Lainie Thomas, chuyên gia phát triển xã hội (xã hội dân sự và tham 
gia) làm trưởng nhóm, cùng với Amy Kesterton, tư vấn. Tổ công tác hỗn hợp, do Chris Morris 
chuyên gia phát triển xã hội (NGOC) chủ trì, đã hỗ trợ trong suốt quá trình xây dựng cuốn 
Hướng dẫn. Tổ bao gồm các cán bộ của ADB như Madhumita Gupta, Sri Wening Handayani, 
Parvez Imdad, Jocelyn Munsayac, Suzanne Nazal, Makoto Ojiro, Jayantha Perera, Nogendra 
Sapkota, Indira Simbolan, và ba đại diện của xã hội dân sự, Kathy Mulville, Fely Rixhon, và 
Malou Sevilla. Các quan chức của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phi-líp-pin đóng góp 
các ý kiến tư vấn và thông tin quý báu. Trên 100 người đã đóng góp ý kiến thông qua tổ công 
tác, các cuộc họp tiếp theo, phản hồi không chính thức, điều tra trực tuyến và quá trình rà soát 
bản thảo liên vụ. 
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Lời nói đầu
Mục tiêu bao trùm của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là đạt được kết quả phát triển 
bền vững trong việc giảm nghèo ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Để đạt hiệu quả, các 
chương trình dự án phát triển phải đáp ứng được nhu cầu của người dân, đặc biệt là người 
nghèo. Và sự tham gia của các bên liên quan phải diễn ra ở mọi giai đoạn trong chu kỳ hoạt 
động, từ hoạch định chính sách và chiến lược, xây dựng dự án, thực hiện dự án, đến giám sát 
và đánh giá. 

Trong nhiều năm, ADB đã theo đuổi quá trình thu hút sự tham gia của các bên liên quan. 
Khung chiến lược dài hạn của ADB đến năm 2020 nêu bật tầm quan trọng của sự tham gia 
trong các hoạt động của ADB và nhấn mạnh rằng nhìn chung các quan hệ đối tác là động lực 
thay đổi chính trong sự nghiệp phát triển. Sự tham gia là một yếu tố thiết yếu để xây dựng mối 
quan hệ chặt chẽ giữa nhà nước và người dân nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình chung, 
cung cấp dịch vụ công tốt và phát triển hòa nhập cả về xã hội và kinh tế cho các nhóm đối 
tượng thiệt thòi. Trong các hoạt động của ADB, sự tham gia tạo điều kiện cho nhiều bên tham 
gia khác nhau hỗ trợ và làm chủ, nâng cao chất lượng quá trình chuẩn bị dự án, cải thiện chất 
lượng thực hiện, và tăng cường tính bền vững của các kết quả phát triển. Xã hội dân sự và các 
bên liên quan khác đóng vai trò quan trọng với các kiến thức chuyên môn và kiến thức về các 
quy trình có sự tham gia nhằm nâng cao chất lượng tham gia trong các hoạt động của ADB.

Sự tham gia làm phát sinh chi phí giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi tin chắc rằng lợi ích của việc 
tham gia hiệu quả cao hơn so với chi phí. Do các hoạt động của ADB vẫn tiếp tục gia tăng và 
mở rộng, các cán bộ ADB, chính phủ các quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) và các 
bên liên quan khác thuộc khu vực tư nhân và xã hội dân sự cần phải có các cách tiếp cận và 
công cụ khác nhau để thích ứng và đảm bảo tham gia hiệu quả. 

Với việc biên soạn, tái bản lần thứ hai, bộ Hướng dẫn này cung cấp những thông tin cập nhật 
và các công cụ hỗ trợ cho cán bộ nhân viên của ADB và các bên có liên quan thực hiện các 
cách tiếp cận có sự tham gia một cách hiệu quả. Cuốn hướng dẫn cũng chỉ ra những cơ hội 
tham gia chính trong quá trình phát triển chính sách, trong quá trình xây dựng chương trình 
khu vực và quốc gia, trong chu trình dự án, và gợi ý về các phương pháp và cách tiếp cận cũng 
như những vấn đề nên tránh. 

Bộ Hướng dẫn này đặc biệt chú ý tới các cơ chế bảo trợ xã hội, vấn đề giới, quản trị điều hành, 
HIV/AIDS và cơ sở hạ tầng, nước sạch và vệ sinh. Có rất nhiều tài nguyên về sự tham gia do 
nhiều tổ chức khác nhau xây dựng được chia sẻ trên mạng internet, và cuốn Hướng dẫn này 
có tổng hợp một danh mục tài liệu tham khảo cho những ai có nhu cầu tìm kiếm thông tin.

Ngoài ra, cuốn Hướng dẫn mới này được thiết kế để dành cho đối tượng rộng lớn hơn trước 
đây, đó là tất cả các bên liên quan đến các dự án được ADB hỗ trợ. ADB nhận thức rằng sự 
tham gia thực chất của tất cả các bên liên quan sẽ thúc đẩy sự bình đẳng và phát triển hòa 
nhập, đây là cách tiếp cận phát triển được ghi nhận trong Chiến lược 2020. 
Cuốn Hướng dẫn này bổ sung cho những sáng kiến của chúng tôi nhằm tăng cường sự tham 
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gia của các bên liên quan đối với hoạt động của ADB và cải thiện chất lượng hoạt động nói 
chung, bao gồm sáng kiến Quản lý vì Kết quả Phát triển, những nỗ lực liên tục nhằm cải thiện 
khuôn khổ thiết kế và giám sát, công khai thông tin và truyền thông thông qua Chính sách 
Truyền thông, và công tác phân tích xã hội chung. Cuốn Hướng dẫn này bổ sung thêm cho 
kho tài nguyên của ADB nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cho các quốc gia thành viên đang 
phát triển của ADB. 

Ursula Schaefer-Preuss
Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Tri thức và Phát triển Bền vững



Từ viết tắt
ADB   –  Ngân hàng Phát triển Châu Á
BA   –  Đánh giá đối tượng hưởng lợi
CBM   –  theo dõi dựa vào cộng đồng
CBO   –  tổ chức dựa vào cộng đồng
CDD   –  phát triển dựa vào cộng đồng
COSO   –  Văn phòng Dịch vụ Hoạt động Trung ương
CPS   –  chiến lược quan hệ đối tác quốc gia
CRC   –  thẻ báo cáo công dân
CSO   –  tổ chức xã hội dân sự
DAG   –  nhóm đối tượng thiệt thòi
DDC   –  ban phát triển huyện
DMC   – quốc gia thành viên đang phát triển 
DMF   –  khuôn khổ thiết kế và giám sát
EA   –  cơ quan thực hiện
FI   –  trung gian tài chính
GACAP II         –  Kế hoạch Hành động Quản trị Điều hành và Chống tham nhũng lần hai
GAP   –  Kế hoạch Hành động Giới
IED   – Vụ Đánh giá Độc lập
IFC   –  Công ty Tài chính Quốc tế
INGO   –  tổ chức phi chính phủ quốc tế
IP   –  người dân tộc bản địa
IPSA   –  phân tích đói nghèo và xã hội ban đầu
LNGO   –  tổ chức phi chính phủ tại địa phương
M&E   –  theo dõi và đánh giá
MFF   –  cơ chế tài trợ đa đợt
MPA   –  phương pháp đánh giá có sự tham gia
MSC   –  thay đổi quan trọng nhất
NGO   –  tổ chức phi chính phủ
NGOC   –  Trung tâm các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự
OCRP   –  Văn phòng Ban xem xét việc tuân thủ các quy định
PAM   –  sổ tay quản lý dự án
PCP   –  Chính sách Truyền thông 
PHAST   –  thay đổi hành vi vệ sinh có sự tham gia
PIPA   –  phân tích lộ trình tác động có sự tham gia
PM&E   –  theo dõi và đánh giá có sự tham gia
PPA   –  đánh giá nghèo có sự tham gia
PPMS   –  hệ thống quản lý hoạt động dự án
PPTA   –  hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án
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PRA   –  đánh giá nhanh có sự tham gia
RRP   –  báo cáo và khuyến nghị của Chủ tịch
SC   –  thay đổi quan trọng
SCS   –  chiến lược truyền thông với các bên liên quan
SPRSS   –  tóm tắt chiến lược xã hội và giảm nghèo 
SPWN   –  mạng lưới nước máy nhỏ 
SPF   –  cán bộ hướng dẫn các dự án đặc biệt
SPS   –  chính sách bảo trợ xã hội
TA   –  hỗ trợ kỹ thuật
TOR   –  điều khoản tham chiếu
VBFT   –  nhóm công tác thôn bản 
VDC   –  ban phát triển thôn bản
WUA  –  hội sử dụng nước
WUG   –  nhóm sử dụng nước
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Mục đích của cuốn Hướng dẫn
Lần phát hành thứ hai bộ hướng dẫn này cung cấp các thông tin và công cụ nhằm xây dựng 
năng lực về các cách tiếp cận có sự tham gia và thúc đẩy việc thực hiện các cách tiếp cận đó 
trong các hoạt động của ADB, các quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) và các đối tác 
thuộc khu vực tư nhân.1 Bộ hướng dẫn hỗ trợ cho việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược để 
thúc đẩy sự tham gia trong Chiến lược 2020, khung chiến lược dài hạn của ADB.2 Cuốn hướng 
dẫn bao gồm các công cụ được thiết kế cho các quy trình nghiệp vụ của ADB và hướng dẫn 
tìm đến các nguồn tư liệu của các tổ chức khác. 

Cuốn Hướng dẫn này cung cấp những hướng dẫn thực tiễn để hỗ trợ thực hiện các yêu 
cầu về sự tham gia được quy định trong các chính sách, chiến lược và các văn kiện khác 
của ADB. Nội dung hướng dẫn dựa trên các nguồn hiện có như Sổ tay Phân tích Xã hội, 
Hướng dẫn Xây dựng Khuôn khổ Thiết kế và Giám sát (Hướng dẫn DMF), và Tài liệu Hướng 
dẫn về Tổ chức Xã hội Dân sự.3

1
Sự tham gia của các bên liên quan có vai trò thúc đẩy quản trị tốt, 
tinh thần công dân, và trách nhiệm giải trình, thúc đẩy tính đổi 
mới, sáng tạo, tính trách nhiệm và tính bền vững, trực tiếp gắn với 
kết quả phát triển. Quan hệ đối tác, bao gồm quan hệ với xã hội 
dân sự là động lực thay đổi trong Chiến lược 2020 của ADB.  

Chiến lược đã vạch ra phương thức ADB sẽ áp dụng để giải quyết 
những thách thức mà khu vực hiện nay đang phải đối mặt, và đáp 
ứng được các yêu cầu khác nhau để đạt mục tiêu tăng trưởng toàn 
diện, tăng trưởng bền vững về môi trường và hội nhập khu vực. 
Quan hệ đối tác với nhiều tổ chức khác nhau trong đó có tổ chức 
phi chính phủ, tổ chức dựa vào cộng đồng và các quỹ sẽ đóng vai 
trò trung tâm trong việc xây dựng kế hoạch, tài trợ và thực hiện 
các hoạt động của ADB.

Nguồn: ADB. 2008. Tài liệu Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian 
Development Bank 2008-2020. Manila.
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2   Tăng cường sự tham gia vì kết quả phát triển 

Cấu trúc cuốn Hướng dẫn
Cuốn Hướng dẫn có bốn phần chính và các phụ lục đi kèm. Phần đầu giới thiệu về sự tham 
gia, tham gia là gì và vì sao sự tham gia lại quan trọng. Phần hai và phần ba tìm hiểu về tầm 
quan trọng của sự tham gia trong đánh giá chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia và 
thông qua chu trình hoạt động dự án. Phần ba bao gồm bảy công cụ dùng trong chu trình dự 
án bao gồm các kỹ thuật như phân tích và tham vấn các bên liên quan, đánh giá có sự tham 
gia, và xây dựng kế hoạch tham gia. Phần bốn xem xét cụ thể về sự tham gia trong các chính 
sách bảo trợ xã hội và bốn lĩnh vực hoạt động chính được ưu tiên trong Chiến lược 2020: bình 
đẳng giới, quản trị điều hành tốt và xây dựng năng lực, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và 
vệ sinh.

Các phụ lục bao gồm thông tin cơ bản về nhiệm vụ của ADB đối với sự tham gia được quy 
định trong các văn kiện hướng dẫn của ADB, ví dụ về sự tham gia trong Sổ tay Hướng dẫn 
Hoạt động của ADB, danh mục các câu hỏi thường gặp, tổng kết các tư liệu về sự tham gia, và 
phần chú giải để tham khảo và tìm kiếm thông tin khác. 

Đối tượng của cuốn Hướng dẫn là ai?
Cuốn Hướng dẫn này dành cho những người chịu trách nhiệm về sự tham gia trong thiết kế 
và thực hiện dự án và trong xây dựng và rà soát chính sách và chương trình quốc gia. Các 
đối tượng bao gồm cán bộ của ADB, quan chức của các quốc gia thành viên đang phát triển, 
khách hàng thuộc khu vực tư nhân, tư vấn và các tổ chức xã hội dân sự (CSO). Cuốn Hướng 
dẫn tập trung vào các dự án do ADB tài trợ, nhưng đồng thời cũng là công cụ hỗ trợ cho các 
hoạt động phát triển có sự tham gia nói chung.

ADB hoặc các nước nhận tài trợ và/hoặc khách hàng của ADB thường xuyên hợp đồng với 
các tư vấn và các tổ chức xã hội dân sự thực hiện các công việc thiết kế, thực hiện và đánh giá 
dự án. Trách nhiệm thực hiện các hoạt động đã thống nhất và báo cáo cho ADB thuộc về bên 
nhận tài trợ và/hoặc khách hàng.4 Bằng cách đặt trọng tâm vào đối tượng là cán bộ của ADB 
và những người tham gia thực hiện các hoạt động do ADB tài trợ, cuốn Hướng dẫn này hỗ trợ 
cho thực hành phát triển tốt cho nhiều đối tượng rộng rãi.

Tham gia là gì?
Trong cuốn Hướng dẫn này, sự tham gia vào các hoạt động do ADB tài trợ là nói đến các quy 
trình mà qua đó các bên liên quan có thể tác động hoặc đóng góp vào việc thiết kế, thực hiện 
và theo dõi hoạt động phát triển.

Sự tham gia, không chỉ là một mục đích tự thân, góp phần cải thiện các kết quả phát triển. 
Bằng cách làm cho các bên liên quan hiểu rõ hơn và tham gia vào các quyết định, phân bổ 
nguồn lực và các hoạt động có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, sự tham gia còn đảm bảo 
người tham gia đạt được lợi ích từ sự tham gia này. 

Trong các hoạt động do ADB tài trợ, các bên liên quan được chia thành ba nhóm chính: chính 
phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự (bao gồm cả những người bị ảnh hưởng bởi dự án).  
Xã hội dân sự là các hoạt động của công chúng bên ngoài chính phủ và khu vực tư nhân.  
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Cách tiếp cận Định nghĩa Quy trình Thực hiện

Xây dựng và chia sẻ 
thông tin

Thông tin (i) do ADB/bên nhận tài 
trợ/khách hàng xây dựng và chia sẻ 
với các bên liên quan;
(ii) do các bên liên quan xây dựng 
và chia sẻ với ADB/bên nhận tài trợ/
khách hàng; hoặc 
(iii) do các bên phối hợp tạo ra.

Thấp: ADB/bên nhận tài trợ/khách 
hàng chia sẻ thông tin với các bên 
liên quan

Trung bình: cơ hội cho các bên 
liên quan được chia sẻ thông tin 
với ADB/bên nhận tài  
trợ/khách hàng

Cao: các bên cùng nhau tạo lập và 
chia sẻ để đáp ứng các mục đích 
chung (nâng cao hiểu biết)

Thấp: ADB/bên nhận tài trợ/khách 
hàng chia sẻ thông tin với các bên 
liên quan

Trung bình: cơ hội cho xã hội dân 
sự chia sẻ thông tin với ADB/bên 
nhận tài trợ/khách hàng

Cao: các bên cùng nhau tạo lập và 
chia sẻ để đáp ứng các mục đích 
chung (nâng cao hiểu biết)

Tham vấn Cần có sự đóng góp của bên có liên 
quan và coi đây là một phần của một 
chương trình, chính sách, hoặc quy 
trình ra quyết định dự án toàn diện.

Thấp: chỉ tham vấn trên mạng/
bằng văn bản

Trung bình: cơ hội trao đổi hai 
chiều trực tiếp (hội thảo, nhóm 
trọng tâm)

Cao: quan điểm của các nhóm ít 
được tham gia được đưa vào thiết 
kế (sử dụng các phương pháp có 
sự tham gia)

Thấp: chỉ tham vấn trên mạng/bằng 
văn bản

Trung bình: cơ hội trao đổi trực tiếp 
hai chiều (hội thảo)

Cao: phản hồi thường xuyên từ các 
nhóm ít được tham gia được lồng 
ghép vào trong quá trình thực hiện 
(sử dụng các phương pháp có sự 
tham gia)

Hợp tác Các bên có liên quan và ADB/bên 
nhận tài trợ/khách hàng phối hợp với 
nhau, nhưng các bên có liên quan 
có hạn chế trong việc ra quyết định 
và nguồn lực.

Thấp: đóng góp từ một số các bên 
có liên quan chủ chốt trong quá 
trình thiết kế dự án

Trung bình: Bên liên quan quan 
trọng tham gia trong cơ quan thiết 
kế dự án

Cao: Ảnh hưởng của các bên có 
liên quan trong cơ quan thiết kế dự 
án và sự đồng thuận về vai trò của 
các bên có liên quan trong thực 
hiện dự án

Thấp: Các bên có liên quan đóng 
góp vào quá trình theo dõi và  
đánh giá

Trung bình: Tổ chức có liên quan 
(CSO) thực hiện một hợp phần của 
dự án

Cao: Sự hiện diện của các bên có 
liên quan trong cơ quan quan trọng 
thực hiện dự án và tham gia vào 
các hoạt động thực hiện dự án

Quan hệ đối tác Các bên có liên quan tham gia vào 
quá trình ra quyết định và/hoặc kiểm 
soát nguồn lực, thông qua một thỏa 
thuận hợp tác chính thức hoặc phi 
chính thức hướng đến các mục tiêu 
chung.

Thấp: đồng ý cho một tổ chức có 
liên quan sẽ tham gia làm đối tác 
trong dự án do ADB tài trợ

Trung bình: Biên bản ghi nhớ 
(MoU)/Thỏa thuận đối tác được 
thống nhất hoặc các bên có liên 
quan có một phần trách nhiệm 
trực tiếp

Cao: MoU/thỏa thuận đối tác được 
đàm phán bao gồm đồng tài trợ và 
quản lý, hoặc các bên có liên quan 
đảm nhiệm trách nhiệm/vai trò sở 
hữu ở mức độ cao

Thấp: tổ chức có liên quan thường 
xuyên đóng góp và được công nhận 
là đối tác trong dự án do ADB tài trợ

Trung bình: MoU/thỏa thuận đối tác 
được thực hiện, hoặc các bên có 
liên quan có một phần trách nhiệm 
trực tiếp 

Cao: MoU/thỏa thuận đối tác được 
thực hiện bao gồm đồng tài trợ và 
quản lý, hoặc các bên có liên quan 
đảm nhiệm trách nhiệm/vai trò sở 
hữu ở mức độ cao

Mặc dù các tổ chức xã hội dân sự thường đại diện cho nhiều bên liên quan khác nhau trong 
đối tượng công chúng này, cần thấy rằng có thể còn có những đối tượng khác chưa được 
đại diện đầy đủ bởi các tổ chức xã hội dân sự hiện tại, hoặc trong các quy trình quản trị ở địa 
phương. Cần có thêm nhiều nỗ lực để thu hút sự tham gia của các bên có liên quan như vậy 
để đẩy mạnh sự tham gia vào các quy trình quản trị điều hành chính thức và phi chính thức 
liên quan đến các dự án của ADB.

Lưu ý: những định nghĩa khái quát này có thể tiếp tục phát triển cho từng loại dự án cụ thể, như dự án cung cấp nước sạch nông thôn, hoặc cho các chủ đề 
hoạt động ưu tiên như giới, hoặc các dự án đơn lẻ.

Các cách tiếp cận khác nhau và mức độ tham gia
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Cuối cùng, bên nhận tài trợ và/hoặc khách hàng của ADB, có thể là cơ quan chính phủ hay 
khối tư nhân là bên có trách nhiệm đảm bảo sự tham gia phù hợp, thực chất của hai nhóm còn 
lại. Công cụ 1: Phân tích và Tham vấn các bên liên quan, trang 25, nêu chi tiết về các bên liên 
quan quan trọng. 

 Ở ADB, có bốn cách tiếp cận tham gia chính: xây dựng và chia sẻ thông tin, tham vấn, hợp tác 
và đối tác. Các cách tiếp cận này bao trùm chuỗi quan hệ giữa các nhà ra quyết định và các 
bên có liên quan, trong đó mức độ chủ động và hoạt động của mỗi bên khác nhau đáng kể. 
Mỗi cách tiếp cận có thể được thực hiện ở các mức độ nông sâu khác nhau. Trong cuốn Hướng 
dẫn này, “tham gia” là nói đến bất kỳ sự kết hợp nào trong bốn cách tiếp cận này.

Các nguyên tắc cốt lõi trong tham gia là gì? 

Cách tiếp cận và mức độ tham gia nông sâu khác nhau tùy theo bối cảnh và hoạt động phát 
triển, song có một số nguyên tắc được giữ nguyên:

•  Thúc đẩy trách nhiệm giải trình và sự minh bạch: Các cơ chế tham gia buộc các nhà ra quyết 
định có trách nhiệm giải trình với các bên có liên quan. Các cơ chế này thúc đẩy truyền thông 
thông tin và sự công khai về các hoạt động, và sự minh bạch về mục tiêu tham gia và mức độ 
ảnh hưởng của các bên liên quan.

•  Cho phép tham gia ở tất cả các cấp: người dân tham gia vào tất cả các cấp ra quyết định 
(chính sách, chương trình và dự án) thông qua các hoạt động kịp thời, linh hoạt phù hợp với kỹ 
năng, khả năng và mối quan tâm của mình.

•  Mọi người đều có thể tham gia: Tất cả mọi người đều được đánh giá bình đẳng như nhau, các 
cơ hội tham gia đều được thông tin đầy đủ và dành cho tất cả mọi người một cách công bằng, 
mọi rào cản ngăn không cho bất kỳ nhóm đối tượng nào tham gia đều bị phản bác.

•  Giá trị đa dạng: sự đa dạng về kinh nghiệm, nền tảng, niềm tin và kỹ năng của mọi người là 
một nguồn tài nguyên có một không hai cho xã hội. Tôn vinh và khai thác nguồn tài nguyên 
này là mấu chốt của sự tham gia.

•  Đảm bảo tham gia tự nguyện: Người dân tự tham gia vào quy trình ra quyết định vì họ tin vào  
tầm quan trọng của những vấn đề này, và tin rằng sự tham gia của họ sẽ tạo ra sự khác biệt. 
Cần tránh sự cưỡng ép.

•  Khuyến khích các bên liên quan tự đưa ra ý tưởng và giải pháp: Trong các cách tiếp cận có 
sự tham gia do cộng đồng dẫn dắt, người dân tự hành động theo cách mình lựa chọn.

Sự tham gia của xã hội dân sự là gì?

Khu vực xã hội dân sự là một bên liên quan quan trọng trong các hoạt động của ADB và bên 
nhận tài trợ và/hoặc khách hàng của ADB. 

Khu vực xã hội dân sự khác với chính phủ và khu vực tư nhân. Khu vực này gồm có các cá 
nhân, nhóm, và các tổ chức phi lợi nhuận. Các nhóm đối tượng này hoạt động xung quanh 
những mối quan tâm, lợi ích, mục đích và giá trị chung, với mức độ hình thức khác nhau. Có 
thể là các nhóm cộng đồng không được tổ chức chính thức đến các liên đoàn lao động quốc 
tế lớn.  
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Vị thế của một tổ chức đòi hỏi phải có mức độ chính thức nhất định (đăng ký, báo cáo tài chính 
v.v.), song các tổ chức xã hội dân sự rất khác nhau về quy mô, lĩnh vực quan tâm và chức năng 
hoạt động. Các tổ chức đặc biệt thích hợp với ADB là các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ 
chức dựa vào cộng đồng (CBO) và các tổ chức của người dân, hiệp hội, hiệp hội nghề nghiệp, 
viện nghiên cứu, trường đại học, công đoàn, tổ chức đoàn thể, phong trào xã hội, liên minh và/
hoặc mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự, và các tổ chức mạng lưới. Để biết thêm thông tin về 
các CSO khác nhau xin tham khảo công cụ số 6: Làm việc với CSO.

Sự tham gia của xã hội dân sự thu hút sự tham gia của các bên liên quan đa dạng vào các hoạt 
động phát triển. Đặc biệt, sự tham gia của xã hội dân sự tạo điều kiện cho người nghèo, phụ 
nữ và các nhóm bị thiệt thòi, dễ bị tổn thương được tham gia, những đối tượng không thường 
xuyên được tham gia vào việc ra những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Sự tham 
gia của xã hội dân sự cũng đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường quan hệ giữa nhà 
nước và người dân và xây dựng trách nhiệm giải trình của tổ chức. 

Vì sao tham gia lại quan trọng?
Sự tham gia hỗ trợ một cách căn bản cho mục tiêu quản trị điều hành tốt, tinh thần công dân 
và trách nhiệm giải trình của nhà nước. Nó cũng thúc đẩy sự hòa nhập xã hội của các nhóm 
bị thiệt thòi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tầm quan trọng của tham gia xuyên suốt trong 
năm trụ cột chính của Tuyên bố Paris về Hiệu quả Viện trợ: tinh thần làm chủ, hài hòa hóa, tuân 
thủ, quản lý hướng đến kết quả, và trách nhiệm giải trình chung. Điều này tiếp tục được khẳng 
định trong Chương trình Hành động Accra, trong đó vai trò của xã hội dân sự được tăng cường 
trong quá trình phát triển.5 ADB hợp tác với các đối tác hàng đầu là chính phủ các nước thành 
viên đang phát triển, nhưng đồng thời cũng hợp tác với các đối tác trong khu vực tư nhân, và 
tất cả các bên đều có nghĩa vụ đảm bảo các bên liên quan khác được tham gia vào những quy 
trình hoạt động có tác động đến cuộc sống của họ. Ở các quốc gia đang có xung đột và gặp 
nhiều khó khăn, trong khi xác định ưu tiên phát triển, các vấn đề liên quan đến năng lực chính 
phủ hay tác động của xung đột thường đòi hỏi phải chú ý nhiều hơn đến sự tham gia của các 
đối tượng hưởng lợi dự kiến.

Trách nhiệm Giải trình Thể chế: Mang Dịch vụ Hiệu quả đến với Người nghèo

Báo cáo Phát triển Thế giới 2004 đặc biệt tập trung đến việc đưa người nghèo trở thành tâm điểm của cung cấp dịch vụ công, 
bằng cách tạo điều kiện cho họ theo dõi các nhà cung cấp dịch vụ và nâng cao tiếng nói trong hoạch định chính sách.a Trong 
các dịch vụ công mà nhà nước chịu trách nhiệm cung cấp và thanh toán gián tiếp ví dụ thông qua đánh thuế, người dân không 
thể dùng việc thanh toán để yêu cầu trách nhiệm giải trình của nhà cung cấp; cơ chế tham gia sẽ giúp họ tác động đến các nhà 
hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ.

ADB thúc đẩy việc đưa phân tích quan hệ các bên liên quan và trách nhiệm giải trình vào trong phân tích kinh tế để cung cấp 
thông tin cho việc thiết kế các dự án dịch vụ công; sử dụng thẻ báo cáo công dân và các công cụ khác để buộc các nhà cung 
cấp dịch vụ phải có trách nhiệm giải trình trực tiếp; và áp dụng các cách tiếp cận khác nhau để gây ảnh hưởng đến việc ra quyết 
định của chính phủ như các cuộc khảo sát theo dõi chi tiêu có sự tham gia.b

Các cách tiếp cận nhằm tăng cường quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và người dân cho thấy chúng có vai trò thúc đẩy trách 
nhiệm giải trình và cải thiện việc cung cấp dịch vụ công. Các tổ chức xã hội dân sự có thể hỗ trợ cho quá trình này bằng cách 
đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp xã hội khác nhau, hoặc làm cầu nối để tổ chức cho dân chúng nói chung được tham gia.

a Ngân hàng Thế giới. 2004. Báo cáo World Development Report. Making Services Work for Poor People. Washington, DC.
b ADB. 2004. Tài liệu Sector Diagnosis in Education. Manila; ADB. 2005. Tài liệu Improving the Relevance and Feasibility of Agriculture and 

Rural Development Operations: How Economic Analyses Can Help. Manila.
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Tham gia đòi hỏi phải có thời gian, song ở cả các cấp độ chính sách, chương trình quốc gia và 
dự án, sự tham gia đều có thể làm tăng cường việc xác định và hiểu biết vấn đề từ các bình 
diện khác nhau, xây dựng sự hỗ trợ từ nhiều bên liên quan, và tăng cường tính làm chủ, hiệu 
quả và tính bền vững trong thực hiện.

Ở cấp độ dự án, sự tham gia làm giảm bớt các thách thức trong quá trình thực hiện. Nó còn 
giúp cải thiện sự phối hợp với các đối tác phát triển khác. Sự tham gia của xã hội dân sự đặc 
biệt thúc đẩy tính đổi mới sáng tạo và đáp ứng, trực tiếp đưa đến hiệu quả phát triển tích cực 
hơn.6 Nó sử dụng kinh nghiệm, tri thức của xã hội dân sự và giúp thiết kế các hoạt động cho 
phù hợp để đáp ứng mật thiết hơn các nhu cầu của người dân.

ADB được đánh giá dựa trên khả năng thực hiện các dự án có chất lượng, góp phần giảm 
nghèo. Sự tham gia giúp nâng cao kết quả hoạt động và hiệu quả phát triển. Loạt nghiên 
cứu đánh giá của Vụ Đánh giá Độc lập (IED) cho thấy tiến bộ đạt được theo thời gian khi lồng 
ghép các cách tiếp cận có sự tham gia và thu hút sự tham gia của các Tổ chức Xã hội Dân sự và 
các đối tượng bị ảnh hưởng vào các chương trình dự án của ADB.7 Các đánh giá của IED đều 
cho thấy giá trị của sự tham gia và nhu cầu tiếp tục tăng cường, cải thiện hoạt động tham gia 
trong các chương trình dự án của ADB.

“Các cách tiếp cận có sự tham gia có thể gia tăng giá trị cho việc thiết 
kế và thực hiện các dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên, và khi được 
áp dụng tốt thì tham gia có thể tăng cường tính sở hữu và tính bền 
vững, mang lại nhiều lợi ích tiềm năng về thu nhập nông thôn và 
giảm nghèo.”

Nguồn: ADB. 2003. Tài liệu Special Evaluation Study: Participatory Approaches in Forest and Water 
Resource Operations in Selected Developing Member Countries. Manila.

 

Thế nào là tham gia đầy đủ?

Phần lớn các dự án của ADB đều thu được lợi ích từ việc tham gia, nhưng cách tiếp cận đơn 
nhất cho mọi trường hợp là không thích hợp. Phụ lục Nhiệm vụ của ADB đối với Sự Tham gia 
nêu rõ những yêu cầu về tham gia trong các chính sách và chiến lược của ADB; cuốn Hướng 
dẫn này cung cấp các công cụ để hỗ trợ cho việc thực hiện các yêu cầu trên. Cách tiếp cận và 
chiều sâu của mỗi cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc theo ngành, điều kiện địa phương, và 
mục tiêu tham gia. Với sự nhấn mạnh của ADB vào việc đạt được các kết quả đo lường được, 
cần xác định cụ thể những đầu ra mong muốn của quy trình tham gia và các chỉ số đo lường. 
Mặc dù vậy, trong mọi trường hợp, tham gia đầy đủ có nghĩa là:
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•  phân tích các bên có liên quan để hiểu rõ những ai quan tâm đến các hoạt động được 
ADB hỗ trợ và mối quan hệ của họ (Công cụ 1: Phân tích và Tham vấn Các bên liên quan);

•  tham vấn các nhóm liên quan trong việc rà soát chính sách hoặc chiến lược, hoặc trong 
thiết kế một dự án để hiểu rõ quan điểm của họ (Công cụ 1: Phân tích và Tham vấn các bên 
liên quan, Công cụ 2: Tối đa hóa sự tham gia trong DMF, và Công cụ 3: Đánh giá có sự  
tham gia);

•  thu hút sự tham gia của các bên có liên quan một cách hệ thống thông qua một Kế 
hoạch Chiến lược đã thống nhất (Công cụ 4: Xây dựng Kế hoạch Tham gia) và Chiến lược 
truyền thông dành cho các bên liên quan (Công cụ 5: Xây dựng Chiến lược truyền thông 
dành cho các bên liên quan). Sự tham gia có thể khác nhau và có thể bao gồm việc cung 
cấp dịch vụ hoặc tham gia vào theo dõi và đánh giá (Công cụ 6: Phối hợp với CSO và Công 
cụ 7: Theo dõi và Đánh giá Có sự tham gia); và

•  thông tin cho các bên có liên quan về Cơ chế Giải trình trách nhiệm. 

Mức độ tham gia cao đặc biệt có ích đối với một số loại dự án: các dự án nhằm xóa đói giảm 
nghèo thông qua xây dựng sinh kế và phát triển nông thôn, trao quyền cho phụ nữ, cải thiện 
công tác quản trị địa phương, nâng cao kết quả y tế và giáo dục. Sự tham gia của xã hội dân 
sự có thể cải thiện được việc cung cấp dịch vụ công. Ví dụ, một dự án thành lập các nhóm sử 
dụng nước (tổ chức dựa vào cộng đồng) có trách nhiệm xác lập giá nước hoặc phân phối nước 
cần có sự tham gia của xã hội dân sự trong việc ra quyết định.

Các dự án có rủi ro xã hội cao, như những dự án có yếu tố tái định cư bắt buộc nhiều người 
hoặc các hoạt động trong vùng có người dân tộc bản địa sinh sống có thể đòi hỏi phải tham 
vấn thực chất để tránh các tác động tiêu cực, như đã nêu rõ trong Chính sách Bảo trợ xã hội 
của ADB.8 Xem trang 65 về định nghĩa của ADB về “tham vấn thực chất”. Kinh nghiệm của ADB 
trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng cho thấy tầm quan trọng của công tác này, và minh chứng rằng có 
sự tham gia của cộng đồng sẽ tránh được các vấn đề và cải thiện thiết kế cũng như hiệu quả 
thực hiện. Các cộng đồng cũng phải hiểu biết về cách tìm đến Cơ chế Giải trình trách nhiệm 
như thế nào khi có vấn đề phát sinh.

Kế hoạch tham gia là một công cụ lập kế hoạch và xử lý thiết yếu để định hướng cho tất cả 
các hoạt động, từ hoạt động quy mô nhỏ đến các hợp phần dự án lớn phức tạp. Kế hoạch có 
thể linh hoạt và độc lập, hoặc có thể nằm trong kế hoạch tái định cư, kế hoạch về giới hay các 
kế hoạch khác. Sử dụng cuốn Hướng dẫn này trong quá trình bình duyệt dự án để quyết định 
xem liệu kế hoạch tham gia trong thực hiện dự án có phù hợp hay không và kiểm tra xem sự 
tham gia trong quá trình chuẩn bị có đầy đủ hay không.

Tham gia có những thách thức gì?
Tham gia thành công đòi hỏi phải có sự cam kết đối với quy trình, có năng lực và nguồn lực 
đầy đủ, và có sự linh hoạt cần thiết để phối hợp với các bên có liên quan và tổng hợp sự đóng 
góp của các bên. Nếu không có một môi trường thuận lợi (cả về pháp lý, chính trị và văn hóa) 
việc tham gia có thể gặp rất nhiều thách thức. Nếu không có sự minh bạch, sự tham gia sẽ tạo 
ra những kỳ vọng không có cơ sở, và các bên có liên quan có thể sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi 
phải tham gia khi họ không thấy mối quan tâm của mình được phản ánh trong các hành động 
của ADB hay của chính phủ. Nó cũng có thể làm trầm trọng thêm những xung đột xã hội sẵn 
có nếu như sự tham gia không công bằng, và có thể duy trì và hợp thức hóa những quan hệ 
quyền lực hiện hữu nếu không có sự hiểu biết đầy đủ về các nhóm liên quan và quan hệ của 
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họ. Điều này đặc biệt đúng trong những lĩnh vực nhạy cảm ở các quốc gia trong tình trạng 
khó khăn và có xung đột. ADB và các bên vay và/hoặc đối tác có thể quan ngại rằng nhu cầu 
của các bên liên quan sẽ đe dọa những lợi ích thực tiễn hoặc dẫn đến xung đột nếu như các 
bên có liên quan phản đối mạnh mẽ đối với các kế hoạch tham gia. Trong việc giải quyết xung 
đột quan trọng nhất là phải lắng nghe mối quan tâm của các bên và đánh giá tính chính đáng 
của các mối quan tâm này một cách công bằng và nhanh chóng. Để làm việc này thường phải 
có một bên thứ ba trung lập. 

Nhìn chung, các cách tiếp cận linh hoạt và sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh sẽ giúp ích cho 
việc giải quyết các thách thức, điều này được minh họa trong các ví dụ trong cuốn Hướng dẫn 
này. Nếu thực hiện tốt, sự tham gia sẽ mang lại thiết kế chính sách, chương trình và dự án tốt 
hơn, giúp cho quá trình thực hiện suôn sẻ hơn. 

Ai tham gia?

Một trong những lý do vì sao một số người lại giữ thái độ hoài nghi về phát triển có sự tham gia là vì người ta 
nghĩ về tham gia như một quá trình hoàn toàn dân chủ trong đó tất cả các bên có liên quan phải gây được ảnh 
hưởng và ở chừng mực nào đó kiểm soát được quá trình phát triển và quản lý. Tuy nhiên, phát triển có sự tham 
gia không có nghĩa là dân chủ tuyệt đối và trực tiếp. Ví dụ, tham vấn tất cả 200.000 người dân trong khu vực đề 
xuất xây dựng hệ thống thủy lợi do ADB tài trợ về thiết kế dự án sẽ là một việc không cần thiết và cũng không 
khả thi. Ở một thái cực khác, nếu chỉ lấy ý kiến của những người đứng đầu cộng đồng không chắc sẽ bảo vệ 
được quyền của những đối tượng thiệt thòi. Nằm ở giữa hai cách tiếp cận này là một loạt phương án lựa chọn 
khác, có khả năng mang lại mức độ tham gia thích hợp cho các mục đích khác nhau, và nhằm tạo cơ hội một 
cách công bằng. Cuốn Hướng dẫn này tìm hiểu sâu hơn về các phương án lựa chọn, bao gồm khảo sát mang 
tính đại diện, các phương pháp đánh giá có sự tham gia (thảo luận nhóm tập trung, đi bộ nói chuyện), và họp 
tham vấn lấy ý kiến.

Mỗi ngành, mỗi dự án cần phải xác định được cách tiếp cận tối ưu và mức độ tham gia sâu đến đâu, để đảm 
bảo sự đại diện đầy đủ của các bên liên quan, bao gồm cả người nghèo và người thiệt thòi, mà không dẫn đến 
mất kiểm soát hay quá tốn kém. Người thực hiện phải đảm bảo sự tham gia của những đối tượng thiệt thòi vào 
các hoạt động của dự án là thực chất, và góp phần xóa đói giảm nghèo.

Nguồn: ADB. 2003. Nghiên cứu Đánh giá Đặc biệt: Các cách tiếp cận có sự tham gia trong các chương trình dự án tài 
nguyên nước và tài nguyên rừng ở một số quốc gia thành viên đang phát triển. Manila.

Chi phí tham gia?
Sự tham gia đầy đủ ở các cấp độ chính sách, chương trình quốc gia và cấp độ dự án đòi hỏi 
phải có thêm thời gian và nguồn lực tài chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong suốt toàn bộ chu 
trình dự án không đòi hỏi phải có thêm nguồn lực. Sử dụng các quy trình có sự tham gia sẽ 
giúp đẩy nhanh việc thực hiện dự án, giảm bớt sự thay đổi về phạm vi dự án và giảm tình 
trạng chậm trễ.9 Chi phí của việc không có sự tham gia bao gồm cả tổn thất về tài chính (dưới 
hình thức đền bù và chậm trễ) và tổn hại về uy tín. 

Các nghiên cứu đánh giá quốc tế về chi phí và lợi ích của sự tham gia trong các dự án phát 
triển đều thống nhất với nhận định này. Các đánh giá cho thấy chi phí cao hơn tương đối của 
các dự án có sự tham gia trong giai đoạn đầu được bù đắp bằng việc giảm bớt tình trạng chậm 
trễ và hiệu quả cao hơn, tính bền vững được nâng cao trong những giai đoạn sau.10 Câu hỏi 2 
trong phần Các câu hỏi thường gặp cho thấy ví dụ về những nghiên cứu này.
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Không có một công thức chuẩn mực nào có thể xác định được chi phí của việc áp dụng cách 
tiếp cận tham gia. Việc rà soát, đánh giá các chính sách, chiến lược ngành hay theo chuyên 
đề nhất định của ADB có thể đòi hỏi một ngân sách đáng kể cho tham vấn quốc tế và truyền 
thông. Chi phí đối với các chiến lược quan hệ đối tác quốc gia tập trung vào các quốc gia độc 
lập sẽ thấp hơn. 

Ở cấp độ dự án, chi phí rất khác nhau tùy thuộc vào loại hình dự án. Chi phí bao gồm phần 
ngân sách hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (PPTA) cần có để đưa các bên có liên quan tham gia 
vào thiết kế dự án và xây dựng kế hoạch tham gia (hội thảo các bên liên quan). Chi phí cũng 
bao gồm cả phần ngân sách cho các đoàn đánh giá và các hoạt động tiếp theo khác dành cho 
việc thực hiện và theo dõi. Các dự án có các kế hoạch tham gia tương đối khiêm tốn sẽ không 
cần bổ sung thêm nhiều thời gian hay chi phí. Tuy nhiên, những dự án cơ sở hạ tầng lớn hoặc 
các dự án phát triển xã hội có sự tham gia ở mức độ cao với mục tiêu thể chế hóa sự tham gia 
sẽ đòi hỏi phải đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại hoặc vốn vay đáng kể  
hơn nhiều. 

Các đoàn công tác thường lấy lý do là thời hạn xử lý quá gấp và ngân sách hỗ trợ kỹ thuật (TA) 
bị thu hẹp là những yếu tố cản trở việc tích cực đưa các bên liên quan tham gia vào các dự án 
vốn vay. Cuốn Hướng dẫn này trả lời cho những câu hỏi căn bản về sự tham gia và xác định các 
công cụ và biện pháp đảm bảo sử dụng các nguồn lực hạn chế một cách hiệu quả nhất. Nhiều 
ví dụ về những thực tiễn tham gia tốt trong các hoạt động được ADB hỗ trợ cho thấy nhiều 
cách tiếp cận giải quyết khó khăn khác nhau đã được chứng minh là phát huy tác dụng.

Một nghiên cứu năm 2007 chưa được công bố của Trung tâm NGO và Xã hội dân sự (NGOC) về 
chi phí của việc lồng ghép hoạt động tham gia trong quá trình thiết kế các dự án ADB. Nghiên 
cứu cho thấy là, giống như dự kiến, chi phí này khác nhau tùy thuộc vào cách tiếp cận. Ví dụ, 
chi phí của các hoạt động chia sẻ thông tin và tham vấn trong các PPTA chiếm vào khoảng 
11-22% ngân sách của PPTA, trong khi đó chi phí của các hoạt động phối hợp chiếm khoảng 
16-55% ngân sách của PPTA. Hoạt động phối hợp có thể bao gồm cả việc thuê ngoài các đơn 
vị độc lập tham gia vào chuẩn bị dự án.11





SỰ THAM GIA TRONG ĐÁNH GIÁ  
CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CỦA ADB





Giới thiệu

ADB ngày càng quan tâm đến việc trưng cầu quan điểm của các chuyên gia bên ngoài và các 
bên có liên quan trong việc xây dựng và đánh giá các chính sách, chiến lược và chương trình 
quốc gia của mình (theo tinh thần của chiến lược quan hệ đối tác quốc gia [CPS]). Tiêu biểu là 
Chính sách Bảo trợ xã hội 2009 (SPS) và Chính sách Truyền thông 2011 (PCP).

Vì sao tham gia lại quan trọng trong việc đánh giá chính sách, 
chiến lược và chương trình quốc gia của ADB?

Tham gia dưới hình thức tham vấn giúp thu thập ý kiến đóng góp và tư vấn của nhiều bên có 
liên quan khác nhau, những người chịu ảnh hưởng của chính sách, cũng như các chuyên gia 
trong lĩnh vực này. Sản phẩm của các cách tiếp cận có sự tham gia sẽ 

• phù hợp hơn với bối cảnh địa phương;
• có ưu điểm về mặt kỹ thuật;
• tiếp cận với thông lệ quốc tế tốt;
• hài hòa với các đối tác phát triển khác (chú thích 5); và 
• phản ánh các thông tin và góc nhìn đa chiều.

2  

Tham vấn nhiều bên liên quan trong xây dựng và rà soát chính 
sách và chiến lược là yếu tố quan trọng để đảm bảo các chính sách 
này phản ánh các thông lệ quốc tế tốt nhất và tổng hợp được các 
ý kiến và nhu cầu của các đối tượng mà chính sách sẽ hỗ trợ. Quy 
trình tham gia xây dựng sự hiểu biết và tinh thần làm chủ của các 
chính sách và làm cho việc thực hiện trở nên dễ dàng hơn.

Nguồn: ADB. 2006. Tài liệu Staff Instructions on Definition of Directoral Documents and
Processing of Policy and Strategy Papers. Manila.

Sự tham gia trong Đánh giá 
Chính sách, Chiến lược và 
Chương trình Quốc gia của ADB
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Nói một cách tóm tắt, văn bản chính sách sẽ thu được lợi ích từ kiến thức và kinh nghiệm của 
những người tham gia vào quá trình tham vấn.12 

Tham vấn cũng cải thiện hiểu biết của các bên quan tâm về mục tiêu và hoạt động của ADB và 
DMC, và đảm bảo rằng các văn bản có chất lượng hơn nhờ có tinh thần làm chủ cao hơn và sự 
ủng hộ từ nhiều bên liên quan. Cuối cùng, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao chất 
lượng cho quá trình thực hiện, tối đa hóa tác động chính sách.13

Cách thực hiện quy trình xây dựng hoặc rà soát có sự tham gia 
Bí quyết để phân tích và tham vấn các bên liên quan thành công trong Công cụ  1, trang 26, 
được áp dụng để đảm bảo quy trình xây dựng hoặc rà soát có sự tham gia một cách hiệu quả 
đối với chính sách, chiến lược hay chương trình. Phần dưới đây sẽ giải thích tham gia nằm ở 
đâu trong các quy trình rà soát tương ứng.

Chính sách và Chiến lược

Các cơ hội tham gia quan trọng nhất thường xuất hiện ở đầu và cuối giai đoạn chính sách: khi 
xây dựng chính sách mới, hoặc rà soát và cập nhật chính sách hiện hành.

Các văn bản chính sách có lợi nhờ các nhận xét bổ sung trong nội bộ của ADB với quan điểm 
của các bên có liên quan. Tuy nhiên, nhu cầu chính xác và tính chất của hoạt động đánh giá 
bên ngoài phụ thuộc vào chủ đề và mục tiêu tham vấn. Các tổ chức xã hội dân sự thường tự 
nguyện giám sát việc thực hiện. Họ có thể liên hệ với cán bộ của ADB hoặc cán bộ của chính 
phủ khi có vấn đề quan tâm, nhưng đồng thời họ cũng phải được tham vấn trong bất kỳ hoạt 
động rà soát độc lập nào.

Thông lệ tốt về tham vấn bên ngoài bao gồm cả 
tham vấn trên phương tiện điện tử và bằng văn 
bản cùng với các phương pháp tham vấn trực tiếp 
trong một mẫu đại diện các nước thành viên của 
ADB, cả quốc gia tài trợ và quốc gia thành viên đang 
phát triển. Ít nhất phải cung cấp hai bản thảo để lấy 
ý kiến của công chúng trong quá trình rà soát, và 
dành đủ thời gian để các bên liên quan cho ý kiến. 
Càng nhiều phương pháp có sự tham gia càng cho 
phép những đối tượng thường bị gạt ra ngoài lề 
được thể hiện quan điểm của họ, và tránh được việc 
loại trừ các đối tượng không biết tiếng Anh hoặc 
không dùng internet.

Kinh nghiệm của ADB bao gồm nhiều mô hình sáng tạo: mở ra các “cuộc thi viết”; mời các bên 
liên quan cả nội bộ và bên ngoài tham gia viết dự thảo kế hoạch hành động; tổ chức các cuộc 
tham vấn trên mạng và trực tiếp theo kiểu truyền thống.14

Công cụ 1: Phân tích và Tham vấn Các bên liên quan hướng dẫn về các phương pháp phân 
tích và tham vấn nhằm xác định ra các bên có liên quan chủ chốt và lựa chọn phương thức 
phù hợp để tiếp cận các nhóm đối tượng khác nhau.

Cuốn ADB Staff Instructions on 
Definition of Directoral Documents 
and Processing of Policy and 
Strategy Papers nhấn mạnh những 
đóng góp tích cực của các bên có liên 
quan chủ chốt cả ở trong nội bộ và 
bên ngoài, khi xử lý các văn bản chính 
sách và chiến lược. 
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Những phương pháp này thích hợp với hoạt động rà soát chính sách và xây dựng dự án. Ngoài 
ra, cuốn Civil Society Organization Sourcebook của ADB nêu rõ thông tin chi tiết về thực hành 
tốt trong việc đưa các tổ chức xã hội dân sự vào xây dựng chính sách.15 

Khi quá trình tham vấn nội bộ và bên ngoài đã kết thúc, Ban Điều hành sẽ thảo luận bản dự 
thảo dựa trên các ý kiến phản hồi từ đợt tham vấn trước khi sửa đổi, biên tập và nộp cho Ban 
Giám đốc Điều hành để phê duyệt.16

Hoạt động rà soát Chính sách Truyền thông của ADB năm 2010 và rà soát Chính sách Tài 
nguyên Nước 2005 là những ví dụ về cách tiếp cận tham vấn bên ngoài.

Tham vấn các bên liên quan trong đợt rà soát về Chính sách Truyền thông (PCP) 
trong năm 2010

• Bối cảnh: ADB có nhiệm vụ rà soát PCP đã được phê duyệt vào tháng 9 năm 2005 trong vòng 5 năm. 
• Mục tiêu: tham vấn cho phép các bên liên quan cả nội bộ và bên ngoài được đóng góp quan điểm trong 

quá trình rà soát chính sách và đảm bảo rằng chính sách mới tiếp cận được thông lệ quốc tế tốt nhất. 
• Phương pháp: Phân tích các bên liên quan dẫn đến một kế hoạch tham vấn toàn diện, kết hợp giữa tham 

vấn trên mạng với tham vấn trực tiếp trong thời gian 9 tháng. 

– PCP 2005 và hai bản dự thảo mới được tải lên mạng adb.org/PCP-Review để công chúng đóng góp ý kiến
– Các hội thảo tham vấn được tổ chức tại thủ đô các nước thành viên đang phát triển và sáu nước không 

phải thành viên đang phát triển, với các đại diện từ cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên cứu, các định chế 
tài chính đa phương khác, các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân, chuyên gia nghiên cứu, báo chí 
và các đối tượng khác; bản dịch bản thảo đầu tiên được gửi trước cho người tham gia hội thảo

– Tổ chức tham vấn với các đối tượng chịu ảnh hưởng ở các địa bàn dự án của ADB tại bốn nước DMC 
với những đối tượng phỏng vấn chính và thảo luận nhóm, một số cuộc có người dẫn dắt tham vấn từ các 
tổ chức phi chính phủ

Các bản ghi chép nội dung tham vấn được đăng tải trên mạng với các ma trận thể hiện những phản hồi lại các ý 
kiến nhận xét.

Tham vấn các bên liên quan trong hoạt động Rà soát việc thực hiện Chính sách Tài 
nguyên Nước 2005 của ADB

• Bối cảnh: ADB quy định phải rà soát toàn diện việc thực hiện chính sách trong vòng 5 năm kể từ khi ban hành.
• Mục tiêu: Việc rà soát chính sách giúp ADB và các bên có liên quan đánh giá được tiến bộ trong quá trình 

thực hiện, và đưa ra kiến nghị cải thiện các chương trình dự án về nước của ADB.
• Phương pháp: Kế hoạch tham vấn phác họa những hợp phần chính như sau để tiếp cận với các bên liên 

quan chính:

– Một Ban rà soát để giám sát quy trình bao gồm quan chức của quốc gia thành viên đang phát triển, xã hội 
dân sự, nhà tài trợ và các chuyên gia của khu vực tư nhân

– Họp tham vấn với các bên có liên quan bao gồm xã hội dân sự, trong cả năm khu vực của ADB và tham 
vấn riêng với xã hội dân sự và khu vực tư nhân ở Manila

– Phản hồi từ các bên có liên quan thông qua bản khảo sát được phát tại các hội nghị
– Hội thảo cho cán bộ và tư vấn của ADB 

Các phát hiện chính từ tham vấn, bao gồm cả báo cáo của ban rà soát được đăng tải trên mạng với ý kiến phản 
hồi của ADB về việc sử dụng kết quả trong các chương trình dự án đang hoạt động.
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Chương trình quốc gia và Chiến lược quan hệ đối tác quốc gia

Việc xây dựng CPS bắt đầu bằng việc xem xét các kế hoạch phát triển quốc gia và thực hiện các 
phân tích tiền CPS cùng các đánh giá ngành hoặc lộ trình (giới, nghèo đói, cơ sở hạ tầng, giáo 
dục…). Các lộ trình này là cơ hội đầu tiên để tham vấn các bên có liên quan và sử dụng các 
phương pháp đánh giá có sự tham gia (xem Công cụ 3). Hài hòa giữa chu trình chính sách và 
lập kế hoạch của chính phủ với chu trình của các đối tác phát triển khác mang lại nhiều lợi ích.

Cuốn Country Partnership Strategy (CPS) Guidelines cho 
biết quy trình CPS sẽ có sự tham gia đầy đủ của các bên có liên 
quan trong và ngoài chính phủ để đảm bảo có sự cam kết rộng rãi 
và tinh thần làm chủ của các bên đối với CPS.

Bước tiếp theo thường là hội thảo hẹp nhóm cán bộ chương trình của ADB, cho phép thực 
hiện tham vấn các bên liên quan.

Hướng dẫn CPS khuyến nghị rằng trước hết phải xác định các bên có liên quan chính, sau đó 
cấu trúc hoạt động tham vấn cho phù hợp.17 Công cụ 1: Phân tích và Tham vấn các bên liên 
quan nêu rõ chi tiết về quy trình này.

Các cuộc họp với NGO, giới học thuật và các bên liên quan khác về văn bản dự thảo chứng tỏ 
rất có tác dụng. Một hội thảo rộng không chính thức thảo luận về nội dung ban đầu và các kết 
quả tham vấn. Văn bản dự thảo sau đó được chỉnh sửa và sửa đổi lần cuối trước khi khẳng định 
với chính phủ và thông qua (chú thích 17). CPS bắt đầu chu trình dự án (xem Tab 3: Tham gia 
trong Chu trình Dự án của ADB, trang 15).

Ví dụ về CPS 2011 của Cam-pu-chia dưới đây minh họa một cách tiếp cận về sự tham gia của 
xã hội dân sự.

Tham vấn với Xã hội dân sự trong quá trình Xây dựng Chiến lược Quan hệ Đối tác 
Quốc gia Cam-pu-chia (CPS)

•      Bối cảnh: Chương trình và Chiến lược Quốc gia Cam-pu-chia (2005–2009) được cập nhật để trở thành 
Chiến lược Quan hệ Đối tác Quốc gia Cam-pu-chia (2011–2014), phản ánh quy trình hoạt động mới của 
ADB và Văn bản Chiến lược Giảm nghèo của Chính phủ Cam-pu-chia.

•      Mục tiêu: Các tổ chức Xã hội Dân sự (CSO) ở Cam-pu-chia cho thấy ADB cần lựa chọn đối tượng phù 
hợp hơn trong các hoạt động tham vấn và tập trung vào các cơ hội xem xét ý kiến đóng góp một cách hiệu 
quả. Do vậy, ADB quyết định sẽ tập trung vào tham vấn với xã hội dân sự ở cấp độ đánh giá ngành, đây 
là nguồn thông tin đầu vào cho CPS. ADB khai thác được kiến thức chuyên môn của xã hội dân sự và các 
tổ chức xã hội dân sự có thể gây ảnh hưởng đến chiến lược của ADB và nhận biết về các cơ hội hợp tác 
khác.

•      Phương pháp: Các hội thảo tham vấn chuyên sâu tập trung vào đánh giá các chủ đề phân cấp và phi tập 
trung hóa, giáo dục, môi trường, nông nghiệp, trong đó các tổ chức xã hội dân sự có nhiều kinh nghiệm và 
kiến thức chuyên sâu. Mạng lưới tổ chức phi chính phủ trong mỗi ngành khuyến nghị rằng các tổ chức xã 
hội dân sự phải tham gia, và những ngành này được lựa chọn do có tính bổ sung rõ rệt và có những điểm 
mạnh làm cơ sở cho ADB và xã hội dân sự có thể khai thác. Người tham gia hội thảo tham vấn nhận được 
phản hồi về các kế hoạch sử dụng ý kiến đóng góp sau các cuộc tham vấn. Việc đăng tải tóm tắt dự thảo 
CPS bằng tiếng Khmer trên trang web của cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Cam-pu-chia cho phép 
đóng góp ý kiến bằng văn bản.
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Giới thiệu

Trong cuốn Hướng dẫn này, “dự án” là chỉ các dự án vay (vay đầu tư và vay chính sách), viện 
trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật. Mặc dù các chính phủ vẫn là đối tác chính của ADB, 
song các chương trình dự án cho khu vực ngoài chính phủ (bao gồm cả khu vực tư nhân) 
ngày càng tăng sau khi Chiến lược 2020 đưa họ trở thành đối tượng ưu tiên.

Việc lồng ghép hoạt động tham gia mạnh mẽ hơn vào 
chu trình dự án của ADB dẫn đến cải thiện chất lượng 
và hiệu quả hoạt động. Sự tham gia phải bắt đầu trong 
quy trình xây dựng CPS và tiếp tục trong quá trình 
xây dựng đề cương dự án cụ thể, chuẩn bị dự án, phê 
duyệt và thực hiện dự án. Với vai trò của chính phủ 
là chủ đầu tư hầu hết các dự án do ADB tài trợ, ADB 
và các quốc gia thành viên đang phát triển phải phối 
hợp với nhau để đảm bảo có sự tham gia trong suốt 
chu trình dự án. Bảng Trách nhiệm tham gia trong các 
dự án của chính phủ vạch rõ những trách nhiệm này. 
Tương tự, trong khu vực tư nhân, ADB phải phối hợp 
với các đối tác trái quyền (xem trang 22).

Tính chất tham gia thay đổi theo loại hình dự án, phương thức tài trợ hoặc loại hình hoạt 
động (chương trình dự án của chính phủ hay hoạt động trái quyền), và môi trường thể 
chế. Ví dụ, ở các nước có môi trường rủi ro và có xung đột, sự tham gia của người dân tộc 
thiểu số là rất quan trọng để tăng cường tính sở hữu của dự án hỗ trợ và giảm thiểu rủi ro 
căng thẳng hoặc xung đột xã hội.

3  

ADB coi việc thúc đẩy sự tham gia của công chúng, khu vực tư 
nhân và xã hội dân sự vào mọi lĩnh vực hoạt động là yếu tố cực kỳ 
quan trọng đối với công tác giảm nghèo. Lồng ghép hoạt động 
tham gia vào mọi công đoạn của chu trình dự án giúp tối đa hóa 
tác động và tính bền vững thông qua sự đóng góp và tinh thần 
làm chủ của các bên liên quan.
Nguồn: ADB. 2004. Tài liệu Enhancing the Fight against Poverty in Asia and the Pacific. The Poverty Reduction Strategy of the 
Asian Development Bank. Manila; ADB. 2004. Hỗ trợ Khẩn cấp và Chống thiên tai. Sổ tay Hướng dẫn Hoạt động. OM D7/
BP. Manila.

Sự tham gia trong Chu trình Dự án 
của ADB—Hướng dẫn và Công cụ

19

“Trong các dự án vốn vay và dự án hỗ 
trợ kỹ thuật, ADB có thể dựa vào kiến 
thức của các tổ chức phi chính phủ 
và chuyên môn mà họ đã gây dựng 
được.”

Nguồn: ADB. 1998. Tài liệu Chính sách Cooperation between ADB 
and NGOs. Manila.
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Tham gia trong chu trình dự án
Phần này dựa trên chu trình dự án chuẩn của ADB đối với các khoản vay dành cho chính phủ 
vốn chiếm đa số trong công cụ tài trợ được ADB sử dụng.18 Xử lý một dự án TA vốn vay thường 
tuân theo những thủ tục giống như vay dự án, và dự án TA viện trợ không hoàn lại xử lý kèm 
theo một khoản vay thì theo các thủ tục dành cho đề xuất dự án.19 Tuy nhiên, có nhiều hình 
thức vay và các công cụ tài trợ khác, và trang web của ADB nêu rõ chi tiết về chu trình dự án 
đối với các loại này.20 Các bí quyết và công cụ dưới đây có thể được điều chỉnh và áp dụng 
trong phần lớn các hoàn cảnh. Trong một số dự án, có tồn tại các cơ hội tham gia sâu rộng cụ 
thể; ví dụ như quỹ tài trợ đa đợt (MFF) cho phép xây dựng quan hệ đối tác dài hạn khi việc cấp 
vốn được thực hiện thành nhiều đợt. Các chương trình dự án cho khu vực tư nhân áp dụng 
quy trình phê duyệt tín dụng khác biệt thì có quy định riêng. 

Trách nhiệm tham gia trong các dự án của chính phủ 

Nước thành viên đang phát triển nhận tài trợ ADB

Xây dựng Chương trình quốc gia

•      Đàm phán và thống nhất về mục tiêu và kế hoạch tham 
gia trong Chiến lược Quan hệ Đối tác Quốc gia (CPS) với 
ADB

•      Thảo luận về sự tham gia với quan chức các quốc gia 
thành viên đang phát triển và đảm bảo các mục tiêu và kế 
hoạch tổng quát nằm trong CPS

Chuẩn bị dự án

•      Thảo luận và thống nhất về sự tham gia trong quá trình 
chuẩn bị dự án với các thành viên của ADB, góp phần 
chuẩn bị cho phân tích đói nghèo và xã hội sơ bộ (IPSA)

•      Hỗ trợ tham vấn trong chuẩn bị dự án và xây dựng kế 
hoạch tham gia trong quá trình thực hiện; cung cấp thông 
tin để hoàn thành Chiến lược xã hội và giảm nghèo tóm 
tắt (SPRSS)

•      Đóng góp và thống nhất về các văn kiện cần phê duyệt 
bao gồm các văn kiện về tham gia (Chiến lược truyền 
thông dành cho các bên liên quan trong Sổ tay Hướng 
dẫn Quản lý Dự án)

•      Phối hợp với các quan chức DMC để hoàn tất IPSA
•      Đưa trách nhiệm tham gia vào điều khoản tham chiếu 

dành cho các tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án 
•      Xây dựng kế hoạch tham gia (để chuẩn bị và thực hiện); 

thực hiện tham vấn trong quá trình chuẩn bị dự án, và 
hoàn thiện SPRSS

•      Đưa nội dung tham gia vào thiết kế dự án và kế hoạch 
tham gia trong quá trình thực hiện trong các văn kiện cần 
phê duyệt (Xem bảng Sự tham gia trong chu trình dự án 
của chính phủ do ADB tài trợ để biết thêm chi tiết)

Lập kế hoạch tác nghiệp

•      Các cơ quan điều hành và thực hiện dự án phối hợp với 
nhóm cán bộ dự án của ADB và các bên có liên quan 
khác trong dự án 

•      Đảm bảo bên nhận tài trợ/đối tác sẵn sàng thực hiện dự 
án; thành lập đầu mối cho kế hoạch tham gia và Chiến 
lược Truyền thông các bên tham gia

Thực hiện, Theo dõi và Báo cáo

•      Chủ trì thực hiện dự án, bao gồm các hợp phần dự án có 
sự tham gia, nộp báo cáo tiến độ dự án cho ADB

•      Rà soát việc thực hiện dự án và tiến độ tham gia đối chiếu 
với Kế hoạch tham gia, thông qua báo cáo cơ quan điều 
hành của DMC, các đoàn đánh giá, và giám sát độc lập; 
cập nhật hệ thống quản lý dự án

Tự đánh giá và Đánh giá sau khi kết thúc

•      Nộp riêng một báo cáo hoàn thành dự án bao gồm mô tả 
tình hình tham gia; đóng góp vào báo cáo hoàn thành của 
ADB khi tham quan hiện trường kết thúc dự án và các 
báo cáo đánh giá độc lập về sau

•      Rà soát và đánh giá việc thực hiện các hoạt động tham 
gia; viết báo cáo đánh giá độc lập và báo cáo hoàn thành 
dự án

 
Ghi chú: Xem trang 64 để biết thêm chi tiết về trách nhiệm tham gia trong chính sách bảo trợ xã hội. 
Người chịu ảnh hưởng của dự án có thể tham gia Cơ chế Giải trình trách nhiệm vào mọi thời điểm của chu trình dự án (cho đến khi báo cáo hoàn thành dự án 
được đệ trình). (Cơ chế Giải trình trách nhiệm của ADB tạo điều kiện cho những người chịu ảnh hưởng tiêu cực của các dự án do ADB tài trợ được lên tiếng và 
tìm giải pháp cho các vấn đề của họ, đồng thời báo cáo về mọi hành vi không tuân thủ các thủ tục và chính sách hoạt động của ADB).
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Chu trình dự án Tham gia Công cụ Cách tiếp cận/ví dụ Các bên tham gia chính

1. Xây dựng 
chương trình 
quốc gia
(Chiến lược Quan 
hệ Đối tác Quốc 
gia [CPS])

Phân tích, tham vấn bên liên quan và 
lập lộ trình cho ngành, hoặc đánh giá 
với các phương pháp tham gia góp 
phần vào CPS

• Công cụ 1: Phân tích 
và Tham vấn bên liên 
quan (trang 25)

• Công cụ 3: Đánh giá 
có sự tham gia  
(trang 37)

Tạo lập/chia sẻ thông tin 
và tham vấn
ADB/chính phủ chia sẻ ý 
tưởng và tham vấn ý kiến 
các bên có liên quan

Nhóm cán bộ đánh giá 
ADB, quan chức chính 
phủ và các bên có liên 
quan chính tại quốc gia 
đối tác

2. Xử lý, chuẩn bị 
dự án
(tài liệu đề cương 
dự án, hỗ trợ kỹ 
thuật chuẩn bị dự 
án [PPTA], và tìm 
hiểu thực tế đối 
với dự án vay/
viện trợ không 
hoàn lại)

–  Thảo luận về sự tham gia với 
chính phủ 
– Phân tích và tham vấn bên liên 
quan sơ bộ là một phần của đoàn 
khảo sát xây dựng đề cương và 
chuẩn bị phân tích xã hội và nghèo 
đói sơ bộ
– Trong PPTA đưa vấn đề tham gia 
vào phân tích và khuôn khổ thiết kế 
và giám sát (DMF);
Các kế hoạch tham gia, đảm bảo 
bình đẳng giới/an sinh xã hội (tóm tắt 
trong Chiến lược giảm nghèo và xã 
hội tóm tắt [SPRSS]); và Chiến lược 
truyền thông dành cho các bên liên 
quan (thể hiện trong Sổ tay hướng 
dẫn Quản lý dự án [PAM]).
– DMF, SPRSS, và PAM gắn với báo 
cáo và khuyến nghị lên Chủ tịch để 
phê duyệt 

• Công cụ 1: Phân tích 
và tham vấn bên liên 
quan

• Công cụ 2: Tối đa hóa 
sự tham gia trong DMF 
(trang 33)

• Công cụ 3: Đánh giá 
có sự tham gia

• Công cụ 4: Xây dựng 
Kế hoạch tham gia 
(trang 41)

• Công cụ 5: Xây dựng 
Chiến lược Truyền 
thông Các bên liên 
quan (trang 47)

Tạo lập/chia sẻ thông tin 
và tham vấn
ADB/chính phủ chia sẻ ý 
tưởng dự án; các tổ chức 
xã hội dân sự (CSO) và 
các bên có liên quan khác 
chia sẻ nghiên cứu và kinh 
nghiệm 

Hợp tác
CSO nhận hợp đồng thực 
hiện các đánh giá có sự 
tham gia

Quan hệ đối tác
Cùng thiết kế dự án

Nhóm cán bộ dự án 
ADB (bao gồm tư vấn 
phát triển xã hội và tư 
vấn PPTA), quan chức 
chính phủ và 
các bên có liên quan 
chính

3. Lập kế hoạch tác 
nghiệp
(đánh giá sự sẵn 
sàng của dự án / lập 
kế hoạch công tác)

Sau khi phê duyệt dự án phối hợp 
với các bên có liên quan của dự án 
để chuẩn bị thực hiện. Hoàn tất hợp 
đồng và thỏa thuận đối tác

• Công cụ 1: Phân tích và 
tham vấn bên liên quan

• Công cụ 6: phối hợp 
với các CSO 
(xem trang 51)

Như phần chuẩn bị dự án 
ở trên

Nhóm cán bộ dự án ADB, 
quan chức của quốc gia 
thành viên đang phát triển 
(DMC), và các bên có liên 
quan đến dự án

4. Thực hiện, 
theo dõi và  
báo cáo

Thực hiện các cách tiếp cận có sự 
tham gia, theo dõi và đánh giá việc 
áp dụng, ví dụ như thông qua báo 
cáo hàng quý của cơ quan điều hành 
(EA), báo cáo của các đoàn công tác, 
báo cáo tiến độ dự án, báo cáo kết 
quả thực hiện dự án và giám sát độc 
lập. Cơ chế Giải trình trách nhiệm của 
ADB được áp dụng

• Công cụ 6: Phối hợp 
với CSO

• Công cụ 7: Theo dõi 
và Đánh giá (M&E) có 
sự tham gia 
(xem trang 57)

Tạo lập/chia sẻ thông tin 
và tham vấn

Như trên, cộng với việc 
CSO chia sẻ hoạt động 
M&E tự nguyện

Phối hợp
CSO nhận hợp đồng thực 
hiện M&E độc lập hoặc 
thực hiện một hợp phần 
dự án

Quan hệ đối tác
Phát triển dựa vào cộng 
đồng, đồng tài trợ v.v.

Cơ quan điều hành dự 
án của DMC và các 
cơ quan thực hiện dự 
án khác của DMC, các 
bên có liên quan tham 
gia vào thực hiện dự án 
và (các) nhóm đánh giá 
dự án của ADB

5. Tự đánh giá Tự đánh giá có sự tham gia thông 
qua các báo cáo giữa kỳ và báo cáo 
kết thúc dự án, vd. tham vấn ý kiến 
các bên có liên quan, thuê giám sát 
độc lập 

• Công cụ 1: Phân tích 
và tham vấn các bên 
liên quan

• Công cụ 6: Phối hợp 
với CSO

• Công cụ 7: M&E có sự 
tham gia

Tham vấn
M&E có sự tham gia với 
người dân bị ảnh hưởng bởi 
dự án; CSO đóng góp đầu 
vào cho đánh giá

Hợp tác
CSO nhận hợp đồng đánh 
giá dự án và duy trì hoạt động

Cơ quan điều hành dự 
án, nhóm cán bộ dự 
án và nhóm đánh giá 
của ADB, nhóm đánh 
giá sau khi kết thúc dự 
án, các nhà đánh giá 
độc lập và các bên có 
liên quan

6. Hoàn thành dự án 
và Đánh giá sau khi 
kết thúc
(dự án/ngành/
quốc gia)

Đánh giá kết thúc dự án có sự tham 
gia bởi Vụ Đánh giá Độc lập của ADB 
hoặc bên nhận tài trợ/đối tác, tham 
vấn với các bên có liên quan

Như đối với phân tự 
đánh giá

Như đối với phần tự 
đánh giá

Như đối với phần tự 
đánh giá

Tham gia trong Chu trình Dự án của ADB dành cho khu vực nhà nước
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Giai đoạn 1: Xây dựng Chương trình quốc gia

CPS xác định các dự án nằm trong kế hoạch; đánh giá hoạt động nghiệp vụ hàng năm sau đó 
đưa ra các chu trình tham gia đối với các dự án cần thêm thời gian.

Giai đoạn 2: Xử lý dự án

Sự tham gia dựa trên các mục tiêu và kế hoạch tham gia trong CPS và bắt đầu từ sớm, ngay 
trong giai đoạn đưa ra đề cương. Báo cáo Phân tích Xã hội và Nghèo đói sơ bộ (IPSA) là một 
trong những xuất phát điểm của sự tham gia.21 Trong mẫu báo cáo IPSA, vấn đề tham gia được 
xem xét trong Phần B về các vấn đề phát triển xã hội.

Ở giai đoạn này, một phân tích các bên liên quan sơ bộ sẽ xác định a) những nhóm đối tượng 
nào có lợi ích đối với dự án, và b) lợi ích của họ và khả năng hỗ trợ hay cản trở việc thực hiện 
dự án. Phân tích này cũng có thể xác định các lợi ích xung đột tiềm tàng giữa các bên có liên 
quan khác nhau (xem Công cụ 1: Phân tích và Tham vấn Các bên liên quan, trang 25). Báo cáo 
IPSA đưa ra một danh sách sơ bộ các bên có liên quan và thông tin về hoạt động tham gia sẽ 
diễn ra trong quá trình xử lý chuẩn bị dự án và có cần xây dựng một kế hoạch tham gia hay 
không (chú thích 21).

Đối với MFF thì không yêu cầu phải xây dựng một IPSA mới cho các đợt giải ngân thứ hai và 
tiếp theo. Tuy nhiên, việc phê duyệt các đợt giải ngân tiếp theo đòi hỏi phải có bằng chứng về 
sự tuân thủ theo các kế hoạch bảo trợ xã hội đã nêu trong Thỏa thuận khung MFF (áp dụng 
cho tất cả các đợt giải ngân). Cách làm này cho phép các bên liên quan tiếp tục tham gia khi 
cần thiết.

Thúc đẩy sự Tham gia trong Chuẩn bị Dự án

Trong quá trình xây dựng dự án, ADB và cán bộ của quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) cần tự đặt cho 
mình và đồng nghiệp những câu hỏi sau để nâng cao chất lượng ngay từ ban đầu:

• Nội dung của kế hoạch tham gia trong giai đoạn thiết kế dự án của anh/chị bao gồm những gì, và đã được 
thực hiện như thế nào cho đến thời điểm này?

• Sự tham gia cho đến nay có đầy đủ hay không? Thời gian và nguồn lực phân bổ cho hoạt động tham gia có 
đủ không?

• Anh/chị học được gì thông qua quá trình tham gia, và điều này giúp gì cho việc xây dựng/cải thiện thiết kế 
dự án?

• Có rủi ro tiềm tàng nào cho dự án được xác định trong quá trình tham gia cho đến nay hay không, và anh/
chị đã xây dựng biện pháp giảm nhẹ các rủi ro này hay chưa?

• Nội dung của kế hoạch tham gia cho giai đoạn thực hiện dự án của anh/chị là gì?

Bảng chi tiết về Sự tham gia trong Chu trình Dự án của ADB dành cho chính phủ cho thấy các 
cơ hội tham gia trong suốt chu trình dự án. Bảng này cũng nêu bật các công cụ có thể sử dụng 
ở mỗi giai đoạn, ví dụ về các hình thức tham gia khác nhau và các bên tham gia chính ở mỗi 
giai đoạn.
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Phát triển Dựa vào Cộng đồng cho Người nghèo Thành thị ở các khu vực Ger, Mông Cổ
(cách tiếp cận tham gia: hợp tác và đối tác; mức độ tham gia: sâu)

Phát triển dựa vào cộng đồng (CDD) trao quyền kiểm soát các quyết định và nguồn lực cho các nhóm cộng 
đồng. Những nhóm này, thường là các nhóm không chính thức, phối hợp với các tổ chức hỗ trợ và các nhà cung 
cấp dịch vụ như chính quyền địa phương, doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức phi chính phủ (NGO) để xây 
dựng các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng, tổ chức hoạt động kinh tế và quản lý tài nguyên, và cải thiện quản trị 
công. Ví dụ, thông qua các nguồn lực từ một khoản viện trợ CDD của ADB, các cộng đồng sống ở các khu vực 
ger (lều bạt truyền thống) của Mông Cổ đã xây dựng được các cơ sở hạ tầng cần thiết (bao gồm các cơ sở xử 
lý nước thải và chiếu sáng đường phố), tham gia các hoạt động tạo thu nhập (sản xuất sữa, nuôi ong), và kiểm 
soát được hoạt động xây dựng phát triển địa phương.

Các đề xuất tiểu dự án của cộng đồng được đánh giá theo mức độ lợi ích cho cả cộng đồng, sự cam kết của 
cộng đồng và phần đóng góp cam kết (tiền mặt và hiện vật) từ chính quyền địa phương. Cộng đồng sẽ đóng góp 
ít nhất 20% (17% bằng hiện vật hoặc công lao động và 3% bằng tiền mặt) của số tiền viện trợ và đóng tiền vào 
một tài khoản ngân hàng chung của cả cộng đồng. Dự án đã hợp đồng với Trung tâm Tài nguyên Phát triển Đô 
thị (UDRC), một NGO từ U-lan-ba-to phát triển năng lực cho địa phương để thực hiện các dự án phát triển dựa 
vào cộng đồng. UDRC tiến hành tham vấn để xác định vấn đề, chuẩn bị đề xuất và lựa chọn các dự án khả thi 
để tiến hành thực hiện với sự tham gia của cộng đồng.

Nguồn: ADB. 2007. Dự án Grant to Mongolia for Community-Driven Development for Urban Poor in Ger Areas. Manila.

Sự tham gia của các bên liên quan vẫn tiếp tục với việc chuẩn bị dự án và thiết kế Khuôn khổ 
Thiết kế và Giám sát (DMF). Tùy theo dự án, ảnh hưởng của các bên liên quan đối với quá trình 
thiết kế dự án có thể ở mức độ từ cao đến tương đối thấp. Trong một số dự án giống như dự 
án dựa vào cộng đồng ở Mông Cổ đã mô tả ở trên, sự tham gia đóng vai trò trung tâm đối với 
mục tiêu cốt lõi của dự án. Trong các dự án khác, bao gồm phần lớn các dự án cơ sở hạ tầng, 
những hàm ý về bảo trợ xã hội làm cho việc tham gia trở thành yếu tố thiết yếu để hiểu rõ tác 
động đối với đời sống của người dân và đảm bảo sao cho các kế hoạch được điều chỉnh một 
cách thích hợp nhất và người dân được đền bù tốt nhất. Cuối cùng, có cả các dự án hạn chế 
hơn về cơ hội cũng như lợi ích của việc tham gia trong thiết kế dự án. Trong đó có các dự án 
nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực của chính phủ về một kỹ năng chuyên môn cụ thể nào đó như 
thiết kế kỹ thuật hay kế toán. 

Công cụ 1 hướng dẫn về phân tích và tham vấn các bên liên quan (trang 25), trong khi đó 
Công cụ 2 xem xét cụ thể việc tối đa hóa sự tham gia trong DMF (trang 33).22 ADB và DMC đều 
thu được kinh nghiệm trong việc tổ chức các hội thảo về DMF với các bên liên quan để đạt 
được đồng thuận về thiết kế dự án, và trong việc sử dụng các phân tích cây vấn đề và mục tiêu 
để cải thiện chất lượng dự án và nâng cao tinh thần làm chủ của địa phương. Đánh giá có sự 
tham gia cũng cung cấp thông tin cho việc thiết kế dự án và Công cụ 3 cung cấp một cái nhìn 
tổng quan về việc này (trang 37). Tham gia vào DMF có hai khía cạnh riêng, song liên quan mật 
thiết với nhau: đưa các bên có liên quan tham gia xây dựng khung và lồng ghép các mục tiêu 
và hoạt động có sự tham gia vào quá trình thực hiện.

Văn phòng Hoạt động Dịch vụ Trung ương của ADB (COSO) đào tạo cho các cán bộ của ADB và 
các quan chức chính phủ về việc áp dụng DMF. COSO cũng đào tạo cho các cán bộ hướng dẫn 
ở DMC, hình thành một đội ngũ cán bộ địa phương chủ chốt để hỗ trợ hoạt động tham vấn.

Sự tham gia phải được lồng ghép vào các phân tích nghèo đói, xã hội và các phân tích khác 
hoặc các đánh giá tác động, để cung cấp thông tin cho quá trình chuẩn bị dự án và xây dựng 
các kế hoạch tham gia, giới, xã hội và bảo trợ xã hội. Ví dụ, đưa các phân tích kỹ lưỡng về các 
bên liên quan và cơ chế trách nhiệm giải trình vào trong phân tích kinh tế để thiết kế các  
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dự án dịch vụ công được chứng minh là một việc làm rất hiệu quả.23 Các cơ hội tham gia vào 
đánh giá cơ chế bảo trợ xã hội và giảm nhẹ rủi ro được nêu chi tiết cho phần nói về Bảo trợ xã 
hội trong cuốn Hướng dẫn này. Tất cả những nội dung này đều đóng góp cho Chiến lược Xã 
hội và Giảm nghèo tóm tắt (SPRSS).

SPRSS có một phần về tham gia (Phần B của Phân tích Xã hội và Chiến lược).24 Phần này tóm 
tắt về quy trình tham gia trong khi chuẩn bị dự án và cho biết kế hoạch tham gia đã được xây 
dựng hay chưa. Nếu đã có Kế hoạch tham gia thì sẽ có mô tả về những nét chính của kế hoạch, 
còn nếu chưa có thì giải thích lý do vì sao.

Kế hoạch tham gia không nhất thiết phải là một kế hoạch độc lập, và thường được lồng ghép 
với các kế hoạch khác (vd. kế hoạch bảo trợ xã hội, kế hoạch giới hay xã hội). Tuy nhiên, kế 
hoạch này phải xác định được các bên có liên quan cụ thể sẽ tham gia và cách tiếp cận, mức 
độ và phương pháp được sử dụng ở mỗi giai đoạn của chu trình dự án, có xem xét đến những 
hạn chế về thời gian và nguồn lực. Công cụ 4 hướng dẫn chi tiết về việc xây dựng kế hoạch 
(xem trang 41) và các công cụ khác trong chu trình dự án giải thích về các phương pháp cụ 
thể (vd. Theo dõi và Đánh giá có sự tham gia). Chi phí về thời gian của cán bộ và chi phí tài 
chính để hỗ trợ cho kế hoạch tham gia thường được tính vào trong chi phí làm việc chung của 
nhiệm vụ này.

Sau đó, việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn quản lý dự án (PAM) sẽ diễn ra ở giai đoạn tìm hiểu 
thực tế cho dự án vay. Trong đó sẽ xác định các thỏa thuận về thực hiện dự án và các chi tiết về 
bảo trợ xã hội, giới và các khía cạnh xã hội khác. PAM cho mọi dự án đều có Chiến lược truyền 
thông dành cho các bên liên quan, mô tả “những thông tin dự án nào sẽ được truyền thông, 
phương pháp truyền thông, ai sẽ cung cấp thông tin, đối tượng và tần suất truyền thông”. 
Chiến lược này bổ sung cho các kế hoạch tham gia, song chú trọng đến chia sẻ thông tin và 
tham vấn. Công cụ 5 phác thảo quy trình xây dựng Chiến lược truyền thông dành cho các bên 
liên quan (xem trang 47). Bản Hướng dẫn quản lý Dự án cụ thể dành cho việc “thực hiện các dự 
án nhỏ có sự tham gia của cộng đồng”25 phác họa cơ chế giản lược về phối hợp với các tổ chức 
dựa vào cộng đồng (CBO) và các NGO địa phương.

Chính sách Truyền thông của ADB tăng cường sự tham gia trong các dự án 

Chính sách này nhằm tạo điều kiện đối thoại với những đối tượng bị ảnh hưởng và các bên liên quan có 
quan tâm, bao gồm phụ nữ, người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Thông tin về các dự 
án hay chương trình của chính phủ hoặc khu vực ngoài chính phủ (bao gồm các vấn đề môi trường và 
xã hội) phải được công khai cho các đối tượng này, dưới phương pháp, hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu 
và ở nơi dễ tiếp cận. ADB phải phối hợp chặt chẽ với bên vay hoặc đối tác để đảm bảo việc cung cấp 
những thông tin này và tìm kiếm ý kiến phản hồi về đề xuất thiết kế dự án, và đảm bảo có đầu mối liên 
lạc thường xuyên với những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án và các bên quan tâm khác. Quy trình này 
bắt đầu sớm ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, cho phép quan điểm của các bên liên quan được xem 
xét, cân nhắc thấu đáo trong quá trình thiết kế dự án, và sẽ tiếp tục ở từng giai đoạn sau trong quá trình 
chuẩn bị, xử lý và thực hiện dự án hoặc chương trình. ADB phải đảm bảo rằng việc thiết kế dự án hoặc 
chương trình tạo điều kiện cho các bên liên quan cho ý kiến phản hồi trong quá trình thực hiện. ADB cũng 
đảm bảo rằng các thông tin liên quan về những thay đổi lớn về quy mô dự án và các tác động tiềm năng 
được chia sẻ với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án và các bên liên quan khác.

Nguồn: ADB. 2011. Chính sách Public Communications Policy 2011. Manila.



 Tham gia vào Chu trình Dự án của ADB—Hướng dẫn và Công cụ     25

Điều khoản Tham chiếu (ToR) dành cho tư vấn PPTA có thể bao gồm một số hoặc tất cả những 
kết quả đầu ra này. Tất cả đều phải được xây dựng cùng với các bên có liên quan để đảm bảo 
rằng thiết kế dự án đáp ứng được nhu cầu của địa phương.

DMF, SPRSS, PAM, và các kế hoạch giới, xã hội và bảo trợ xã hội lập thành các phụ lục cho báo 
cáo và khuyến nghị của Chủ tịch ngân hàng (RRP), được đệ trình để đàm phán và phê chuẩn 
trước khi dự án bắt đầu.

Giai đoạn 3: Lập kế hoạch tác nghiệp

Trước khi thực hiện dự án, việc phê duyệt được tiếp nối bằng việc lập kế hoạch tác nghiệp. Các 
hợp đồng hay thỏa thuận đối tác được hoàn tất và thông tin qua lại giữa các bên có liên quan 
của dự án sẽ giải quyết mọi vấn đề và đảm bảo tính sẵn sàng cho đoàn khởi động dự án và 
thực hiện dự án.

Giai đoạn 4: Thực hiện, Theo dõi và Báo cáo

Các cách tiếp cận có sự tham gia thúc đẩy kết quả thực hiện dự án và tinh thần làm chủ của 
địa phương trong quá trình thực hiện. Một số dự án như các dự án về sinh kế hay phát triển 
dựa vào cộng đồng (CDD) có thể chế hóa hoạt động tham gia. Các dự án khác, như các dự án 
hạ tầng do chính phủ thực hiện thì tập trung vào việc truyền thông các kế hoạch với các bên 
có liên quan. Kế hoạch tham gia cho giai đoạn thực hiện dự án phản ánh những khác biệt này. 
Các hoạt động trong kế hoạch tham gia bao gồm việc tham vấn thường xuyên, đưa các bên 
có liên quan vào đơn vị thực hiện dự án, tập trung vào việc huy động cộng đồng, hoặc dùng 
các CSO để cung cấp dịch vụ hoặc giám sát độc lập. Công cụ 6 hướng dẫn về việc phối hợp với 
CSO để hỗ trợ cho các hợp phần có sự tham gia trong quá trình thực hiện dự án.

PAM bao gồm một kế hoạch thực hiện dự án để ghi nhận các kết quả đầu ra với các hoạt động 
thực hiện chính (hàng tháng hoặc hàng quý), bao gồm các kết quả liên quan đến DMF, kế 
hoạch giới, xã hội và bảo trợ xã hội (bao gồm nội dung tham gia) và chiến lược truyền thông 
dành cho các bên liên quan. Bên nhận tài trợ/đối tác đệ trình kế hoạch cho ADB hàng năm 
cùng với các dự kiến hợp đồng và giải ngân cho năm tiếp theo. Báo cáo hàng quý của cơ quan 
điều hành dự án (EA) phải bao gồm báo cáo về tiến độ so với kế hoạch tham gia của dự án và 
các mục tiêu và chỉ tiêu hoạt động có liên quan đã nêu trong DMF.

Giai đoạn 5: Tự đánh giá

Theo dõi và đánh giá có sự tham gia được thực hiện thường xuyên là một công cụ hữu ích 
trong các dự án có mức độ tham gia cao. Xem Công cụ 7, trang 57 để được hướng dẫn thêm. 
Tuy nhiên, tất cả các đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc dự án phải có các hoạt động tham 
gia. Hội thảo, nhóm trọng tâm và các phương pháp khác cho phép có được các đóng góp đầu 
vào đa dạng từ các bên có liên quan khác nhau và làm tăng thêm sự tham gia và tinh thần làm 
chủ của địa phương. Theo thời gian, nó có thể làm tăng tính bền vững của dự án bằng việc 
cho đối tượng hưởng lợi tiếp tục hoạt động của dự án sau khi dự án đã chính thức kết thúc. 

Các báo cáo giữa kỳ và báo cáo hoàn thành dự án là những nơi thích hợp để đưa vào những phát 
hiện về các cách tham gia được thực hiện và chiều sâu của mỗi một cách tiếp cận. Đánh giá kết 
quả, đầu ra và tính đầy đủ của hoạt động tham gia so với mục tiêu và kế hoạch tham gia sẽ giúp 
rút ra các bài học để thực hiện các hoạt động trong tương lai trong cùng lĩnh vực này.
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Giai đoạn 6: Đánh giá sau dự án

Các báo cáo của Vụ Đánh giá Độc lập của ADB thường bao gồm quan điểm của các bên liên 
quan về dự án, kể cả của xã hội dân sự. Khi xây dựng báo cáo đánh giá về dự án (báo cáo thực 
hiện dự án và báo cáo kiểm toán)–bao gồm các khía cạnh tham gia–họ thường phỏng vấn 
và thu thập số liệu từ người dân sống trong vùng dự án, các tổ chức CBO, chính quyền địa 
phương và NGO.26

Ví dụ về sự tham gia trong chu trình dự án của ADB 

Hình này cho thấy các dự án khác nhau của chính phủ đã thực hiện các cách tiếp cận có sự 
tham gia ở các giai đoạn khác nhau của chu trình dự án như thế nào:

Tham gia trong các chương trình dự án khu vực tư nhân

Các chương trình dự án thuộc khu vực tư nhân nhìn chung tập trung vào (i) cơ sở hạ tầng, và 
(ii) thị trường vốn và tài chính (bao gồm các tổ chức trung gian tài chính (FI) như ngân hàng, 
công ty chứng khoán và quỹ đầu tư). Các chương trình dự án khu vực tư nhân áp dụng một 
quy trình phê duyệt tín dụng khác so với các chương trình dự án của khu vực công, song cũng 
có các cơ hội tham gia, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng. Hệ thống quản lý xã hội và môi 
trường của khách hàng là định chế tài chính bao gồm hướng dẫn về sự tham gia đối với các dự 
án có liên quan đến FI.

Xây dựng 
Chương trình 

quốc gia

1. Xử lý dự án

2. Lập kế hoạch tác 
nghiệp

3. Theo dõi và báo 
cáo tình hình thực 

hiện dự án 

4. Tự đánh giá

5. Đánh giá 
sau dự án

Dự án Tăng trưởng và Tái 
tạo nông thôn lần 2 ở Sindh, 
Pakistan: Thiết kế chương trình 
lần 2 được điều chỉnh sau khi trao 
đổi lấy ý kiến của các nhóm phụ nữ 
địa phương và NGO

Quỹ tài trợ đa đợt CAREC cho 
Hành lang giao thông, Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa: Phỏng vấn 
sâu, điều tra kinh tế xã hội hộ gia 
đình và họp tham vấn để thu thập 
thông tin từ các tổ chức dựa vào 
cộng đồng và các đối tượng bị ảnh 
hưởng bởi dự án để lấy thông tin 
cho kế hoạch tái định cư

Dự án Sinh kế Bền vững ở Tonle Sap, 
Cam-pu-chia: Một số trưởng thôn đăng 
quảng cáo tìm kiếm NGO, CBO hoặc công 
ty tư nhân để hỗ trợ cho việc thiết kế và 
thực hiện các dự án sinh kế; các nhóm chủ 
đầu tư dự án được thành lập với thành 
phần là các đối tượng thụ hưởng trực tiếp

Dự án Phát triển Mạng lưới Giao 
thông ở Timor-Leste: Care Australia 
được hợp đồng để thực hiện hợp phần 
xây dựng công trình hạ tầng dựa vào 
cộng đồng; các thành viên trong cộng 
đồng được đào tạo để khôi phục và 
duy tu bảo dưỡng các đường nhánh 
nông thôn

Dự án Thủy điện Sông 
Bung 4, Việt Nam:
Các NGO được tham gia 
giám sát các cơ chế bảo 
trợ xã hội bao gồm việc 
thực hiện các kế hoạch 
tái định cư

Dự án Cải tạo Đường bộ ở Cộng hòa 
Kyrgyz: Đánh giá độc lập sau dự án tiến 
hành phỏng vấn và thảo luận nhóm tập 
trung với các đối tượng thụ hưởng để đánh 
giá cảm nhận của họ về tác động kinh tế xã 
hội của dự án

Chiến lược Quan hệ Đối tác Quốc 
gia Phi-líp-pin 2010: Xã hội dân sự 
tham gia vào các hoạt động tham 
vấn theo vùng trên cả nước

Chiến lược Quan hệ Đối tác Quốc 
gia Cam-pu-chia 2010: 
Tham vấn ngành với xã hội dân sự
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Những hướng dẫn dưới đây chỉ áp dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng. Các khách hàng thuộc 
khu vực tư nhân có thể đã có các hoạt động tham gia trước khi ADB tham gia vào dự án, và vai 
trò của ADB tập trung vào việc thực hiện rà soát toàn diện và tư vấn để đảm bảo các hoạt động 
tham gia đáp ứng được thông lệ quốc tế tốt. Khi thỏa thuận bảo mật đã được ký kết, ADB không 
công bố thông tin hoặc cho xã hội dân sự tham gia vào các giai đoạn xác định dự án và xây dựng 
đề cương dự án. Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) đã xây dựng một cuốn Sổ tay hướng dẫn thông 
lệ tốt rất có ích về tham vấn hiệu quả và công khai thông tin, và một cuốn sổ tay khác về các khía 
cạnh xã hội trong các dự án của khu vực tư nhân.27

Giai đoạn 1: Đánh giá đề cương

Trong giai đoạn đánh giá đề cương, nhóm cán bộ dự án của ADB thu thập các thông tin ban đầu 
về thiết kế dự án và xác định xem giao dịch được đề xuất có phù hợp với các nguyên tắc và chính 
sách của ADB hay không trước khi đàm phán với đối tác về các điều khoản và điều kiện chung. 
ADB ký một thỏa thuận bảo mật với đối tác, sau đó nhóm cán bộ dự án sẽ chuẩn bị một báo cáo 
đánh giá đề cương để ủy ban đầu tư phê duyệt. Nếu thông tin mà đối tác tư nhân cung cấp cho 
nhóm dự án đã đầy đủ, thì một IPSA sẽ được soạn thảo và được hoàn tất trong giai đoạn rà soát 
toàn diện. Đến thời điểm này, đối tác sẽ đánh giá mức độ và phạm vi bao phủ của hoạt động 
tham vấn với các bên có liên quan (xem Công cụ 1: Phân tích và Tham vấn Các bên liên quan, 
trang 25).

Giai đoạn 2: Đánh giá Giao dịch

Đối tác khu vực tư nhân có thể đã bắt đầu hoặc hoàn tất nghiên cứu khả thi và các đánh giá môi 
trường và xã hội liên quan. Tại giai đoạn này, ADB tiến hành rà soát toàn diện để đánh giá các rủi ro 
chính của giao dịch, bao gồm cả các rủi ro môi trường và xã hội, kiểm chứng rằng các hoạt động tham 
gia thực sự diễn ra khi thiết kế dự án, kiểm tra xem đã có sắp xếp, tổ chức cho các hoạt động tham 
gia trong tương lai, bao gồm cả các cơ chế giải quyết thắc mắc khiếu nại. Đối tác đài thọ cho các hoạt 
động đánh giá và rà soát toàn diện. Các kế hoạch tham gia thường được lồng ghép vào trong các báo 
cáo và kế hoạch đánh giá xã hội và môi trường. Trong quá trình rà soát toàn diện đối với các dự án có 
tác động xã hội và môi trường đáng kể, nhóm cán bộ dự án của ADB tham gia vào các hoạt động tham 
vấn để tìm hiểu về mối quan tâm của những người bị ảnh hưởng và đảm bảo những mối quan tâm 
này được phản ánh trong thiết kế dự án và các kế hoạch bảo trợ xã hội. 

Giai đoạn 3: Rà soát lần cuối

Nhóm dự án soạn thảo và chuyển dự thảo RRP để các vụ, phòng ban tham gia rà soát. Cũng như 
đối với các chương trình dự án thuộc khu vực công, RRP bao gồm một SPRSS trong đó có một 
phần về tham gia (Xem Công cụ 4: Xây dựng Kế hoạch tham gia, trang 41).

Giai đoạn 4: Ban Giám đốc điều hành phê duyệt

Cùng với RRP, các tài liệu về xã hội và môi trường đăng tải trên trang web của ADB nêu rõ chi 
tiết về các hoạt động tham vấn với các bên liên quan tiếp theo mà đối tác tư nhân đã thực 
hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án và kế hoạch tham vấn tương lai, bao gồm các cơ chế giải 
quyết thắc mắc khiếu nại.
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Giai đoạn 5: Ký kết

Thỏa thuận pháp lý được ký kết với bên vay nói đến việc thực hiện các kế hoạch xã hội và môi 
trường, và bao gồm các hoạt động tham gia trong giai đoạn thực hiện dự án.

Giai đoạn 6: Theo dõi và Quản lý khoản tín dụng

Đối tác tư nhân báo cáo về tiến độ đạt được so với các kế hoạch tham gia trong các báo cáo 
theo dõi xã hội và môi trường hàng quý và sáu tháng một lần. Thiện chí và quan hệ tốt hình 
thành giữa các bên có liên quan ở địa phương và bên nhận tài trợ và/hoặc đối tác trong quá 
trình thực hiện dự án góp phần tăng cường tính bền vững của các chương trình dự án. Các 
sáng kiến phát triển cộng đồng nằm trong các chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
thường dễ thành công hơn khi áp dụng các cách tiếp cận có sự tham gia.

      Các công cụ tham gia trong Chu trình Dự án

Áp dụng các cách tiếp cận và phương pháp tham gia có cơ sở khoa học sẽ cải thiện tác 
động và tính bền vững của dự án. Nhiều công cụ và cách tiếp cận tham gia thích hợp với 
các chương trình dự án của ADB và bên nhận tài trợ và/hoặc đối tác. Phần này nêu bật bảy 
công cụ được thiết kế xung quanh chu trình dự án của ADB. Một số công cụ, đặc biệt là 
công cụ số 1: Phân tích và Tham vấn các bên liên quan cũng rất thích hợp cho việc rà soát, 
đánh giá chính sách, chiến lược và chương trình.

Dự án Hóa lỏng Khí ga Tự nhiên ở Tangguh, In-đô-nê-xi-a
(cách tiếp cận có sự tham gia: tham vấn, hợp tác, đối tác; mức độ tham gia: cao)

Trong quá trình chuẩn bị các báo cáo đánh giá và xây dựng kế hoạch về môi trường và xã hội, Công ty BP Berau đã tiến 
hành tham vấn công chúng rộng rãi và công khai thông tin thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm sử dụng báo 
giấy và báo điện tử cả ở trung ương và địa phương; tham vấn với các nhóm có lợi ích ở Jakarta và Papua; trình bày 
trước các nhóm liên quan khác nhau, bao gồm cộng đồng địa phương, chính quyền địa phương, lãnh đạo cộng đồng, 
các tổ chức phi chính phủ, trường đại học và báo chí; tổ chức hội thảo với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án. Từ khi 
dự án khởi động, ít nhất có 1.622 người đã tham gia vào các cuộc tham vấn và trên 1.600 ý kiến nhận xét được đưa vào 
trong các báo cáo thực hiện cuối cùng.

Các ủy ban được thành lập để đại diện cho các thôn phải tái định cư trong việc lựa chọn địa điểm tái định cư, thiết kế, 
xây dựng và quản lý quá trình chuyển tiếp. Mỗi ủy ban với khoảng 20 người do người dân bầu được các tổ chức phi 
chính phủ địa phương đào tạo về phát triển cộng đồng, phụ nữ và phát triển, môi trường, v.v. Trong quá trình thực hiện 
Kế hoạch Hành động Giải phóng Mặt bằng và Tái định cư, BP hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng hình thành các hợp tác xã 
để xây dựng sinh kế và thuê các tổ chức xã hội dân sự, chủ yếu là các trường đại học địa phương thực hiện các chương 
trình khôi phục sinh kế, bao gồm các chương trình khuyến nông. Hợp tác xã Mayri được hỗ trợ để tiếp quản việc vận 
hành và duy tu bảo dưỡng các hệ thống điện nước Tanah Merah Baru và quản lý quỹ của BP và chính quyền kabupaten 
(hay cấp huyện, là đơn vị chính quyền địa phương nhỏ hơn cấp tỉnh).

Trong khuôn khổ Chương trình Xã hội Lồng ghép, dự án còn hỗ trợ tăng cường các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực 
Bird’s Head của Papua, giúp cho các tổ chức này đại diện cho người dân địa phương và đáp ứng nhu cầu của người 
dân. Một chương trình với mục tiêu tăng cường các thể chế adata cũng được thiết kế để đảm bảo các thể chế này đáp 
ứng được với những thay đổi mà dự án Tangguh mang lại, đồng thời kết hợp những ảnh hưởng lịch sử đối với các hệ 
thống adat và những nhận biết và vị thế mới của adat theo định nghĩa trong Luật Đặc khu Tự trị của Papua.

a Adat là hệ thống các giá trị văn hóa và tư tưởng về những khía cạnh quan trọng của đời sống, cung cấp những định hướng và dẫn dắt có 
giá trị cho đời sống của người dân địa phương.

Nguồn: Công ty BP Berau. 2006. INO: Dự án Tangguh LNG–Kế hoạch EIA, Giải phóng mặt bằng và tái định cư, Chương trình Xã hội Lồng 
ghép; GhD. 2010. Dự án Tangguh Liquefied Natural Gas–Báo cáo Theo dõi Tuân thủ số 7. Có trên trang www.adb.org/projects/project.
asp?id=38919

   



Giới thiệu

Các bên có liên quan là các cá nhân, nhóm và tổ chức có quan tâm đến một hoạt động cụ 
thể của ADB hoặc bên nhận tài trợ và/hoặc đối tác của ADB. Họ có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt 
động, có thể gây ảnh hưởng đáng kể, hoặc có thể đóng vai trò quan trọng để đạt được kết quả 
mong đợi. 

Khi rà soát, đánh giá một chính sách, chiến lược, hoặc chương trình quốc gia (trên tinh thần 
CPS) và thiết kế và thực hiện dự án, Phân tích và Tham vấn Các bên liên quan sẽ

• xác định ai là người có quan tâm, lợi ích trong một hoạt động cụ thể;
• xác định lợi ích, mối quan tâm của các nhóm có liên quan (quan điểm, năng lực, nguồn lực);
• khai thác kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của các bên có liên quan;
• đạt đồng thuận về các vấn đề chính, tăng cường tinh thần làm chủ và lôi kéo các bên có liên 

quan tăng cường tham gia vào việc hỗ trợ thực hiện hoạt động một cách có hiệu quả; và
• xây dựng cơ sở cho các hoạt động tham gia về sau.

Phân tích các bên liên quan là quá trình xác định và tìm hiểu mối quan tâm của các bên có liên 
quan. Hoạt động tham vấn trùng với phân tích và dựa trên việc phân tích. Sự đóng góp của 
các bên liên quan được xác định là yêu cầu cần thiết và coi là một phần của quá trình xây dựng 
hoặc đánh giá một chính sách, chương trình hay dự án toàn diện. Chính sách Bảo trợ xã hội 
của ADB định nghĩa về tham vấn thực chất (xem phần Hướng dẫn về Tham gia trong các Chính 
sách bảo trợ xã hội, trang 63) (chú thích 8).

Cuối cùng, phân tích và tham vấn nâng cao chất lượng quyết định, giảm thiểu sự gián đoạn 
trong quá trình thực hiện, và việc đưa người dân tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến 
cuộc sống của họ sẽ đóng góp vào việc quản trị điều hành tốt. 

Phân tích và Tham vấn các bên liên quan đảm bảo sự hòa nhập về 
quan điểm từ các bên có liên quan khác nhau trong quá trình xây 
dựng và đánh giá chính sách, chương trình và dự án. Hoạt động 
này giúp giải quyết các vấn đề phức tạp, đạt được đồng thuận và 
dành được sự hỗ trợ từ các bên có liên quan, giảm bớt các vấn đề 
trong quá trình thực hiện và tăng cường tác động.

Công cụ 1  Phân tích và Tham vấn các bên có  
liên quan
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30   Tăng cường sự tham gia vì kết quả phát triển 

Phân tích và Tham vấn các bên liên quan có vị trí nào trong chu 
trình dự án của ADB?

Phân tích và Tham vấn các bên liên quan diễn ra trong quá trình xây dựng và rà soát, đánh giá 
các chương trình quốc gia và phần lớn các loại dự án, bao gồm cả dự án vốn vay, viện trợ không 
hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật (chú thích 17 và 22). Đặc biệt, lồng ghép việc tìm hiểu mối quan 
hệ của các bên liên quan trong các phân tích kinh tế và các phân tích khác giúp cải thiện chất 
lượng thiết kế dự án (chú thích 23). Công cụ 2: Tối đa hóa sự Tham gia trong DMF giải thích kỹ 
hơn về vấn đề này trong thiết kế dự án của ADB.

Phân tích và Tham vấn phải được tiếp tục trong suốt chu trình dự án và luôn luôn năng động. 
Công cụ 4 và 5 nói về việc xây dựng kế hoạch tham gia và chiến lược truyền thông dành cho các 
bên liên quan, các tài liệu này có thể phác họa ra các kế hoạch về hình thức tham vấn trong quá 
trình thực hiện, theo dõi và đánh giá dự án (xem trang 41 và 47).

Phân tích và Tham vấn các bên liên quan cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây 
dựng và đánh giá mọi chính sách hay chiến lược. Nhu cầu thực sự và tính chất của việc đánh 
giá bên ngoài phụ thuộc vào loại hình và chủ đề của tài liệu (chú thích 13). Xem Tab 2: Tham gia 
trong quá trình Đánh giá Chính sách, Chiến lược và Chương trình Quốc gia của ADB.

Bí quyết để tiến hành Phân tích và Tham vấn Các bên liên quan thành công

• Phối hợp chặt chẽ với đối tác: đảm bảo các đối tác (cán bộ ADB, cơ quan đại diện thường trú, quan chức quốc gia 
thành viên đang phát triển, đối tác tư nhân) cam kết với cách tiếp cận có sự tham gia.

• Phân tích kỹ lưỡng các bên liên quan: Việc làm này sẽ xác định và nêu bật lợi ích của các bên có liên quan chính và 
giúp xây dựng quy trình tham vấn. Đảm bảo sự đa dạng và tính đại diện của các bên có liên quan (dùng bảng liệt kê bên 
dưới). Tiếp cận với các nhóm bên lề và bị bỏ quên, lôi kéo các bên ủng hộ và bên đối lập tiềm tàng để tránh vấn đề nảy 
sinh về sau trong quá trình thực hiện.

• Xác định mục tiêu tham vấn rõ ràng: Khi thiết kế hoạt động tham vấn, lấy ý kiến của các nhóm đối tượng cả bên trong 
và bên ngoài có các kiến thức cụ thể về chính sách, chiến lược hoặc vùng dự án. Để tránh tạo ra những kỳ vọng phi thực 
tế, phải rõ ràng ngay từ đầu về phạm vi các vấn đề xem xét và những gì chỉ có ADB hay bên nhận tài trợ và/hoặc đối tác 
có thể tác động.

• Lập kế hoạch kỹ lưỡng: Suy nghĩ thật thấu đáo về các cơ hội tham vấn trong các bước đi chính của quy trình thiết kế 
hoặc rà soát. Dựa trên những nội dung này và phân tích các bên liên quan để thiết kế ra kế hoạch tham vấn. Sắp xếp đủ 
thời gian và nguồn lực (bao gồm cả dịch tài liệu). Sử dụng nguồn lực của địa phương khi có điều kiện và xác định cơ hội 
hài hòa, lồng ghép với các nhà tài trợ khác.
Điều chỉnh cách tiếp cận tham vấn cho phù hợp: Lựa chọn các phương pháp để tiếp cận được các nhóm đối tượng chủ 
chốt bằng cách xem xét ngôn ngữ, trình độ văn hóa và sự tiếp cận của họ với vấn đề và địa điểm (xem Công cụ 1: Phân 
tích và Tham vấn các bên liên quan, trang 25 và Công cụ 3: Đánh giá có sự tham gia, trang 37). Đảm bảo có môi trường 
tạo thuận lợi cho các bên có liên quan tham gia một cách cởi mở, công khai và quan điểm của họ được tiếp nhận nghiêm 
túc.
Áp dụng cách tiếp cận có yếu tố giới: cả nam giới và phụ nữ đều cần tham vấn và ở trong một số nền văn hóa việc tham 
vấn nam và nữ nên làm riêng, thời gian tham vấn phụ thuộc vào công việc gia đình và giờ làm của đối tượng tham vấn. 
Tổ chức phụ nữ địa phương có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tham vấn phụ nữ trong cộng đồng.
Bắt đầu tham vấn sớm: Bắt đầu tham vấn trước khi bắt tay vào dự thảo chính sách, trong giai đoạn chuẩn bị lộ trình cho 
ngành và nghiên cứu chẩn đoán cho việc lập chương trình quốc gia, và trong giai đoạn hình thành đề cương dự án. Dựa 
trên các quy trình sẵn có, ví dụ như xây dựng chương trình quốc gia để áp dụng các quy trình xây dựng Văn kiện Chiến 
lược Giảm nghèo.

• Đảm bảo sự minh bạch tối đa: sử dụng internet và các kênh khác để tiếp cận với những người không sử dụng internet 
hay không biết tiếng Anh (tờ rơi, các phiên phổ biến thông tin bằng tiếng địa phương) để phổ biến kế hoạch, trong đó nêu 
rõ chi tiết về quy trình tham vấn, mục tiêu và dự thảo nội dung tham vấn. Đảm bảo người dân hiểu rõ về Cơ chế Giải trình 
Trách nhiệm.

• Theo dõi và duy trì quy trình năng động: Để duy trì uy tín và sự nhất quán, nghiêm minh cần phải cung cấp phản hồi 
về việc tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải thích vì sao nếu ý kiến không được tiếp thu. Chia sẻ tóm tắt nội dung tham 
vấn với các bên tham gia ngay sau đó và tiếp thu ý kiến chỉnh sửa. Dịch thông tin ra tiếng địa phương và cho tiếp cận 
với văn bản cuối cùng. Thể chế hóa quy trình tham vấn trong vòng đời của chính sách, chương trình quốc gia, hay dự án 
(xem Công cụ 4 và 5) để phản ánh đúng những thay đổi về hoàn cảnh và mối quan tâm của các bên có liên quan.
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Xác định các bên có liên quan

Bắt đầu bằng một bảng liệt kê để xác định các bên có liên quan chính. Ba nhóm đối tượng 
chính là chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự. Mỗi nhóm đều chia thành những nhóm 
nhỏ hơn. ADB chủ yếu cho các chính phủ vay, song cũng có các khách hàng thuộc khu vực tư 
nhân. Bên nhận tài trợ và/hoặc khách hàng phải đảm bảo sự tham gia của các nhóm đối tượng 
khác. Sự tham gia của xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tham gia thực chất. 
Một số bên có liên quan tiêu biểu khác bao gồm những nhóm dưới đây (ở cấp quốc gia, trung 
gian và địa phương):28

Xã hội dân sự
•  Công chúng: các nhóm dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp (vd. thanh niên, các 

em gái và phụ nữ) và các nhóm dân tộc thiểu số (dân tộc thiểu số ở những nước có điều 
kiện khó khăn và bị ảnh hưởng bởi xung đột thường là những đối tượng dễ bị tổn thương 
và dễ bị bỏ qua).

•  Các tổ chức xã hội dân sự: các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các tổ chức 
dựa vào cộng đồng, các quỹ, công đoàn và viện nghiên cứu độc lập.

Chính phủ 
•  Chính phủ: công chức trong các bộ, nội các v.v.
•  Các hội đồng đại biểu: các cơ quan dân cử (quốc hội, hội đồng quốc gia và địa phương, 

lãnh đạo cộng đồng dân cử)
•  Các tổ chức chính phủ song phương và đa phương: định chế tài chính quốc tế 

(vd. Ngân hàng Thế giới), nhà tài trợ song phương (vd. USAID), v.v.

Khu vực tư nhân
•  Khu vực tư nhân: công ty tư nhân, các nhóm đại diện cho doanh nghiệp tư nhân, phòng 

thương mại.

Phổ biến danh sách sơ bộ các bên liên quan và giải thích về cách thức đề nghị bổ sung và các 
bên có liên quan có thể tự đề cử tên mình vào danh sách. Lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia, 
người đứng đầu cộng đồng và đồng nghiệp. Một tổ chức bảo trợ đáng tin cậy, đầu mối NGO 
của ADB hoặc các cán bộ của Trung tâm NGOC có thể hỗ trợ tiếp cận với các bên liên quan 
thuộc xã hội dân sự.

Phân tích danh sách các bên có liên quan chủ chốt để xác định mức độ hòa nhập hiện nay 
trong các quy trình của ADB và chính phủ. Đối với các nhóm bị loại trừ hay ít nhất là những đối 
tượng không tham gia cần xác định những hạn chế, cản trở sự tham gia của họ và cách khắc 
phục những vấn đề này như thế nào. Tránh việc chỉ chú trọng đến những bên có liên quan 
dễ tiếp cận và những nhóm đã có quan hệ từ trước. Liên hệ và thu hút các nhóm thiệt thòi, 
là những người ít khi được tiếp cận với các quy trình ra quyết định. Dân tộc thiểu số, người 
nghèo và phụ nữ có thể cần sự hỗ trợ đặc biệt để họ được lên tiếng. Dùng những hoạt động 
tiếp cận và tham vấn để thúc đẩy sự tham gia của họ (ví dụ các phương pháp tham gia không 
cần trình độ biết đọc biết viết). Thu hút cả những người có thể có quan điểm tiêu cực hoặc 
phản đối về những vấn đề của dự án, và đảm bảo phân tích tất cả các quan điểm của họ.
Trước khi xác định mối quan tâm của các bên liên quan cần trả lời những câu hỏi sau đây.
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28 Strengthening Participation for Development Results

Stakeholder analysis from participation training with government officials in Phnom Penh, Cambodia, March 2011

Final Checklist for Identifying Stakeholders

•	 Have resident missions (e.g., the NGO anchor) and other key informants helped identify 
stakeholders?

•	 Are all relevant stakeholders identified and listed?

 – Marginalized and vulnerable groups (especially poorest groups, ethnic minorities, female-headed 
households, and migrant groups)?

 – Main client/beneficiary groups?
 – Groups who will be negatively affected by the project?
 – All potential supporters and opponents of the project?
 – All different kinds of male and female stakeholders (using gender analysis if necessary)?

•	 Should these stakeholders be divided into user, occupational, age, income, or ethnic groups? 

Determining stakeholders’ interests 

The next stage is determining stakeholders’ interests in the policy, program, or project; exploring 
their perception of the development problems it is seeking to resolve, and their capacity and 
resources to participate in (or to oppose/undermine) it. This requires carefully chosen methods 
to build rapport and ensure meaningful feedback. It works best if carried out with stakeholders 
participating to increase consensus and ownership. 

Bảng liệt kê cuối cùng để xác định các bên có liên quan

• Các cơ quan đại diện thường trú (vd NGO Anchor) và các bên cung cấp thông tin chủ chốt 
khác có giúp xác định các bên có liên quan hay không?

• Tất cả các bên có liên quan có được xác định và liệt kê trong danh sách?

– Các nhóm bị lề hóa và dễ bị tổn thương (đặc biệt là các nhóm nghèo nhất, dân tộc thiểu số, gia 
đình có chủ hộ là phụ nữ và dân nhập cư)?

– Các nhóm đối tác/hưởng lợi chính?
– Các nhóm sẽ bị tác động tiêu cực bởi dự án?
– Tất cả các đối tượng có khả năng ủng hộ hoặc chống lại dự án?
– Tất cả các bên có liên quan là nam hay nữ (sử dụng phân tích giới nếu cần)?

• Có nên chia các bên có liên quan này thành các nhóm người sử dụng, theo nghề nghiệp, thu 
nhập hay dân tộc hay không?

Xác định mối quan tâm, lợi ích của các bên có liên quan

Giai đoạn tiếp theo là xác định lợi ích của các bên có liên quan trong chính sách, chương trình 
hay dự án; tìm hiểu quan niệm của họ về các vấn đề phát triển mà chính sách, chương trình 
hay dự án muốn tìm cách giải quyết, năng lực và nguồn lực để họ tham gia (hoặc phản đối). 
Việc làm này đòi hỏi phải áp dụng các phương pháp được lựa chọn kỹ càng để xây dựng sự 
ủng hộ và đảm bảo thu nhận được ý kiến phản hồi thực chất. Việc xác định mối quan tâm sẽ 
có tác dụng nhất nếu được thực hiện với các bên có liên quan tham gia vào nhằm nâng cao sự 
đồng thuận và tinh thần làm chủ.

Phân tích các bên liên quan từ hoạt động đào tạo về tham gia với các quan chức chính phủ ở Phnom Penh,  
Cam-pu-chia, Tháng 3/2011
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Có nhiều cách tham vấn khác nhau, và nhiều điều kiện khác nhau ảnh hưởng đến việc phương 
pháp nào sẽ mang lại thông tin có ích nhất. Cần thận trọng cân nhắc mục đích tham gia, đặc 
điểm của những đối tượng được tham gia (ngôn ngữ, trình độ học vấn, địa bàn, mức độ tiếp 
cận với vấn đề), và thời gian/nguồn lực có được khi xây dựng kế hoạch tham vấn. Ví dụ, cán 
bộ của NGO quốc tế có thể tham gia khác với các thành viên trong cộng đồng địa phương bị 
ảnh hưởng bởi dự án. Đôi khi trao đổi trực tiếp với người dân có giá trị hơn so với việc trao đổi 
văn bản với họ. Sử dụng nhiều hơn một phương pháp sẽ đạt được kết quả tốt hơn–cả về chất 
lượng và số lượng. Các phương pháp khác nhau có thể mang lại kết quả khác nhau. Vấn đề 
mấu chốt ở đây là thu được những quan điểm đa dạng nhất từ những người có khả năng bị 
ảnh hưởng nhiều nhất, và những người có khả năng đóng góp nhiều nhất.

Bảng dưới đây phác họa một số phương pháp và cách tiếp cận tham vấn chính, và các hoàn 
cảnh phù hợp nhất để áp dụng chúng.

Phương pháp tham vấn

Phương pháp Mô tả

Tham vấn trực 
tuyến và bằng 
văn bản

Phương pháp này thường dùng một trang web tham vấn riêng để giới thiệu về chính sách, chiến lược hoặc dự án và mục đích 
tham vấn. Cấu trúc tham vấn khác nhau trong từng trường hợp. Có thể sử dụng dự thảo văn bản, các chủ đề chung, hoặc các 
câu hỏi mở để hướng dẫn nhận xét hoặc khảo sát với các câu hỏi đóng. Ý kiến nhận xét của công chúng cho phép các bên có 
liên quan thảo luận với nhau. Có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Tham vấn trực tuyến tạo điều kiện cho tham 
vấn công chúng công khai, nhưng nó chỉ đến được với các đối tượng biết chữ và sử dụng internet, do vậy không đến được với 
những đối tượng thiệt thòi nhất. Ý kiến phản hồi gửi đến bằng văn bản hoặc qua email cũng là hình thức phổ biến.

Họp công khai Họp là phương pháp công khai dễ tiếp cận để tham vấn với công chúng. Các cuộc họp có thể diễn ra ở mọi cấp (cộng đồng, 
khu vực, quốc gia…). Phải đảm bảo các cuộc họp được tiếp cận dễ dàng và thông báo đầy đủ cho các bên có quan tâm. 
Quy mô cuộc họp cũng ảnh hưởng đến việc tham gia. Quy mô dưới 20 người đảm bảo mọi người đều có cơ hội được phát 
biểu. Các phiên thảo luận chia nhỏ và các phương pháp có sự tham gia (xếp hạng, vẽ sơ đồ…) có thể giúp phản ánh tốt hơn 
quan điểm của mọi người.

Hội thảo Hội thảo là hình thức tụ hội một nhóm người để lấy ý kiến phản hồi của họ với một cấu trúc rõ ràng. Phương thức hội thảo 
trực tiếp cho phép động não và kiểm nghiệm các ý tưởng. Nên thử các hình thức hội thảo khác nhau (ngoài trời, thi viết, 
các phương pháp có sự tham gia). Hướng dẫn hội thảo là yếu tố quan trọng, và một người hướng dẫn trung lập, có kỹ năng 
có thể giúp đảm bảo duy trì các quy tắc rõ ràng cho cả nhóm, quan điểm được tiếp thu nghiêm túc, và không có ai lấn át 
những người khác. Để có thêm thông tin, xin xem thêm phần tổng kết tài liệu tham khảo trong cuốn Hướng dẫn này và 
Công cụ 3: Đánh giá có sự tham gia.

Thảo luận nhóm 
tập trung
(FGD)

Thảo luận định tính bán cấu trúc với một nhóm nhỏ có đặc điểm đồng nhất (khoảng 5-12 người cộng với 1-2 người hướng 
dẫn có kỹ năng). Thảo luận mở giúp tìm hiểu thái độ, mối quan tâm và ưu tiên của mọi người đối với các vấn đề cụ thể, và 
các quan điểm khác nhau sẽ được tổng kết khi kết thúc. Thành phần tham gia phụ thuộc vào mục đích thảo luận, song số 
người thường giới hạn ở 15 là tối đa. Các thành viên cộng đồng không quen với các cuộc họp trang trọng thường thấy thoải 
mái hơn trong việc thể hiện bản thân ở FGD (phụ nữ, người dân tộc thiểu số hay các đối tượng thiệt thòi; người khuyết tật 
hoặc cá nhân và các hộ gia đình nghèo).

Phỏng vấn sâu Phỏng vấn định tính qua điện thoại hoặc trực tiếp với các cá nhân (thành viên sống trong cộng đồng, những người cung cấp 
tin chính, người đứng đầu xã hội dân sự) có thể giúp để tìm hiểu quan điểm của các bên có liên quan. Các cuộc phỏng vấn 
này có thể có cấu trúc (chính thức, theo sát một văn bản hướng dẫn phỏng vấn), bán cấu trúc (một phần được định hướng bởi 
hướng dẫn phỏng vấn nhưng vẫn mở và có tính chất trao đổi để cho người được phỏng vấn tự đưa ra những vấn đề khác mà 
họ quan tâm) hoặc không có cấu trúc (được tổ chức quanh một số câu hỏi hay chủ đề chung, nhưng không nghi thức, cởi mở) 
tùy theo bối cảnh. Các cuộc phỏng vấn có cấu trúc thường lấy được những thông tin để so sánh và khái quát hóa, trong khi đó 
những phỏng vấn ít cấu trúc hơn thường tìm hiểu vấn đề sâu hơn và cho phép đề cập đến các vấn đề liên quan. Phỏng vấn với 
những người cung cấp thông tin chính có kiến thức cụ thể về một vấn đề nào đó là một phương pháp rất hữu ích.

Khảo sát Khảo sát cung cấp những thông tin phản hồi cụ thể về những vấn đề cụ thể. Khảo sát có thể cho thấy rất nhanh ai là người 
quan tâm và vì sao, và cung cấp dữ liệu định lượng. Khảo sát cho thấy trọng lượng của các quan điểm khác nhau. Tiến hành 
khảo sát có thể thông qua thư tín, trực tuyến, hoặc trực tiếp.

Nguồn: Chính phủ Anh. 2008. Tài liệu The Compact Consultation and Policy Appraisal Compact Code of Good Practice. London;
Ngân hàng Thế giới. 2007. Tài liệu Consultations with Civil Society. A Sourcebook. Tài liệu làm việc. Washington, DC.



34   Tăng cường sự tham gia vì kết quả phát triển 

Bước 1: Khẳng định các vấn đề phát triển ban đầu, lĩnh vực và/hoặc ngành đích dự kiến, đối tượng 
hưởng lợi.

Bước 2: Chuẩn bị một bảng để trống về các bên liên quan.

Bước 3: liệt kê tất cả các bên có liên quan trên thẻ và xếp theo nhóm, ví dụ xã hội dân sự, khu vực tư 
nhân, cơ quan tài trợ và chính phủ. Xếp mỗi nhóm vào một hàng riêng (cột 1).

Bước 4: thảo luận về mối quan tâm của mỗi nhóm bằng cách liên hệ đến vấn đề phát triển–các nhóm liên 
quan như thế nào và vì sao, kỳ vọng của họ và khả năng để họ hưởng lợi hay bị tác động tiêu cực do các 
thay đổi. Mỗi nhóm hoàn thành một thẻ phản ánh mối quan tâm lớn nhất của họ (cột 2).

Bước 5: Làm rõ xem mỗi nhóm nhận thức về vấn đề phát triển như thế nào (cột 3). Sử dụng một thẻ cho 
mỗi nhóm, yêu cầu cả nhóm trình bày rõ ràng về vấn đề theo quan điểm của họ. Yêu cầu các nhận định 
tiêu cực chứ không phải hàm ý về giải pháp, ví dụ nói là “đường không được duy tu bảo dưỡng” (đúng) 
chứ không phải là “hệ thống bảo dưỡng đường” (sai).

Bước 6: Thảo luận về năng lực và nguồn lực mà nhóm có thể huy động để ủng hộ hoặc chống lại việc giải 
quyết vấn đề phát triển. Cân nhắc các nguồn lực tài chính và phi tài chính. Mặc dù các tổ chức chính thức 
có cả các nguồn lực tài chính và phi tài chính, song người dân và các nhóm xã hội dân sự phi chính thức 
chủ yếu có các nguồn lực phi tài chính. Các nguồn lực này có thể là lao động, ảnh hưởng chính trị, tình 
nguyện viên, cử tri, đình công hoặc áp lực công chúng (cột 4).

Bước 7: liệt kê các nhiệm vụ được ủy thác hoặc thẩm quyền chính thức của các bên có liên quan đối 
với một chức năng cụ thể. Nhìn chung, các nhóm dân như các nhóm thu nhập thấp, nông dân và phụ nữ 
thường không có nhiệm vụ được ủy thác (cột 5).

Bước 8: Hội thảo có thể tiếp tục thảo luận về thiết kế của chính sách hay dự án được đề xuất một cách chi 
tiết hơn, hoặc có thể tham vấn tiếp theo.

Sử dụng mẫu phân tích các bên liên quan đơn giản dưới đây giúp phản ánh kết quả. Các bước 
vạch ra trong mẫu này hướng dẫn cho việc tìm hiểu mối quan tâm của các bên liên quan. Mặc 
dù mẫu này đặc biệt phù hợp để hướng dẫn hội thảo hoặc các phiên động não song đồng 
thời cũng có thể được điều chỉnh để sử dụng cùng với các phương pháp khác.29

Nhóm liên quan Mối quan tâm của 
bên liên quan

Nhận thức về vấn 
đề

Nguồn lực Nhiệm vụ

Những bước chính trong Phân tích các bên liên quan

Mẫu Phân tích các bên liên quan
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Ví dụ Phân tích và Tham vấn các bên liên quan
Hộp dưới đây minh họa việc phân tích và tham vấn các bên liên quan thường xuyên có vai trò 
quan trọng như thế nào đối với thành công của Dự án Nhiên liệu sạch ở Dhaka.

Phân tích và Tham vấn Các bên liên quan để Giảm ô nhiễm ở Dhaka

• Bối cảnh: Ở Dhaka các “baby-taxi” (xe ba bánh) rất tiện lợi và rẻ tiền để di chuyển từ nơi này đến 
nơi khác, song lại là một nguồn gây ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

• Các bên có liên quan chủ chốt: Bao gồm hành khách đi xe ba bánh, chủ xe, chủ trạm bơm xăng, 
các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế.

• Mục tiêu: Thứ nhất là hiểu rõ vấn đề và tìm hiểu quan điểm của các bên liên quan về nhu cầu, khả 
năng chi trả, sự cần thiết và tác động của dự án. Thứ hai là vận động sự ủng hộ của công chúng và 
các bên liên quan chính đối với việc thay thế các xe ba bánh hiện hành bằng những phương tiện giao 
thông sạch hơn. 

• Phương pháp: Xác định, gặp gỡ và duy trì đối thoại với các bên có liên quan chính. Ví dụ, dùng các 
chuyến tham quan học tập để gặp gỡ với các nhà sản xuất và người sử dụng; tiếp tục liên lạc với 
báo chí; theo đuổi đối thoại với chủ sở hữu, người lái xe, các gia đình v.v. (những địa điểm cho lái xe 
ba bánh lập tài liệu về tác động của ô nhiễm và thảo luận các giải pháp có thể thực hiện). Tiến hành 
chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng về lợi ích của việc dùng khí nén tự nhiên bao gồm lợi ích 
giảm ô nhiễm và cải thiện sức khỏe.

• Kết quả: đạt được sự ủng hộ rộng rãi đối với việc chấm dứt ngay sử dụng phương tiện thông qua 
tham vấn các bên liên quan.

Nguồn: ADB. 2001. Khoản vay cho Băng-la-đét cho Dự án Dhaka Clean Fuel Project. Manila.
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Phân tích và Tham vấn Các bên liên quan: Hợp phần chuyển đổi xe ba bánh trong Dự án nhiên liệu 
sạch đô thị

Nhóm liên quan Lợi ích của bên liên quan Nhận thức về vấn đề Nguồn lực Nhiệm vụ

Chính phủ

Bộ Tài chính Nhận vốn vay của ADB, 
chịu trách nhiệm thanh 
toán khoản vay

Lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu 
lỏng nhập khẩu, tốn kém; chất 
lượng không khí kém do động 
cơ hai kỳ gây ra, ảnh hưởng xấu 
đến sức khỏe

Vốn vay ADB 
(80 triệu $)

Quản lý và giám sát ngân 
sách nhà nước

Bộ Năng lượng và 
Khoáng sản

Sở hữu và giám sát 
công ty dầu khí quốc gia

Lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu lỏng 
nhập khẩu, tốn kém; cần thúc đẩy 
ngành khí đốt tự nhiên trong nước

Ngân sách và 
nhân viên của Bộ 
Năng lượng

Quản lý và giám sát các 
hoạt động của chính phủ 
trong ngành năng lượng

Bộ Truyền thông Chịu trách nhiệm về giao 
thông trong thành phố

Động cơ 2 kỳ dùng cho xe 3 
bánh góp phần gây ô nhiễm 
không khí nhưng là phương tiện 
giao thông rẻ tiền, tiện dụng

Ngân sách và 
nhân viên của Bộ

Quản lý và giám sát các 
hoạt động của chính phủ 
trong ngành giao thông 
vận tải

Công ty khí đốt Cơ quan điều hành, 
nhận vốn cho vay lại  
của ADB

Hạ tầng cho ngành khí đốt trong 
nước kém phát triển, bao gồm 
cả việc sử dụng động cơ 4 kỳ

80 triệu $ và nhân 
viên của công ty

Công ty kinh doanh khí 
nén tự nhiên (CNG) và 
thuộc sở hữu của công ty 
dầu khí quốc gia

Xã hội dân sự

Hiệp hội lái xe taxi Dự án có kế hoạch cấm 
xe taxi chạy động cơ hai 
kỳ (xe ba bánh)

Cấm động cơ hai kỳ sẽ ảnh 
hưởng đến sinh kế của người lái 
xe taxi; nếu lệnh cấm được ban 
hành người lái xe cần được hỗ 
trợ để chuyển sang phương tiện 
dùng động cơ 4 kỳ

Phí hội viên, lái xe Đại diện cho lợi ích của lái 
xe taxi

Người sử dụng Dự án có kế hoạch cấm 
dịch vụ giao thông thiết 
yếu với người dùng

Cấm động cơ hai kỳ sẽ làm gián 
đoạn giao thông trong thành phố 

Áp lực công chúng Đại diện cho nhu cầu  
cá nhân

Tổ chức Hòa bình 
Xanh Quốc tế
(tổ chức phi chính 
phủ [NGO])

Chia sẻ mục đích dự án 
nhằm giảm ô nhiễm và 
cải thiện môi trường

Động cơ hai kỳ làm hủy hoại môi 
trường và phải bị cấm

Tài chính từ 
nguồn quyên góp/
tài trợ; áp lực 
công chúng, ảnh 
hưởng chính trị

Chiến dịch vận động công 
chúng và phong trào hành 
động bảo vệ môi trường

Đời sống Cộng đồng 
Quốc gia (NGO)

Chia sẻ mục đích dự 
án nhằm giảm ô nhiễm; 
tránh các tác động tiêu 
cực khác đối với chất 
lượng cuộc sống

Động cơ 2 kỳ gây ô nhiễm nặng 
nề và gây ra các vấn đề sức 
khỏe cho người dân thành phố, 
nhưng rẻ tiền và tiện lợi

Tài chính từ 
nguồn quyên góp/
tài trợ; nhân viên, 
tình nguyện viên

Thực hiện các dự án vận 
động và phát triển cộng 
đồng để hỗ trợ người dân

Công đoàn Bác sĩ Chia sẻ mục đích dự án 
nhằm cải thiện sức khỏe; 
đảm bảo người dân hiểu rõ 
về lợi ích của động cơ 4 kỳ

Động cơ 2 kỳ trên taxi gây tỉ lệ 
rối loạn hô hấp ngày càng tăng 
trong thành phố

Phí hội viên, vị 
thế chuyên môn/
ảnh hưởng

Bảo vệ sức khỏe của  
bệnh nhân 

Khu vực tư nhân

Nhà sản xuất xe  
ba bánh

Kế hoạch cấm động cơ 2 
kỳ của dự án sẽ làm tổn 
hại hoạt động kinh doanh 

Cấm động cơ hai kỳ là không 
cần thiết; loại phương tiện này 
được ưa chuộng

Lợi nhuận kinh 
doanh, nhân viên

Kinh doanh sản xuất xe ba 
bánh có lợi nhuận 

Chủ trạm xăng Kế hoạch cấm động cơ 2 
kỳ của dự án sẽ làm tổn 
hại hoạt động kinh doanh

Cấm động cơ hai kỳ là không 
cần thiết; loại phương tiện này 
được ưa chuộng

Lợi nhuận kinh 
doanh, nhân viên

Kinh doanh bán nhiên liệu 
lỏng, các hàng hóa và dịch 
vụ khác có lợi nhuận

Nhà tài trợ quốc tế

Ngân hàng Thế giới Dự án hỗ trợ các mục 
đích của ngân hàng 

Cấm động cơ 2 kỳ sẽ giúp cho 
công việc của ngân hàng trong 
lĩnh vực sức khỏe môi trường

Đóng góp của 
chính phủ  
thành viên

Hỗ trợ phát triển ở các 
nước thành viên đang  
phát triển 

Dưới đây là mẫu phân tích các bên tham gia có thể áp dụng cho dự án này hoặc các dự án 
tương tự:



Giới thiệu

Hướng dẫn Chuẩn bị DMF của ADB (2007) mô tả quy trình tham gia theo năm bước dưới 
đây. Công cụ thiết kế và quản lý DMF xây dựng sự đồng thuận giữa các bên liên quan và 
tạo nên tinh thần làm chủ đối với dự án. Các bên có liên quan tham gia vào các nghiên 
cứu chuẩn đoán khác nhau (phân tích các bên liên quan, phân tích vấn đề) thông qua hội 
thảo, nhóm tập trung, phiên họp động não, v.v. Sự tham gia của các bên diễn ra ở mọi giai 
đoạn, từ phân tích và hình thành đề cương, nghiên cứu khả thi đến thiết kế cuối cùng và 
thực hiện dự án.

Giai đoạn 1: Phân tích tình hình
1. Phân tích các bên liên quan

– Xác định và phân biệt rõ vai trò của các bên có liên quan chủ chốt, vd. đối với một vấn 
đề phát triển hoặc một ngành

2. Phân tích vấn đề
– Xác định vấn đề đầu tiên: vấn đề đầu tiên cần giải quyết
– Định nghĩa về vấn đề đầu tiên và các nguyên nhân chính
– Làm rõ tác động của vấn đề

Giai đoạn 2: Xác định dự án
3. Phân tích mục tiêu

– Chuyển mỗi vấn đề thành một mục tiêu–giải pháp tương lai cho vấn đề đó–cùng với 
các bên có liên quan

Thu hút các bên có liên quan vào thiết kế các dự án hỗ trợ phát 
triển là yếu tố rất quan trọng để nâng cao hiệu quả viện trợ và 
giúp đạt được kết quả. Trên thực tế, việc đạt được kết quả hay 
không phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia, hợp tác và sự đồng 
thuận của các bên liên quan, điều này sẽ giúp tăng cường thiết kế, 
xây dựng tinh thần làm chủ, cải thiện công tác quản trị và thúc đẩy 
tính bền vững. Do đó, tất cả các dự án phải dựa trên cách tiếp cận 
có sự tham gia để xây dựng khuôn khổ thiết kế và giám sát.

Nguồn: ADB. 2007. Tài liệu Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework. Manila.

Công cụ 2  Tối đa hóa Sự tham gia trong Khuôn khổ 
Thiết kế và Giám sát
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4. Phân tích chuỗi kết quả
– Các bên có liên quan chỉ rõ chuỗi kết quả
– Các chủ sở hữu có liên quan đánh giá tính khả thi của việc đạt được chuỗi kết quả và 

quyết định tham gia vào thiết kế dự án

Giai đoạn 3: Hoàn thiện DMF
5. Ma trận DMF 

– Các bên có liên quan tuyên bố họ có thể làm việc với chuỗi kết quả nào
– Tổng hợp các chuỗi kết quả và thống nhất về kết quả dự án (đóng góp vào tác động) 

với các bên có liên quan
– Hoàn thiện ma trận DMF như trong hướng dẫn
– Thường xuyên chỉnh sửa DMF để phản ánh những thay đổi về quy mô dự án, hoặc 

việc phát sinh các vấn đề mới hay các bên liên quan mới

Cuốn Hướng dẫn khuyến nghị nên dùng các công cụ chuẩn đoán khác nhau (phân tích 
các bên liên quan, phân tích vấn đề) với các bên có liên quan tham gia thông qua hội 
thảo, nhóm tập trung, các phiên động não, v.v. Sau khi thiết kế quy trình tham gia phải 
tiếp tục quy trình này thông qua việc thực hiện khi có khả năng phát sinh các bên có liên 
quan hay các vấn đề mới.

Tham gia trong DMF

Tham gia trong DMF có hai nội dung, và quản lý tốt nội dung đầu tiên sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho nội dung thứ hai:

i. thu hút sự tham gia của các bên có liên quan vào quy trình thiết kế; và
ii. lồng ghép các yếu tố tham gia (hoạt động, kết quả) vào DMF.
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Những bí quyết dưới đây bổ sung cho cuốn Hướng dẫn và bổ trợ cho những khuyến nghị 
được nêu trong đó về sự tham gia trong thiết kế DMF.

Bí quyết phát huy tối đa sự tham gia

• Tránh cách tiếp cận từ trên xuống: Đảm bảo các vấn đề hay giải pháp được nhận thức không lấn 
át phần phân tích, và nhóm cán bộ dự án cởi mở chấp nhận những ý tưởng mới. Phân tích phải bao 
gồm các quan điểm, góc nhìn của các thành viên sống trong cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự 
và các bên có liên quan khác có kinh nghiệm trực tiếp về thực tế ở địa phương. Giải quyết mọi sự 
khác biệt đáng kể về quan điểm trước khi hoàn thành thiết kế. Đạt được sự đồng thuận về thiết kế dự 
án cần phải bao gồm các hình thức tham vấn các bên liên quan khác nhau, các hội thảo lập kế hoạch 
có sự tham gia, các phiên động não; nếu chỉ có riêng các phiên lập kế hoạch thì sẽ ít hiệu quả hơn.

• Thu hút sự tham gia của các bên có liên quan vào phân tích bên liên quan, phân tích vấn đề 
và mục tiêu: Sử dụng hình thức hội thảo, nhóm tập trung, phiên họp động não và các phương pháp 
khác. Một loạt hoạt động tham vấn với những người hướng dẫn có kỹ năng có thể bao gồm tất cả 
những bước này và đảm bảo các phương pháp áp dụng phù hợp với ngôn ngữ, trình độ và kinh 
nghiệm của các nhóm đối tượng khác nhau.

• Rà soát và chỉnh sửa kết quả của các phân tích bên liên quan, phân tích vấn đề và mục tiêu: 
Thông thường việc phát hiện ra các vấn đề mới trong quá trình phân tích đòi hỏi phải tham vấn các 
bên liên quan khác hoặc các chuyên gia kỹ thuật. Các vấn đề có thể cần phải kiểm chứng hoặc 
nghiên cứu khả thi các mục tiêu khác nhau có thể cần phải được làm rõ và giải quyết giữa các bên 
có liên quan. Cây vấn đề và cây mục tiêu thường trải qua nhiều lần chỉnh sửa. Một quy trình tham gia 
linh hoạt cuối cùng sẽ tạo điều kiện cho các bên cùng hiểu biết một cách rõ ràng về các hành động 
cần thiết, trình tự hành động ra sao và kết quả mong muốn là gì. Việc làm này sẽ tăng cường tinh 
thần làm chủ và mang lại tầm nhìn chung.

• Thảo luận từng phương án (chuỗi kết quả) với các bên có liên quan thích hợp: Mỗi nhóm liên 
quan, cơ quan điều hành dự án, và nhóm cán bộ dự án cần phải hiểu rõ mỗi chuỗi kết quả cụ thể 
sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào–tích cực hay tiêu cực. Điều này giúp các thành viên trong nhóm 
tránh được việc lựa chọn các giải pháp mà họ ưa thích hơn hay quen thuộc hơn nhưng lại có thể 
không phù hợp với hoàn cảnh địa phương hoặc không có tác dụng so với những tiêu chí mong muốn 
của các bên liên quan. Để đạt được thỏa thuận có thể phải quay về với cây vấn đề hay cây mục tiêu 
và suy nghĩ lại.

• Cùng nhau thống nhất về khuôn khổ thiết kế và giám sát (DMF) và các bước tiếp theo: Sự 
thống nhất về các chỉ số và mục tiêu giữa các nhà thiết kế, những người thực hiện và người thụ 
hưởng dự án sẽ làm tăng tính minh bạch và tinh thần làm chủ. Thu hút sự tham gia của các bên có 
liên quan vào việc xây dựng DMF cũng sẽ hỗ trợ cho các nhân tố tham gia và khuyến khích tinh thần 
sẵn sàng đóng góp của họ. Việc làm này có thể bao gồm đặt ra mục tiêu tham gia cho các nhóm đối 
tượng cụ thể trong các hoạt động dự án; thu hút sự tham gia của những người huy động cộng đồng; 
đưa các đại diện cho đối tác/người thụ hưởng tham gia vào các đoàn đánh giá dự án và hội thảo; 
sử dụng thẻ điểm công dân để đánh giá việc thực hiện dự án; và đưa các tổ chức xã hội dân sự địa 
phương tham gia vào đánh giá độc lập đối với dự án. 
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Khuôn khổ Thiết kế và Giám sát–Dự án Hạ tầng Nông thôn với Trọng tâm Phát triển Xã hội 

Tóm tắt Thiết kế Chỉ tiêu/chỉ số hiệu quả thực hiện Nguồn dữ liệu/cơ chế báo cáo Giả định/Rủi ro

Tác động
Giáo dục và chăm 
sóc sức khỏe 
được cải thiện ở 
một số cộng đồng 
địa phương dọc 
theo Dự án Phát 
triển Mạng lưới 
Đường bộ 

• Tỉ lệ đi học (cho cả học sinh nam 
và nữ) trong vùng dự án tăng 5% 
vào năm 2020 từ mức cơ sở là ‘x’ 
năm 2007

• Tỉ lệ phụ nữ được chăm sóc tiền 
sản và hỗ trợ khi sinh nở trong 
vùng dự án tăng 10% vào năm 
2020 từ mức cơ sở là ‘x’  
năm 2007

• Báo cáo hàng năm của Bộ  
Giáo dục

• Khảo sát về Mức sống và Sức 
khỏe Dân cư 

• Rà soát và đánh giá chỉ số Mục 
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Giả định
Cam kết của chính phủ, 
chính quyền địa phương 
và cộng đồng theo đuổi cải 
cách chính sách

Rủi ro
Bất ổn định chính trị và 
tình hình an ninh 

Kết quả
Tăng cường tiếp 
cận đối với dịch 
vụ xã hội cho các 
cộng đồng trong 
vùng ‘x’ 

• Thời gian đến trường và đến trạm 
xá trong vùng dự án giảm 10% 
vào năm 2015 từ mức cơ sở ‘x’ 
năm 2007

• Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng 
từ mức cơ sở ‘x’ năm 2007 lên ‘y’ 
năm 2015

• Báo cáo hàng năm của Bộ  
Giáo dục

• Báo cáo hàng năm của Bộ Y tế

Giả định
Có các tổ chức phi chính 
phủ và xã hội dân sự tham 
gia vào dự án

Rủi ro
Chậm trễ trong quá trình 
phân cấp hiện tại 

Kết quả đầu ra*
Đường bộ và các 
cơ sở hạ tầng quy 
mô nhỏ được lao 
động địa phương 
tu bổ và duy tu

• 90 km đường nhánh nông thôn

• 20 cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ về 
y tế và giáo dục được tu bổ đến 
năm 2015

• Đến năm 2015 có 800 người 
nghèo và dễ bị tổn thương ở 
nông thôn (ít nhất 30% trong số 
họ là phụ nữ) tham gia duy tu bảo 
dưỡng các công trình hạ tầng quy 
mô nhỏ 

• Báo cáo về mạng lưới đường bộ 
hàng năm của cơ quan quản lý 
đường bộ

• Báo cáo hàng quý của Cơ quan 
quản lý giáo dục và y tế  
cấp huyện

• Báo cáo duy tu đường bộ của cơ 
quan chức năng địa  
phương/huyện

Giả định
Phân bổ ngân sách của 
huyện cho công tác tu bổ 
và bảo dưỡng đường  
nông thôn

Rủi ro
Thiếu sự phối hợp giữa 
các bộ chủ quản

Các hoạt động có mốc thời gian
Đầu ra 1
• Lựa chọn vị trí đường nông thôn để tu bổ và bảo dưỡng (Q3 2011)
• Các cộng đồng tham gia chuẩn bị xây dựng đánh giá nhanh về điều kiện đường nông thôn  

(Q4 2011)
• Các cộng đồng xây dựng hợp đồng khoán cho cộng đồng về tu bổ và bảo dưỡng mạng lưới 

đường và các cơ sở hạ tầng cơ bản (Q1 2012)
• Lựa chọn lao động địa phương (ít nhất 30% là phụ nữ) dưới sự giám sát của người đứng đầu 

suco, chính quyền huyện và chuyên gia phát triển cộng đồng. Tiêu chí lựa chọn bao gồm những 
đặc điểm dễ bị tổn thương và giới (Q1 2012)

• Các cộng đồng thực hiện công trình xây dựng (Q4 2013)
• Chính quyền huyện đồng ý về việc thực hiện và giám sát công trình cơ sở hạ tầng nông thôn tại 

cộng đồng (Q4 2013)
• Bài học từ việc thí điểm phân cấp quản lý các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở cộng đồng cho 

các thể chế chính quyền địa phương được trình bày và chia sẻ thông qua hội thảo và ấn phẩm 
(Q4 2014)

Đầu vào
Quỹ giảm nghèo của Nhật 
Bản: 3,0 triệu $
Chính phủ: 456.000 $
Cộng đồng: 14.400 $

* Lưu ý: chỉ đưa ví dụ về một kết quả đầu ra. DMF đầy đủ sẽ có nhiều kết quả đầu ra hơn. Có thể có các đầu ra sau:
  Đầu ra 2: các cộng đồng được lựa chọn nâng cao nhận thức về an toàn đường bộ, sức khỏe ban đầu và giáo dục.
 Đầu ra 3: dự án được quản lý đúng tiến độ thời gian và hiệu quả.

Ví dụ về DMF có sự tham gia

Ví dụ dưới đây cho thấy DMF cho một dự án đường bộ có sự tham gia có diện mạo như thế nào:



Giới thiệu
Các phương pháp và cách tiếp cận đánh giá có sự tham gia được xây dựng để hiểu rõ hơn bối 
cảnh xã hội và văn hóa của quá trình phát triển và thiết kế các hoạt động can thiệp phù hợp 
với điều kiện địa phương. Việc tham gia bao gồm phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan 
để đảm bảo chương trình và dự án đáp ứng nhu cầu của các bên ngày càng được công nhận là 
một phần không thể tách rời của hoạt động đánh giá.30 Tinh thần làm chủ xuất hiện khi người 
dân cùng nhau quyết định cách thức giải quyết vấn đề của mình giúp thúc đẩy tính hiệu quả 
và bền vững của các chương trình dự án.

Các nguyên tắc chính của Đánh giá có sự tham gia

• Thu hút sự tham gia của các bên có liên quan như những người tham gia tích cực—chứ không chỉ với tư 
cách là những nguồn tin thụ động

• thúc đẩy sự học hỏi giữa ADB/bên nhận tài trợ/đối tác và các bên có liên quan ở các cấp khác nhau
• xây dựng năng lực cho người dân địa phương để phân tích, tư duy và hành động
• Tạo xúc tác biến cam kết thành hành động

Khi nào thì sử dụng đánh giá có sự tham gia trong chu trình dự 
án của ADB
Thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phương pháp đánh giá có sự tham gia có thể đóng 
góp cho thiết kế dự án và hỗ trợ cho những phân tích xã hội và nghèo đói tổng quát. Có nhiều 
cơ hội để đánh giá có sự tham gia trong quá trình xây dựng chương trình quốc gia (xây dựng 
CPS) và các giai đoạn chuẩn bị dự án trong chu trình dự án. Cấp độ tham gia phụ thuộc vào 
loại hình và phân loại dự án.31

• Xây dựng Chương trình Quốc gia: Phân tích nghèo quốc gia, đánh giá giới quốc gia, 
đánh giá rủi ro quản trị công, và lộ trình ngành phải bao gồm các cách tiếp cận đánh giá có 
sự tham gia (vd. đánh giá nghèo có sự tham gia).

• Chuẩn bị dự án: Trong quá trình xây dựng IPSA, có thể sử dụng các số liệu tham gia thứ 
cấp và các nguồn từ NGO, các nhà nghiên cứu và các bên liên quan khác. Cũng có thể 

Đánh giá có sự tham gia giúp cho các bên có liên quan tìm hiểu 
những vấn đề của chính họ. Phương pháp này sử dụng kiến thức 
của địa phương, tăng cường ảnh hưởng của các bên có liên quan 
đối với việc ra quyết định, khuyến khích tinh thần làm chủ của 
người dân chịu ảnh hưởng của dự án. Đánh giá có sự tham gia bao 
gồm nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau về mức độ và cấp độ 
tham gia.

Công cụ 3  Đánh giá Có sự tham gia
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dùng ở mức độ hạn chế các phương pháp có sự tham gia để thu thập số liệu sơ cấp đối 
với các dự án có đối tượng là các hộ gia đình hoặc cá nhân, ví dụ như thảo luận nhóm 
tập trung với các nhóm dân cư, người đứng đầu cộng đồng, NGO và CBO.32 Khi xây dựng 
SPRSS, đánh giá giới, xã hội, nghèo đói và các đánh giá khác (tùy theo phân loại dự án) 
cũng có nhiều cơ hội khác để áp dụng đánh giá có sự tham gia.33 Ví dụ, xây dựng nghiên 
cứu đặc điểm kinh tế xã hội hoặc hồ sơ người được thụ hưởng và/hoặc khách hàng và thu 
thập quan điểm của người thụ hưởng dự án thông qua đánh giá đối tượng thụ hưởng.

Bí quyết Đánh giá, Theo dõi và Đánh giá thành công (xem Công cụ 7)

• Kỹ năng chuyên gia: trong quá trình xử lý dự án cần thu hút sự tham gia của nhân viên, tư vấn hay 
tổ chức dựa vào cộng đồng có kinh nghiệm về tham gia. Sau đó các chuyên gia sẽ thúc đẩy quá trình 
đánh giá có sự tham gia và/hoặc quy trình theo dõi và đánh giá (M&E). Nhiều tổ chức phi chính phủ có 
nhiều kinh nghiệm với những phương pháp này. Mẫu Điều khoản tham chiếu (TOR) cho các hoạt động 
tham gia bao gồm tư vấn theo dõi và đánh giá có sự tham gia có trên trang web của ADB.a

• Nguồn lực: Đánh giá có sự tham gia và M&E đòi hỏi phải dành đủ thời gian và ngân sách. Phương 
pháp này mất nhiều thời gian hơn so với các cách tiếp cận truyền thống, nhưng mang lại hiệu quả thực 
hiện trôi chảy hơn và xây dựng được kỹ năng phân tích và hiểu biết về trách nhiệm giải trình cho cộng 
đồng.

• Linh hoạt và nhạy cảm: Đánh giá và M&E có sự tham gia có thể đòi hỏi các nhà tài trợ và các cơ quan 
điều hành dự án phải linh hoạt, kiểm nghiệm lại những ý tưởng và giả định ban đầu của họ, tìm hiểu 
lại những yếu tố cấu thành nên tiến bộ đạt được, và đối mặt giải quyết các vấn đề được chỉ ra. Những 
điều này phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tự nghiền ngẫm tư duy, liên tục học hỏi và nhạy cảm văn hóa 
của những người thực hiện.

• Phân tích các bên liên quan để xác định sự tham gia của các bên: Việc phân tích sẽ xác định nhu 
cầu, mối quan tâm và năng lực của các bên có liên quan và cho thông tin về đối tượng tham gia, cách 
thức tham gia.

• Mục tiêu và kế hoạch rõ ràng: Các cơ quan thực hiện phải nêu rõ các mục tiêu đánh giá và M&E có 
sự tham gia, lên kế hoạch rõ ràng, đảm bảo rằng các đối tượng thụ hưởng dự án tránh được các kỳ 
vọng không thực tế. Các mục tiêu có thể đề ra bao gồm tính hợp lý của khuôn khổ thiết kế và giám sát 
dự án, cải thiện hiệu quả, xây dựng năng lực cho các bên liên quan. Điều này xác định mức độ và hình 
thức tham gia.

• Quá trình tiếp theo: Cần có một quy trình để đảm bảo việc tiếp tục theo dõi các kết quả của đánh giá 
và M&E có sự tham gia và sự đóng góp của chúng vào việc cải thiện công việc đang làm. Các nguyên 
tắc học hỏi, linh hoạt và minh bạch là các yếu tố không thể thiếu trong quá trình tiếp tục theo dõi.

a ADB. 2007. Tài liệu Handbook on Social Analysis. Manila. tr. 67 (Mẫu TOR cho IPSA) và tr. 69 (Mẫu TOR cho 
phân tích xã hội trong thiết kế dự án; TOR cho chuyên gia tham vấn/tham gia: www.adb.org/participation/Toolkit-
term-reference.asp).

Phương pháp và Công cụ
Các phương pháp đánh giá có sự tham gia có sự khác biệt so với các phương pháp nghiên cứu 
truyền thống (khảo sát đại diện) trong việc giúp cho đối tượng thụ hưởng có được sự kiểm 
soát nhất định đối với việc phân tích các vấn đề của họ và đưa ra giải pháp.34 ADB sử dụng 
thuật ngữ “Đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA)” để phản ánh các phương pháp này.

Đánh giá nhanh có sự tham gia nhằm vào việc tạo điều kiện cho các bên có liên quan phân tích các vấn 
đề của họ và tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các giải pháp đã được thống nhất. Các 
kỹ thuật nhấn mạnh đến phân tích trực quan và bằng lời nói để đảm bảo rằng quá trình thu thập dữ liệu và 
thảo luận đều công khai, minh bạch và dựa trên ý kiến cả nhóm. 

Nguồn: ADB. 2007. Tài liệu Handbook on Social  Analysis. Manila.
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Bảng dưới đây mô tả một số phương pháp PRA phổ biến. Hình thức và mục tiêu đánh giá sẽ 
quyết định việc lựa chọn phương pháp nào phù hợp nhất; có thể tìm thêm thông tin về những 
phương pháp này trong danh mục tổng hợp tài liệu tham khảo, tài liệu Handbook on Social 
Analysis và trên trang web của ADB.35 Nhiều phương pháp được giải thích dưới đây được trình 
bày bằng đồ thị và có tính tương tác, không đòi hỏi người tham gia phải biết đọc biết viết. 
Các phương pháp này cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các nhóm có trình độ cao 
hơn, và kết hợp với các phương pháp nghiên cứu truyền thống. 

Các phương pháp Đánh giá Có sự tham gia
Phương pháp Mô tả

Lịch mùa vụ Thu thập thông tin về sự thay đổi của các hoạt động trong ngày hoặc theo mùa.

Phân tích tình huống 
quan trọng

Thu thập những tình huống quan trọng (tích cực hay tiêu cực) thông qua những câu chuyện kể của người 
tham gia. Sau đó các tình tiết cụ thể sẽ được thu thập thêm và vấn đề được xác định. Sau đó quyết định 
cách thức giải quyết vấn đề dựa trên các giải pháp khác nhau và khả năng thành công của các giải pháp 
này khi cố gắng giải quyết gốc rễ của vấn đề. 

Cây quyết định Sử dụng sơ đồ hình cây để minh họa các mối quan hệ và giúp hỗ trợ cho việc ra quyết định, có nghĩa là 
các cây vấn đề sẽ mô tả quan hệ nhân-quả của một vấn đề cụ thể, trong khi đó cây mục tiêu sẽ chuyển 
vấn đề thành mục tiêu và hình thành một quan hệ phương tiện-mục đích mới. (xem Công cụ 2).

Quan sát thực địa và 
người tham gia

Mở rộng sự trao đổi gần gũi với người dân trong môi trường tự nhiên của họ và quan sát tập quán của 
người dân giúp tăng cường sự hiểu biết sâu sắc. Có thể sử dụng các phương pháp định tính khác như 
phỏng vấn và thảo luận nhóm.

Phỏng vấn sâu và 
thảo luận nhóm tập 
trung 

Xem Công cụ 1: Phân tích và Tham vấn Các bên liên quan, bảng phương pháp tham vấn để xem phần 
mô tả.

Lập bản đồ hoặc  
lập mô hình

Người dân địa phương, thường là trong một nhóm thảo luận tập trung hoặc một nhóm lớn hơn mô tả địa 
phương của mình bằng hình ảnh. Họ có thể vẽ bằng tay hoặc đánh dấu trên bản đồ cho sẵn. Các loại 
bản đồ thông thường là bản đồ nguồn lực, bản đồ sức khỏe, và bản đồ tổ chức. Bản đồ cung cấp số liệu 
cơ bản để tiếp tục phân tích có sự tham gia nhằm tìm hiểu vấn đề, chỉ ra những lĩnh vực cần quan tâm và 
tìm kiếm giải pháp thích hợp.

Câu chuyện kể/khung 
thời gian

Ghi chép, lưu giữ và diễn giải những kinh nghiệm và ý kiến riêng của các cá nhân hoặc những người có 
vai trò chủ chốt (người đứng đầu nhà thờ, trưởng thôn, già làng v.v.) về những thay đổi theo thời gian và 
các sự kiện lịch sử.

Xếp hạng/chấm điểm Thực hiện xếp hạng hay chấm điểm trong nhóm tập trung hoặc các nhóm lớn hơn. Khi xếp hạng ưu tiên, 
người dân xác định họ thích gì/không thích gì về những hàng hóa, dịch vụ hay hoạt động cụ thể; xếp 
hạng chúng; và tìm hiểu nguyên nhân vì sao người dân địa phương lại có ưu tiên như vậy. Xếp hạng giàu 
nghèo là xác định ra các tiêu chí phù hợp với địa phương để đo lường mức độ giàu nghèo (loại nhà, sở 
hữu tài sản, vị trí trong cộng đồng, nợ nần…), tiếp theo là xếp hạng cá nhân và các hộ gia đình bằng các 
tiêu chí này. Khi tiến hành điều tra về vấn đề, các nhóm sẽ xác định, phân tích và xếp hạng vấn đề, và đề 
xuất các giải pháp khả thi.

Kể chuyện Cá nhân và các nhóm kể chuyện của mình một cách trực tiếp hoặc thông qua đóng kịch, diễn trên sân 
khấu. Kể chuyện có thể gợi mở những cuộc thảo luận thú vị với đông đảo các bên liên quan. Video và 
ảnh chụp cũng có thể sử dụng để mô tả thay đổi, thông qua một chuỗi hình ảnh được dùng để phản ánh 
trên phim người dân nhìn nhận và diễn giải như thế nào về những điều đã xảy ra chung quanh cuộc sống 
và cộng đồng của họ. 

Đi bộ nói chuyện Đi bộ dọc theo một lối đi định sẵn qua một khu vực ở địa phương, được tiến hành bởi một người nghiên 
cứu và một hay nhiều người cung cấp thông tin chính, có thể là nam hoặc nữ, để đánh giá về môi trường 
địa phương, địa điểm các nguồn lực, tình hình sử dụng đất và các đặc điểm khác. Thông tin và ấn tượng 
thu được thông qua quan sát trực tiếp, đặt câu hỏi cho người cung cấp thông tin và phỏng vấn không có 
chuẩn bị trước với người dân sẽ diễn ra dọc theo đường đi.

Phân tích xu hướng Chia sẻ và thu thập thông tin cơ bản theo một phạm vi rộng từ thái cực này sang thái cực khác. Hoặc một 
cách khác là chia sẻ ý tưởng về một khía cạnh cụ thể về một vấn đề (mức độ, số lượng). Phân tích xu 
hướng có thể xem xét cả các thái cực khách quan và chủ quan (Nhà tôi cách trung tâm y tế gần nhất ‘x’ 
km so với Nhà tôi cách rất xa trung tâm y tế gần nhất).

Nguồn: website của ADB: www.adb.org/participation/Toolkit-methods-approaches.asp; Tổ chức FAO thuộc Liên Hợp Quốc. 1990. Tài liệu  
The Community Toolbox. The idea, methods and tools for participatory assessment, monitoring and evaluation in community forestry. Rome; 
Ngân hàng Thế giới. 1996. Tài liệu Participation and Social Assessment. Tools and Techniques. Washington, DC.
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Nếu kết hợp một cách có hệ thống các phương pháp có sự tham gia cụ thể sẽ hình thành 
được các cách tiếp cận và công cụ có cấu trúc để đánh giá có sự tham gia (học tập và hành 
động có sự tham gia, đánh giá nông thôn có sự tham gia, đánh giá đối tượng thụ hưởng) (chú 
thích 34). Ở thái cực có mức độ tham gia cao nhất chính là các cách tiếp cận huy động cộng 
đồng. Những mô tả dưới đây phác thảo các công cụ mà ADB sử dụng và cung cấp tham chiếu 
để có thêm thông tin.

• Đánh giá nghèo có sự tham gia (PPA): PPA là một công cụ để đưa quan điểm của người 
nghèo vào trong việc phân tích đói nghèo và xây dựng chiến lược giảm nghèo thông 
qua chính sách công.36 Trong năm 2004–2005 ADB và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cho Cục 
thống kê quốc gia Mông Cổ tiến hành một đánh giá PPA để hiểu sâu hơn về tình hình 
nghèo đói và xu hướng nghèo đói. Các cuộc thảo luận được tổ chức cho các nhóm đối 
tượng nam, nữ, thanh niên, người già và người dễ bị tổn thương. Các nhóm cộng đồng và 
những người lãnh đạo của cộng đồng (người làm công tác xã hội, bác sĩ) được tham vấn ý 
kiến. Những đánh giá này cũng nhận được sự ủng hộ ở Cam-pu-chia và Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào.37

• Đánh giá đối tượng thụ hưởng (BA): BA là một công cụ tham gia định tính giúp cải thiện 
tác động của các chương trình dự án phát triển bằng cách thu thập quan điểm của những 
đối tượng thụ hưởng đích về những dự án theo kế hoạch hoặc đang diễn ra. Công cụ này 
nhằm bổ sung cho các phương pháp định lượng bằng cách cung cấp thông tin đáng tin 
cậy, định tính, đào sâu về các điều kiện văn hóa xã hội và nhận thức của nhóm đối tượng 
của dự án thông qua các nhóm tập trung, phỏng vấn, và các phương pháp khác.38 BA cũng 
được sử dụng như một phần trong hoạt động đánh giá dự án có sự tham gia chuẩn bị cho 
kế hoạch hành động cộng đồng của ADB trong một dự án thúc đẩy hành vi vệ sinh ở tỉnh 
Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đánh giá này bao gồm việc tham vấn các đối 
tượng thụ hưởng dự án và các bên có liên quan khác để xác định vấn đề theo quan điểm 
của họ, thiết kế hoạt động của dự án và đặt cơ sở cho hoạt động phát triển có sự tham gia 
tiếp theo.39  

• Cách tiếp cận Vòng tròn Học tập Huy động Cộng đồng: Các cách tiếp cận huy động cộng 
đồng sử dụng mô hình vòng tròn trong lập kế hoạch, hành động, quan sát và đánh giá có sự 
tham gia, các hoạt động này liên tục diễn ra trong suốt chu trình dự án. Giáo dục Môi trường 
Sống và Học tập (LLEE) đã xây dựng cách tiếp cận vòng tròn học tập thành một phần của dự 
án TA-6123 của ADB, Promoting Effective Water Management Policies and Practice.40

Danh sách tài liệu tham khảo liệt kê thêm các nguồn tài liệu như Công cụ 7: Theo dõi và Đánh 
giá có sự tham gia, trang 57. Các phương pháp đánh giá thường nhiều gấp đôi so với với các 
phương pháp theo dõi và đánh giá nếu được triển khai trong quá trình thực hiện dự án.



Giới thiệu

Ở ADB, sự tham gia bao gồm có bốn cách tiếp cận chính: tạo lập và chia sẻ thông tin, tham 
vấn, hợp tác và đối tác. Bốn cách tiếp cận này bao gồm rất nhiều mối quan hệ trong đó 
mức độ sáng tạo và tích cực của các bên liên quan là khác nhau.

Một kế hoạch tham gia (trước đây gọi là Kế hoạch Tham vấn và Tham gia) là việc quyết 
định một cách có hệ thống sẽ thu hút sự tham gia của bên liên quan nào, như thế nào và 
khi nào trong vòng đời dự án.

Kế hoạch tham gia ở vị trí nào trong chu trình dự án của ADB?

IPSA được hoàn tất trong giai đoạn ý tưởng dự án sẽ cho biết liệu kế hoạch tham gia có 
được xây dựng hay không. Một luận điểm khá vững chắc ủng hộ cho việc xây dựng kế 
hoạch tham gia có thể đưa ra cho hầu hết các dự án. Theo mẫu hướng dẫn IPSA, “cần có 
kế hoạch tham gia khi các vấn đề bảo trợ xã hội được coi là đáng kể. Kế hoạch tham gia 
được khuyến khích khi sự tham gia của cá nhân và các nhóm đối tượng được coi là quan 
trọng.” Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, SPRSS đòi hỏi thông tin về mức độ hoạt động tham 
gia được lên kế hoạch để thực hiện, liệu một kế hoạch tham gia đã được thiết kế hay chưa 
và các nét chính của kế hoạch là gì. Xem Tab 3: Tham gia trong Chu trình dự án, phần mẫu 
IPSA và SPRSS về tham gia.

Kế hoạch tham gia phải có tính động. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch sẽ dẫn dắt hoạt 
động tham gia trong quá trình thiết kế dự án, với phần thực hiện chi tiết hơn, sau đó dần 
dần được phát triển thêm trong quá trình chuẩn bị dự án.

Các kế hoạch có thể đứng độc lập, hoặc lồng ghép vào kế hoạch hành động về giới, 
kế hoạch hành động phát triển xã hội, kế hoạch tái định cư và các kế hoạch giảm nhẹ 
tác động xã hội môi trường khác. Kế hoạch phát triển xã hội cho Dự án Nam Theun 2 
Hydropower Project Development Project ở CHDCND Lào là một ví dụ tiêu biểu, trong đó 
có một phần chi tiết về tham vấn công chúng, tham gia và công khai thông tin.41

Một kế hoạch tham gia, dù là đứng độc lập hay được lồng ghép 
vào các văn kiện dự án khác, cung cấp chỉ dẫn về hoạt động tham 
gia của các bên liên quan trong suốt chu trình dự án. Kế hoạch này 
phản ánh các hoạt động, tạo điều kiện cho việc lập tài liệu và đánh 
giá các hoạt động đó.

Công cụ 4  Xây dựng Kế hoạch Tham gia
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Xây dựng kế hoạch tham gia

Bảng tóm tắt kế hoạch tham gia được trình bày trong cuốn Handbook on Social Analysis (phiên 
bản cập nhật dưới đây), trong đó có mẫu khung thời gian tóm tắt từng nhiệm vụ một.42

Nhóm liên 
quan

Mục tiêu 
can thiệp 
của nhóm

Các tiếp cận tham 
gia
(tạo lập/chia sẻ 
thông tin, tham vấn, 
hợp tác, đối tác) 
và mức độ (Thấp, 
Trung bình, Cao)

Phương pháp tham gia
(hội thảo, đánh giá có sự 
tham gia, điều tra, vận 
động cộng đồng hoặc CSO 
cung cấp dịch vụ, M&E có 
sự tham gia)

Thời gian Ước 
tính 
chi phí

Lý do 
tham gia

Phương 
pháp

Ai chịu 
trách 
nhiệm

Ngày 
bắt 
đầu

Ngày 
kết 
thúc

Chính phủ 

Xã hội  
dân sự

Khu vực tư 
nhân

Kế hoạch tham gia xây dựng trên cơ sở phân tích các bên liên quan, dẫn dắt cho việc lựa chọn 
các nhóm đối tượng tham gia. Phát triển kế hoạch này sẽ diễn ra ngay trong bản thân các bên 
liên quan. Nó có thể là một hội thảo ban đầu để phác họa hoạt động tham gia trong thiết kế 
dự án và các cuộc họp tiếp theo để xây dựng kế hoạch thực hiện. Các công cụ khác trong chu 
trình dự án theo Hướng dẫn này hỗ trợ cho việc thu hút sự tham gia của các bên có liên quan 
theo những cách thức khác nhau (thông qua các CSO [Công cụ 6] hoặc thực hiện theo dõi và 
đánh giá có sự tham gia [Công cụ 7]).

Cuối cùng, các bên có liên quan chính, mục tiêu tham gia của họ và các khía cạnh tham gia 
(cách tiếp cận/mức độ và phương pháp tham gia) cần được thống nhất và phản ánh trong 
một kế hoạch tham gia năng động, có khung thời gian và ước tính nguồn lực. Các bên có liên 
quan thường bao gồm cả bên nhận tài trợ DMC và/hoặc cơ quan đối tác chủ trì việc thực hiện 
các hoạt động tham gia. Đây thường là cơ quan chính quyền địa phương gần cộng đồng, gần 
người dân nhất, cũng có thể bao gồm cả các bên có liên quan thuộc xã hội dân sự (CSO, người 
dân bị ảnh hưởng, v.v) được tham vấn hoặc tự thực hiện các hoạt động có sự tham gia. Đôi khi 
cả các tổ chức thuộc khu vực tư nhân cũng tham gia



 Tham gia vào Chu trình Dự án của ADB—Hướng dẫn và Công cụ     47

Bảng liệt kê dưới đây đảm bảo rằng kế hoạch bao hàm các vấn đề và hợp phần chính:

Bảng liệt kê để xây dựng Kế hoạch tham gia

• Các nhóm có liên quan nào có mặt trong các quy trình tham gia dựa trên phân tích các bên tham gia 
ban đầu?

• Quyết định nào được đưa ra thông qua quá trình tham gia? Như thế nào?
• Phạm vi và mức độ dự kiến của sự tham gia của các bên liên quan tại mỗi giai đoạn của chu trình dự 

án là gì?
• Sự tham gia gắn với Chiến lược xã hội và giảm nghèo rút gọn và các yêu cầu bảo trợ xã hội như thế 

nào?
• Sự tham gia sẽ được sử dụng như thế nào trong quá trình thực hiện?
• Các phương pháp tham gia nào sẽ được sử dụng?
• Khung thời gian cho các hoạt động tham gia là gì?
• Các phương pháp tham gia sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian như thế nào?
• Vai trò và trách nhiệm thực hiện tham gia được phân công như thế nào giữa cơ quan đại diện thường 

trú ADB, cơ quan điều hành dự án, tư vấn, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác?
• Có cần cán bộ hướng dẫn tham gia hay không?
• Chi phí thực hiện của kế hoạch tham gia là bao nhiêu, và lấy từ ngân sách nào?

Kế hoạch tham gia phải là một phần trong quá trình xây dựng Chiến lược truyền thông dành 
cho các bên liên quan (SCS). Sổ tay PAM nhằm hướng dẫn thực hiện dự án cũng bao gồm hoạt 
động xây dựng SCS cho tất cả các dự án (xem Công cụ 5: Xây dựng Chiến lược Truyền thông 
dành cho các bên liên quan, trang 47). 

Trong quá trình thực hiện, việc rà soát kế hoạch thường xuyên, những việc nào đã được thực 
hiện và mức độ thành công ra sao sẽ hỗ trợ cho cho công tác quản lý công việc thường xuyên 
(chú thích 42). Theo dõi dự án thông qua các đoàn đánh giá, báo cáo quý của cơ quan điều 
hành dự án và các cơ chế khác cũng phải báo cáo về tiến độ thực hiện.
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Ví dụ về kế hoạch tham gia

Bảng dưới đây tóm tắt kế hoạch cho Dự án Thủy lợi Cộng đồng ở Nê-pan của ADB.43

Các bên có liên quan chính theo Phân tích Xã hội và Các bên liên quan
Bộ ngành trung ương/Chính quyền địa phương

Cán bộ huyện Cán bộ của Bộ Phát triển Hạ tầng Địa phương, 
Nông nghiệp và Đường bộ (DOLIDAR)
(cơ quan điều hành dự án)

Hội đồng và Ủy ban đại diện

Lãnh đạo huyện Đại diện của Ban Phát triển Huyện (DDC)
(bộ phận của bộ phát triển)

Đại diện nhóm người thiệt thòi của huyện (DAG) Đại diện của các nhóm DAG thuộc DDC

Lãnh đạo ban Phát triển Thôn (VDC) VDC là đơn vị hành chính thấp nhất của bộ phát 
triển địa phương của Nepal; mỗi huyện có một 
vài VDC chịu trách nhiệm về quan hệ giữa chính 
quyền và người dân

Đại diện nhóm người dân thiệt thòi của xóm Đại diện của DAG và các xóm thuộc VDC (mỗi 
VDC chia thành các xóm)

Người thụ hưởng/Người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương 

Dân tộc thiểu số/nhóm tôn giáo

Brahmin-Chhetri, người dân tộc bản địa có lợi thế (IP)
(Newar, Thakali), tầng lớp trung lưu

Các nhóm dân chính không cần hỗ trợ để  
tham gia

Hill và Terai Dalit, IP thiệt thòi (Sherpa, Rai, Gurung, 
Magar), IP bị lề hóa (Tamang, kumal, Tharu),
IP bị rủi ro cao và bị lề hóa cao (Majhi, Rajbanshi), nhóm 
tôn giáo thiểu số (Muslims)

Các nhóm bị gạt ra ngoài lề ít được tham gia cần 
có sự hỗ trợ để tham gia

Địa lý

Các thôn thụ hưởng chính, các thôn lân cận có khả năng 
bị ảnh hưởng 

Các nhóm dân chính không cần hỗ trợ để  
tham gia

Các thôn vùng sâu (>cách đường giao thông hơn 1 tiếng 
đi bộ)

Các thôn nằm biệt lập cần có sự hỗ trợ để  
tham gia

Hoàn cảnh kinh tế 

Nhóm dân thụ hưởng chính, các hộ gia đình có an ninh 
lương thực

Các nhóm dân chính không cần phải hỗ trợ để 
tham gia

Cực nghèo (dưới chuẩn nghèo), không có đất (hoặc có ít 
đất) người sử dụng hệ thống thủy lợi, lao động từ ngoài địa 
phương

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần có sự hỗ trợ để 
tham gia

Giới

Nam giới Không cần hỗ trợ

Nữ giới, các hộ gia đình nữ làm chủ hộ, các hộ gia đình nữ 
làm chủ hộ theo mùa vụ/trên thực tế

Cần có sự hỗ trợ để tham gia

Các tổ chức Xã hội dân sự (CSO)

Các CSO Các CSO làm việc ở cấp huyện trong vùng dự án
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Các nhóm có liên quan chính: Các bên có liên quan tham gia vào dự án bao gồm cán bộ 
cơ quan chính phủ, thành viên của các cơ quan đại diện, đối tượng thụ hưởng chính, các 
nhóm thiệt thòi, và các CSO.

Mục tiêu tham gia: đề cương dự án có tính tham gia cao và nhằm xây dựng năng lực cho 
người sử dụng, để họ có thể làm chủ và chịu trách nhiệm về mọi mặt vận hành và duy tu 
bảo dưỡng. Mục tiêu tổng quát bao gồm

• đảm bảo tính làm chủ của địa phương;
• tất cả các nhóm liên quan, sử dụng công trình được đưa vào tham gia và phân phối lợi 

ích; và
• phổ biến kết quả và bài học cho cộng đồng, cơ quan chính phủ và các CSO.

Các góc độ tham gia: các hình thức tham gia bao gồm đào tạo, xây dựng và ra quyết định 
có sự tham gia trong những công việc dưới đây: 

i. các bên có liên quan ở cấp huyện lựa chọn Ilakas (huyện được chia thành các llakas)
ii. các bên có liên quan ở cấp VDC (thôn) lựa chọn tiểu dự án;
iii. quyết định về thiết kế hệ thống thủy lợi;
iv. quyết định về hệ thống vận hành và duy tu bảo dưỡng, mức độ đóng góp tài chính;
v. quyết định về loại hình và công tác quản lý công trình xây dựng;
vi. quyết định về sự tham gia vào hội những người sử dụng nước (WUA) và nhóm sử 

dụng nước (WUG);
vii. quyết định về người đại diện từ các nhóm bị thiệt thòi trong WUA, về đào tạo; và 
viii. đảm bảo sự tham gia thực chất ở tất cả các cuộc họp, nhóm và hoạt động nói trên.

Các nhóm ở cấp thôn (VBFT) hoạt động với tư cách là tổ chức vận động cộng đồng và 
hướng dẫn để xây dựng năng lực cho người sử dụng trong việc thiết kế, thực hiện và nâng 
cao nhận thức về các hoạt động của dự án.
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Kế hoạch tham gia: Dự án Thủy lợi Cộng đồng ở Nê-pan
Nhóm liên 

quan
Mục tiêu của 
việc tham gia 

của nhóm

Cách tiếp 
cận và 
mức độ 
tham gia

Phương pháp tham gia Thời gian Ước 
tính 
chi 
phí

Lý do tham gia Phương pháp Ai chịu 
trách 
nhiệm

Ngày 
bắt đầu

Ngày 
kết thúc

Cán bộ chính 
quyền địa 
phương, lãnh 
đạo huyện, 
đại diện 

Đại diện của 
cơ quan điều 
hành dự án của 
chính phủ (EA: 
DolIDAR)
Chịu trách nhiệm 
thực hiện dự án, 
những người ra 
quyết định của địa  
phương đại diện 
cho lợi ích của 
huyện

Quan hệ 
Đối tác (cao)

• Lựa chọn llakas: cán bộ, lãnh đạo và đại 
diện cho các nhóm bị thiệt thòi (DAG) hỗ trợ 
ban phát triển huyện (DDC) lựa chọn bốn 
llakas khó khăn nhất để đưa vào dự án

• Theo dõi: DOLIDAR nộp ba báo cáo tiến 
độ tháng (thực hiện khảo sát dự án và 
đánh giá có sự tham gia)

• Đánh giá/kế hoạch hàng năm của huyện: 
các cuộc họp rà soát đánh giá và lập kế 
hoạch với các bên có liên quan từ ban phát 
triển huyện/thôn (VDC) 

– Cán bộ 
huyện
– Lãnh đạo 
huyện
– đại diện 
nhóm 
người thiệt 
thòi của 
huyện

Ban phát triển 
thôn (và các 
nhóm công 
tác thực địa 
nằm tại thôn)

Thành viên của 
VDC có trách 
nhiệm về quan 
hệ giữa cơ quan 
chính quyền và 
người dân trong 
phát triển địa 
phương

Quan hệ 
Đối tác (cao)

• Lựa chọn tiểu dự án: các nhóm đặt tại 
thôn bản (VBFTs) tổ chức họp dân ở cấp 
xóm; giải thích về dự án, cách tiếp cận có 
sự tham gia, tiêu chí lựa chọn tiểu dự án; 
mời người dân xóm và hội sử dụng nước 
nộp đề xuất; VDC lựa chọn dự án và xin 
DDC phê duyệt

• Theo dõi: VDC đóng góp vào báo cáo 
tiến độ

• Họp tổng kết VDC hàng năm: họp tổng 
kết với các bên có liên quan trong VDC, 
trong đó có cả các WUA

• Kế hoạch/đánh giá hàng năm của 
huyện: xem phần trên

– lãnh đạo 
VDC 
– đại diện 
của thôn, 
xóm và các 
đối tượng 
thiệt thòi 
khó khăn

Người thụ 
hưởng/người 
nghèo và các 
nhóm dễ bị 
tổn thương

Người thụ hưởng 
và những người 
sẽ làm chủ dự án

Quan hệ 
Đối tác (cao)

• Quyết định về việc tham gia vào các 
WUA và nhóm sử dụng nước (WUG): 
Cộng đồng xác định việc tham gia với sự 
hỗ trợ của VBFT; đảm bảo có đại diện của 
các nhóm đối tượng thiệt thòi, khó khăn

• Quyết định về thiết kế, vận hành hệ 
thống và hình thức xây dựng: các WUA 
xây dựng các đề xuất tiểu dự án thủy lợi 
với sự trợ giúp của VBFT và nhóm hỗ trợ 
kỹ thuật (TST)

• xây dựng năng lực cho WUA: VBFT đào 
tạo về theo dõi và giám sát dự án; Hiệp 
hội những người sử dụng nước thủy lợi 
quốc gia của Nepal cung cấp đào tạo về 
quản lý

• theo dõi: WUA thiết lập ủy ban theo dõi 
xây dựng

• đào tạo về nông nghiệp và sinh kế: 
Cộng đồng được đào tạo về nông nghiệp 
và tín dụng vi mô, tập trung vào việc đáp 
ứng nhu cầu của phụ nữ và đối tượng 
thiệt thòi, khó khăn

• Họp tổng kết VDC hàng năm: xem ở trên

– WUA/
WUG
– Người sử 
dụng chính
tiểu dự án 
thủy lợi 
(ISP)
– người 
thiệt thòi, 
khó khăn 
thuộc dân 
tộc bản địa
– phụ nữ 
người dân 
tộc bản địa

Tổ chức Xã 
hội dân sự
(các tổ chức 
phi chính phủ 
[NGOs], công 
đoàn…)

Đại diện 
xã hội dân sự

Hợp tác (cao) • đại diện CSO trong các DDC – CSO của 
huyện

Chuyên môn về 
phát triển cộng 
đồng

Hợp tác 
(Trung bình)

• quản lý và thực hiện dự án: NGO nhận 
hợp đồng  hỗ trợ cho DOLIDAR và các 
DDC; dịch vụ bao gồm xác định và sàng 
lọc các tiểu dự án khả thi; tăng cường các 
WUA, thực hiện đánh giá khả thi có sự tham 
gia cho các tiểu dự án

– NGO



Giới thiệu
Truyền thông với các bên liên quan có nghĩa là lồng ghép truyền thông chiến lược vào các dự 
án phát triển. Nó bao gồm phổ biến thông tin, tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức; 
khuyến khích đối thoại, thúc đẩy thay đổi hành vi và giảm nhẹ rủi ro. Thông tin được lấy từ các 
đối tượng cụ thể (cộng đồng, cán bộ chính quyền, CSO, khu vực tư nhân, v.v.), lắng nghe thông 
tin phản hồi, và trả lời.

Truyền thông gắn bó chặt chẽ với tham gia, và trong bốn cách tiếp cận của ADB (xem phần 
Giới thiệu) thì truyền thông bao gồm tạo lập/chia sẻ thông tin và tham vấn. Truyền thông 
chiến lược là một công cụ hữu hiệu, hỗ trợ cho các chương trình dự án và nâng cao cơ hội 
thành công. Cho dù trong ngành nào hay loại hình dự án nào, thì mục đích của truyền thông 
cũng tập trung vào việc xây dựng sự đồng thuận thông qua nâng cao hiểu biết của công 
chúng và tạo cơ hội đối thoại đầy đủ giữa các bên có liên quan.44

Truyền thông dành cho các bên liên quan có vị trí nào trong 
chu trình dự án của ADB?
Sổ tay PAM phác họa cách sắp xếp, tổ chức thực hiện dự án, trong đó có phần xây dựng 
chiến lược truyền thông dành cho các bên liên quan (SCS). Việc này đòi hỏi các cán bộ 
dự án phải xác định các mục tiêu truyền thông và rủi ro chính, xây dựng các thông điệp 
truyền thông then chốt, xác định các kênh truyền thông hiệu quả để hướng tới các đối 
tượng chính. Chiến lược này xây dựng trên cơ sở các kế hoạch tham gia và hỗ trợ cho 
các kế hoạch đó (xem Công cụ 4: Xây dựng Kế hoạch Tham gia). Chiến lược Truyền thông 
2011 của ADB nêu bật tầm quan trọng của chiến lược và cam kết của ADB trong việc 
hỗ trợ chính phủ các DMC và đối tác trong khu vực tư nhân xây dựng chiến lược truyền 
thông cho dự án hoặc chương trình, chiến lược này sẽ là một phần không thể tách rời 
của hoạt động tham gia của các đối tượng bị ảnh hưởng và các bên có liên quan khác.45 
SPS yêu cầu các DMC phải truyền thông với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án (xem phần 
nói về tham gia trong các chính sách bảo trợ xã hội của cuốn Hướng dẫn, trang 63). Các 
hợp phần trong SCS phục vụ cho các mục đích khác nhau và có thể bao gồm hoạt động 

Một chiến lược truyền thông dành cho các bên liên quan được 
xây dựng trên cơ sở mở rộng các kế hoạch tham gia và tập trung 
vào việc chia sẻ thông tin và tham vấn. Chiến lược này chỉ dẫn 
cho hoạt động truyền thông, thông tin với các bên có liên quan 
trong quá trình thực hiện dự án.

Công cụ 5  Xây dựng Chiến lược Truyền thông cho 
Các bên có liên quan

51
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Xây dựng Chiến lược Truyền thông dành cho Các bên liên quan
Sổ tay PAM có một mẫu biểu về xây dựng Chiến lược Truyền thông dành cho Các bên liên quan 
(xem dưới đây).

Mục tiêu Rủi ro/
thách thức 

chính

Đối tượng/
các bên có 
liên quan 

chính

Thông điệp  
(thông tin cần 
truyền thông)

Phương tiện truyền 
thông (kênh/ngôn 

ngữ/hoạt động 
truyền thông)

Thời gian/
tần suất

Trách nhiệm Nguồn lực 
(nhân lực, tài 

chính)

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Quy trình lập kế hoạch truyền thông bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Mục tiêu

Xác định hai đến ba mục tiêu truyền thông chính. Cần thúc đẩy những khía cạnh/hành động/
thay đổi gì để đảm bảo thành công của dự án? Để cải thiện thông tin phản hồi từ phía các bên 
liên quan về quá trình thực hiện? Để mở rộng sự hỗ trợ của các bên liên quan đối với dự án? 
Để thay đổi hành vi của các bên liên quan (v.d tăng cường hành vi rửa tay thông qua việc hiểu 
biết hơn về con đường lây truyền và dự phòng các bệnh truyền nhiễm qua đường nước)?

Ví dụ: Chia sẻ thông tin và tham vấn với các cộng đồng có thể bị dự án ảnh hưởng. Thường 
xuyên tìm hiểu quan điểm của họ để tránh những hậu quả tiêu cực không mong muốn trong 
quá trình thực hiện.

Bước 2: Rủi ro/Thách thức chính

Xác định các trở ngại chính ngăn cản việc đạt được mục tiêu. Rủi ro có thể phát sinh từ quan 
niệm của các bên liên quan, môi trường trong nước (rủi ro xã hội, kinh tế, văn hóa), thực hiện 
dự án (năng lực thực hiện, quản trị kém), và các mối quan tâm khác đặc thù cho dự án (thiết 
kế, bảo trợ xã hội). Những mối quan tâm chính của cộng đồng là gì? Cần kiểm soát những kỳ 
vọng gì?

Ví dụ: Cộng đồng lo ngại về việc thu hồi đất. Lắng nghe ý kiến của họ; đánh giá xem có thể 
giảm thiểu tác động được hay không; trao đổi thông tin rõ ràng về mọi điều kiện bồi thường.

Bước 3: Các bên có liên quan chính

Cần lôi kéo những bên có liên quan chính nào để đạt được mục tiêu dự án và giảm thiểu rủi 
ro? Đây thường là các bên có liên quan ngoài chính phủ mà ADB hay chính phủ cần tiếp cận 
được.

Ví dụ: những người đứng đầu cộng đồng được tin tưởng và kính trọng là những đối tượng 
rất quan trọng. Thông qua họ để phổ biến thông tin cho cộng đồng và thu thập quan 
điểm của cộng đồng.

truyền thông với các cơ quan báo chí và các bên có liên quan bên ngoài, truyền thông với 
cộng đồng và hỗ trợ phát triển cộng đồng, phối hợp với các nhóm đánh giá tác động môi 
trường và xã hội (vd. tái định cư).
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Bước 4: Thông điệp

Nắm vững thông điệp cho từng nhóm đối tượng liên quan. Các thông điệp phải 
chính xác, nhất quán, phù hợp và nhạy cảm về văn hóa. Thử nghiệm các thông 
điệp trước khi truyền thông chính thức.

Ví dụ: Thông điệp chính mà cộng đồng phải hiểu là tất cả những gia đình nào bị 
thu hồi đất đều sẽ được giao đất mới có diện tích/chất lượng bằng hoặc cao hơn 
trong cộng đồng.

Bước 5: Phương tiện Truyền thông (kênh/ngôn ngữ/hoạt động 
truyền thông)

Kênh truyền thông nào là tốt nhất để tiếp cận được các bên có liên quan chính 
(có thể cần các kênh khác nhau để tiếp cận với các bên liên quan khác nhau?) Cần 
sử dụng ngôn ngữ nào để giao tiếp, thông tin với các bên có liên quan đã được 
nhận diện? Hoạt động nào sẽ cung cấp cho các bên có liên quan chính–đặc biệt 
là những người bị ảnh hưởng bởi dự án–những thông tin dễ hiểu nhất và dễ tiếp 
cận? Hoạt động nào sẽ đảm bảo tốt nhất là các bên liên quan chính có thể cung 
cấp thông tin phản hồi có ý nghĩa về việc lập kế hoạch và thực hiện dự án?

Nhiều phương pháp hoặc hoạt động tham vấn được nêu trong bảng Công cụ 
1 cũng tạo điều kiện cho hoạt động truyền thông. Tài liệu thông tin về Truyền 
thông Phát triển của Ngân hàng Thế giới liệt kê thêm một số kênh như báo điện 
tử (radio, TV), báo in (báo, tờ rơi), các kênh truyền thống (sân khấu, kể chuyện) và ý 
kiến cá nhân của những người đứng đầu cộng đồng.46

Ví dụ: cán bộ dự án địa phương có kiến thức về cộng đồng có thể trao đổi trực tiếp 
với những người lãnh đạo cộng đồng. Những người lãnh đạo cộng đồng sẽ chia 
sẻ thông tin với thành viên cộng đồng thông qua họp thôn và các thiết chế sẵn có 
(nhóm nông dân, nhóm phụ nữ, nhóm sử dụng nước).

Bước 7: Thời gian

Mỗi hoạt động sẽ được thực hiện khi nào, trong bao lâu, tần suất như thế nào?

Ví dụ: Sau khi tiếp xúc lần đầu, lên lịch cho các lần viếng thăm tiếp theo hàng quý 
để chia sẻ thông tin và nhận phản hồi.

Bước 8: Trách nhiệm

Ai sẽ chịu trách nhiệm chủ trì và thực hiện từng hoạt động? Bên liên quan được 
xác định liệu có đủ năng lực để thực hiện hiệu quả chiến lược truyền thông hay 
không?

Ví dụ: trách nhiệm thực hiện các hoạt động này thuộc về các thành viên nằm ở địa 
phương của đội ngũ thực hiện dự án.

Bước 9: Nguồn lực cần thiết

Xác định xem cần có nguồn nhân lực và tài chính nào cho việc thực hiện.
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Mẫu Chiến lược Truyền thông dành cho Các bên liên quan
Dưới đây là một Chiến lược Truyền thông dành cho Các bên liên quan cho một dự án tiêu biểu 
của ADB.

Mẫu Chiến lược Truyền thông dành cho Các bên liên quan
Mục tiêu Rủi ro/thách 

thức chính
Các bên có liên 

quan
chính

Thông điệp Phương tiện 
Truyền thông
(kênh/ngôn 

ngữ/hoạt động)

Thời gian Trách nhiệm Nguồn lực 
(nhân lực, tài 

chính)

Đảm bảo 
dòng thông 
tin dự án 
thường 
xuyên đáng 
tin cậy
(một chiều)

• Độ tin cậy 
của nguồn 
thông tin 

• Ngôn ngữ/
văn hóa

• Trình độ  
học vấn

• Kiểm soát 
kỳ vọng

• Những người 
bị ảnh hưởng 
bởi dự án

• Các thành 
viên trong 
cộng đồng

• Các tổ chức 
xã hội dân sự 
(các CSO), 
vd. tổ chức 
phi chính phủ 
(NGOs), các 
nhóm phụ  
nữ v.v.

• Doanh nghiệp 
tư nhân địa 
phương

• Chính quyền 
địa phương

• Báo chí địa 
phương

• Lợi ích chính 
của dự án

• Tác động 
chính (tích cực 
và tiêu cực)

• Quy trình thực 
hiện dự án

• Quyền lợi
• Phương tiện 

chia sẻ mối 
quan tâm/vấn 
đề

Điều chỉnh theo 
các bên có liên 
quan khác nhau

• Các nhóm 
nhỏ

• Diễn đàn 
cộng đồng

• Truyền thông 
(radio, báo, 
mạng, v.v.)

• Lãnh đạo địa 
phương

• Mạng lưới 
tôn giáo

• Tài liệu in 
(sách giới 
thiệu,v.v.)

• Thông tin/
hội thảo giới 
thiệu

• Sự kiện văn 
hóa/tôn giáo

Tập trung vào 
một số kênh /
hoạt động để 
tiếp cận với một 
số bên liên quan 
cụ thể

• Ngay từ 
đầu dự án

• Các sự kiện 
được lên 
lịch thường 
xuyên để 
cập nhật về 
những thay 
đổi (hai 
tháng 1 lần)

• Đội ngũ thực 
hiện dự án

• Quản lý tiểu 
dự án

• Xây dựng 
nội dung và 
in ấn /chi phí 
phổ biến ($)

• Chi phí cho 
cán bộ liên 
lạc cộng 
đồng và cán 
bộ truyền 
thông tiểu 
dự án ($)

• Chi phí hậu 
cần ($)

• Chi phí tổ 
chức sự  
kiện ($)

Thiết lập 
chia sẻ 
thông tin 2 
chiều/các 
cơ chế đối 
thoại

•	 Xác định 
các đại diện 
của cộng 
đồng 

•	 Thời gian
•	 Ngôn ngữ/

văn hóa
•	 Các cơ chế 

sẵn sàng để 
trả lời những 
vướng mắc

•	 Những người 
bị ảnh hưởng 
bởi dự án

•	 Các thành 
viên cộng 
đồng

•	 Các CSO v.d 
các tổ chức 
phi chính phủ 
(NGOs), hội 
phụ nữ, v.v.

•	 Doanh nghiệp 
tư nhân địa 
phương

•	 Chính quyền 
địa phương

•	 Báo chí địa 
phương

•	 Sự quan trọng 
của đối thoại; 
kết hợp những 
quan điểm của 
bên liên quan 
vào trong 
dự án

•	 Giải thích quy 
trình phản 
hồi và những 
phản hồi sẽ 
được xử lý 
như thế nào

•	 Xác định 
những vấn đề 
chính sẽ được 
thảo luận

Điều chỉnh theo 
các bên liên quan 
khác nhau

•	 Các CSOs 
hiện có 
(NGOs, hội 
phụ nữ, 
nhóm người 
sử dụng 
nước, v.v)

•	 Các cơ chế 
của chính 
quyền địa 
phương

•	 Báo chí địa 
phương

•	 Ủy ban/
nhóm tư vấn đa 

biên có liên 
quan

•	 Các hội thảo 
của các bên 
liên quan tại 
địa phương

•	 Người 
làm truyền 
thông tại địa 
phương

Tập trung vào 
một số kênh/
hoạt động để 
tiếp cận với một 
số bên liên quan 
cụ thể

•	 Ngay từ 
đầu dự án

•	 Các cuộc 
họp/hội 
thảo được 
lên lịch 
thường 
xuyên (hai 
tháng một 
lần)

•	 Đội ngũ thực 
hiện dự án

•	 Cán bộ quản 
lý tiểu dự án

•	 Các tổ chức 
ở cấp cộng 
đồng

•	 Xây dựng 
nội dung và 
ấn phẩm/
chi phí phổ 
biến ($)

•	 Chi phí cho 
cán bộ liên 
lạc cộng 
đồng và cán 
bộ truyền 
thông tiểu 
dự án ($)

•	 Chi phí hậu 
cần ($)

•	 Chi phí tổ 
chức sự  
kiện ($)

  



Giới thiệu
CSO khác nhau về quy mô, lĩnh vực quan tâm, song có thể mô tả chung là các tổ chức khác với 
cơ quan chính phủ và tư nhân, hoạt động xung quanh những lợi ích, mối quan tâm, mục đích 
và giá trị chung. Bảng dưới đây mô tả các loại hình CSO chính:

Phân loại các tổ chức xã hội dân sự (CSOs)
Loại hình Định nghĩa

Các tổ chức phi chính phủ 
quốc gia/địa phương hoặc 
quốc tế
(LNGO/INGO)

Những tổ chức chuyên nghiệp, trung gian và phi lợi nhuận cung cấp hoặc vận động cho việc cung cấp dịch 
vụ cho phát triển kinh tế xã hội, quyền con người, phúc lợi của dân chúng hoặc cứu trợ khẩn cấp. Tên gọi của 
chúng khác nhau, như các tổ chức đoàn thể (ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Liên Xô cũ) và tổ chức tự 
nguyện tư nhân. Các tổ chức phi chính phủ quốc tế là các tổ chức quốc tế không được thành lập bởi các điều 
ước quốc tế. Các tổ chức này thường có trụ sở chính ở một nước phát triển.a

vd. Hội Chữ thập Đỏ, Liên minh phụ nữ quốc gia (LNGO), WWF, Oxfam International (INGO)

Các tổ chức dựa vào cộng 
đồng (CBO)

Các tổ chức cơ sở này thường cố gắng trực tiếp giải quyết mối quan ngại của các thành viên của mình và thúc 
đẩy phúc lợi cho thành viên. Chức năng của các tổ chức này bao gồm hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, xã 
hội, tôn giáo và giải trí. 
vd. nhóm sử dụng nước, hội tín dụng vi mô

Các nhóm xã hội dân sự 
không chính thức hoặc 
không có tổ chức

Các nhóm xã hội dân sự hình thành tự phát như những phản ứng từ cơ sở trước một nhu cầu hay vấn đề cụ 
thể. Các nhóm này không đăng ký pháp nhân và do vậy không chịu cơ chế điều tiết.
vd. mạng lưới cộng đồng không chính thức

Quỹ Các chủ thể phi chính phủ, như các công ty phi lợi nhuận hoặc quỹ ủy thác từ thiện, dành tài trợ cho các tổ 
chức, thể chế hay cá nhân không có liên quan cho những mục đích khoa học, giáo dục, văn hóa, tôn giáo hay 
các mục đích từ thiện khác.
vd. Quỹ Ford, Quỹ Aga Khan 

Hiệp hội nghề nghiệp Các tổ chức này đại diện cho lợi ích của các thành viên, những người hoạt động trong một lĩnh vực nghề 
nghiệp nhất định. Hiệp hội có thể thực thi các chuẩn mực đối với nghề nghiệp của các thành viên.
vd. hiệp hội kỹ sư, phòng thương mại

Viện/học viện nghiên cứu 
độc lập

Những tổ chức phi lợi nhuận độc lập thực hiện nghiên cứu và phân tích, phổ biến các kết quả nghiên cứu và 
đưa ra khuyến nghị.
vd. Viện Nghiên cứu Công trình Công cộng

Công đoàn lao động Hiệp hội người lao động được tổ chức chính thức, liên minh thúc đẩy những quan điểm chung về các vấn 
đề liên quan đến lao động, thường được tổ chức theo doanh nghiệp hay theo ngành nghề. Các công đoàn 
thường liên kết lại dưới một tổ chức bảo trợ là liên đoàn, đại hội và mạng lưới. 
vd. Đại hội Công đoàn Philippines

Liên minh/mạng lưới CSO/
tổ chức bảo trợ

Các tổ chức CSO liên minh theo một địa bàn chung, tư cách hội viên, nhóm mục tiêu hoặc lĩnh vực hoạt động 
chung.
vd. Diễn đàn NGO về Campuchia

a Định nghĩa của UNESCO trong ADB. 2008. Tài liệu Civil Society Organization Sourcebook: A Staff Guide to Cooperation with Civil Society 
Organizations. Manila.

Lưu ý: Xem cuốn Civil Society Organization Sourcebook của ADB để có thêm chi tiết.

Các tổ chức xã hội dân sự chia sẻ với ADB và các nước thành viên 
đang phát triển mục tiêu chung là giảm nghèo. Kiến thức và 
chuyên môn của họ làm cho họ trở thành những đối tác quý giá 
trong các dự án phát triển.

Công cụ 6  Phối hợp với các Tổ chức Xã hội Dân sự
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Công cụ này phác họa cách thức xác định và đánh giá năng lực của CSO, nêu bật những vai trò 
khác nhau của các tổ chức này.

Khi nào các tổ chức xã hội dân sự có thể làm gia tăng giá trị?
Các CSO khác nhau phù hợp với các chức năng khác nhau trong các chương trình dự án của 
ADB và DMC. Sự đại diện của CSO với kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức về địa phương, và sự độc 
lập với lợi ích của chính phủ là rất quan trọng. 

• Tham vấn và Tư vấn: các CSO hiểu biết rất rõ về các vấn đề phát triển của địa phương và 
kinh nghiệm trực tiếp về những khó khăn bất cập ở cơ sở. Họ đóng góp những đầu vào 
quý báu cho hoạt động tham vấn trong quá trình thiết kế và thực hiện dự án.
– Các NGO quốc tế (INGO) dựa trên những kinh nghiệm quốc tế và thông lệ tốt nhất, 

trong khi đó các NGO và CBO trong nước có những góc nhìn của địa phương.
– Các hiệp hội nghề nghiệp cung cấp kiến thức chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực 

chuyên sâu của mình.

Xã hội dân sự ở Cộng hòa Kyrgyz về Giáo dục cho Trẻ em có Nhu cầu Đặc biệt

Ở cộng hòa Kyrgyz, ADB phối hợp với một số tổ chức xã hội dân sự để giúp thí điểm cách tiếp cận lồng ghép 
nhằm cải thiện tiếp cận đối với giáo dục có chất lượng cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Hiệp hội Phụ huynh Trẻ 
em Khuyết tật đóng vai trò cố vấn, cung cấp kiến thức chuyên môn về nhu cầu của trẻ em khuyết tật. Bốn tổ 
chức dựa vào cộng đồng địa phương tham vấn hàng ngày với cha mẹ của trẻ khuyết tật thông qua các hội thảo 
bàn tròn và các cuộc họp.

Nguồn: ADB. 2007. Dự án JFPR Grant to Kyrgyz Republic Improving Access to Quality Basic Education for Children with Special 
Needs. Manila.

52 Strengthening Participation for Development Results

This tool outlines how to identify and assess the capacity of CSos, and highlights their 
different roles.

When can civil society organizations add value?

Different CSos suit different functions in ADB and DMC operations. Representation of CSos with 
local expertise and language skills and independence from government interests is important.

Participation training with government officials in Phnom Penh, Cambodia, March 2011

•	 Consultation and advisory: CSos have deep understanding of local development issues 
and firsthand experience of problems on the ground. They provide valuable input into 
consultation in project design and implementation. 
 – International NGos (INGos) draw on international experience and best practice while 
national NGos and CBos offer local perspectives. 

 – Professional associations provide specialized technical expertise in their area.

Civil Society in Kyrgyz Republic Advises on Education for Children with Special Needs

In the kyrgyz Republic, ADB is working with several civil society organizations to help pilot an integrated 
approach to improving access to quality education for children with special needs. The Association of Parents 
of Disabled Children serves as advisor, providing expertise on disabled children’s needs. Four rural community-
based organizations consult regularly with parents of disabled children through roundtables and meetings.

Source: ADB. 2007. JFPR Grant to Kyrgyz Republic Improving Access to Quality Basic Education for Children with Special Needs. 
Manila.

Đào tạo về sự tham gia với các cán bộ chính phủ ở Phnom Penh, Cam-pu-chia, Tháng 3/2011
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•  Kết nối ADB, chính phủ, và cộng đồng: khi những mối liên kết này yếu kém CSO có thể là 
cầu nối giữa người dân và cộng đồng, và chính phủ, các tổ chức phát triển và nhà tài trợ.
– INGO, các NGO địa phương lớn, công đoàn lao động và các tổ chức bảo trợ có thể kết nối 

hội viên, thành viên của họ với chính quyền trung ương và các tổ chức khác có thể đã có 
nhiều mối quan hệ. Các tổ chức NGO và CBO nhỏ hơn thường kết nối mạng lưới ở cấp 
địa phương và cấp vùng. 

•  Vận động cộng đồng: CSO có rất nhiều kinh nghiệm về các chiến lược để giúp huy động 
cộng đồng địa phương trong việc đạt được những kết quả phát triển quan trọng.
– Nhiều INGO và LNGO rất thành công trong việc huy động cộng đồng. Một số INGO có 

thông tin tốt hơn về những chiến lược mới nhất được sử dụng trên thế giới, trong khi đó 
các LNGO hiểu rõ về điều kiện địa phương hơn. Có thể hợp đồng với cả INGO và LNGO 
để giúp thành lập các CBO.

–  Công đoàn cũng có thể huy động cộng đồng, đặc biệt khi họ có đội ngũ đoàn viên đông 
đảo và đại diện cho một ngành quan trọng trong lực lượng lao động.

Các tổ chức phi chính phủ ở Băng-la-đét giúp huy động cộng đồng

Ở Bangladesh, ADB phối hợp với Trung tâm Phát triển Dân tộc Bản địa (CIPD), Hỗ trợ sinh kế người bản địa 
(ALO), và các tổ chức phi chính phủ địa phương khác để huy động cộng đồng địa phương trong việc xác định và 
thực hiện các dự án nhỏ (phát triển cộng đồng, thủy lợi), dự án tín dụng vi mô, và đào tạo cho người thụ hưởng 
ở vùng trung du Chittagong Hills (ChT).

Nguồn: ADB. 2000. Dự án Loan to Bangladesh for the Chittagong Hill Tracts Rural Development Project. Manila.

•  Sáng tạo: khi cần có sự linh hoạt, khả năng đáp ứng hay sự sáng tạo thì các CSO có thể 
phản ứng rất nhanh đối với những hoàn cảnh thay đổi và luôn sẵn sàng thử nghiệm các 
cách tiếp cận mới.
– INGO và LNGO đã hoạt động rất hiệu quả trong các chương trình thí điểm nhằm tối đa 

hóa sự tham gia của cộng đồng.
–  Một số tổ chức nghiên cứu rất tự hào đã có nhiều sáng tạo đổi mới và đưa ra các giải 

pháp mới.

•  Cung cấp dịch vụ: CSO có thể là các nhà cung cấp dịch vụ ở các cấp khác nhau. Họ 
thường sẽ lấp vào những khoảng trống dịch vụ nơi không có dịch vụ của chính phủ và 
chính phủ đôi khi ký hợp đồng với các CSO này. 
–  NGO và LNGO có thể là nhà cung cấp dịch vụ ở cấp vùng hoặc trên toàn quốc (dịch vụ xã 

hội cơ bản).
–  CBO tham gia hoạt động ở cấp cộng đồng, thường là các công việc như quản lý cung 

cấp nước địa phương, các nhóm tín dụng vi mô và các dịch vụ cấp cộng đồng khác.

Các Tổ chức phi chính phủ trong các Chương trình Dịch vụ Xã hội Thí điểm khu 
vực Thái Bình Dương

Giúp giảm nhẹ tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những đợt thiên tai gần đây ở khu vực Thái Bình 
Dương, các tổ chức phi chính phủ và các nhóm tôn giáo đã thực hiện nhiều chương trình dịch vụ xã hội thí điểm 
dành cho các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có thanh niên và phụ nữ không có việc làm.

Nguồn: ADB. 2009. Dự án Grant to Tonga for the Economic Support Program. Manila; ADB. 2010. Dự án Grant for Social 
Protection of the Vulnerable in the Pacific. Manila.
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•  Đánh giá, M&E: Một số CSO có thể tiến hành đánh giá có sự tham gia trong quá trình thiết 
kế dự án và thực hiện M&E độc lập. Tuy nhiên, không nên dùng một tổ chức vừa làm đối 
tác thực hiện vừa làm cơ quan đánh giá độc lập. Các tổ chức giám sát xã hội dân sự đóng 
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quản trị điều hành tốt (xem phần nói về quản trị 
điều hành tốt và phát triển năng lực trong cuốn Hướng dẫn, trang 71).
– Một số INGO và LNGO và các tổ chức nghiên cứu chuyên về các kỹ thuật nghiên cứu có 

sự tham gia nhanh và có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện đánh giá và M&E.

Các Tổ chức Xã hội Dân sự ở cộng hòa Kyrgyz hỗ trợ cung cấp dịch vụ và giám sát ở cấp 
cộng đồng

ADB phối hợp với các tổ chức tự quản và tổ chức dựa vào cộng đồng địa phương để giúp cung cấp dịch vụ 
nước sạch và vệ sinh cho 200 thôn bản, phục vụ cho 300.000 người ở khu vực nông thôn của Cộng hòa Kyrgyz. 
Taza Tabigat, một tổ chức phi chính phủ địa phương thực hiện giám sát độc lập.

Nguồn: ADB. 2008. Dự án Grant to the Kyrgyz Republic for Community-Based Infrastructure Service Sector Project. Manila.

Nhận diện các tổ chức xã hội dân sự 

Một nghiên cứu phân tích các bên liên quan kỹ lưỡng phải nêu bật được các CSO có quan tâm 
đến một hoạt động cụ thể, và thu hút họ tham gia tham vấn trong quá trình thiết kế dự án và 
khi xây dựng các kế hoạch tham gia. Khi vai trò của CSO đã được xác định, kết hợp những cách 
sau để tiếp tục xác định các đối tác tiềm năng:

1.  Các cơ quan kiểm định: Các cơ quan này hiện diện ở trên toàn thế giới và ở một số quốc 
gia, và có thể kiểm định độc lập hoặc cho tự kiểm định. Ví dụ, ở Campuchia, Ủy ban Hợp 
tác Campuchia đã thiết lập một hệ thống cấp chứng chỉ NGO tình nguyện. Ở Philippines, 
Hội đồng Cấp chứng chỉ NGO của Philippine xác nhận các CSO đáp ứng được các tiêu chí 
tối thiểu đã quy định về quản lý tài chính và trách nhiệm giải trình. Ở Pakistan, Trung tâm 
Thiện nguyện Pakistan có một danh sách các tổ chức phi lợi nhuận đáp ứng được những 
thông số chuẩn về quản trị, thực hiện chương trình và quản lý tài chính.47

2.  Các tổ chức bảo trợ: Nhiều nước có các tổ chức bảo trợ có hiểu biết rất sâu về năng lực 
của các tổ chức thành viên, thường trình bày dưới dạng danh bạ công cộng. Ngoài ra còn 
có những mạng lưới hay nhóm công tác trong từng ngành cụ thể (vd. giới, HIV).

3.  Bản đồ và báo cáo của xã hội dân sự: Nhiều nước đã lập bản đồ xã hội dân sự hoặc báo 
cáo về tình hình của khu vực xã hội dân sự. Có thể truy cập những tư liệu này trên mạng.

4.  NGO quốc tế: Nhiều INGO hợp tác chặt chẽ với đối tác là CSO ở cấp trung ương, cấp vùng 
và cấp cơ sở, và duy trì thông tin về các tổ chức đáng tin cậy ở trong nước. Chỉ số xã hội 
dân sự CIVICUS đánh giá xã hội dân sự ở một quốc gia cụ thể. Đánh giá báo cáo của họ 
thông qua trang web của họ.48
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Đánh giá các tổ chức xã hội dân sự
Các câu hỏi dưới đây hỗ trợ cho việc đánh giá năng lực của CSO trong việc hợp tác với đối tác 
hoặc ADB hoặc DMC. Chúng có tính chất gợi mở chứ không phải là một bảng liệt kê nghiệp 
vụ. Ở những nơi xã hội dân sự còn chưa phát triển, chỉ có một số ít tổ chức có thể hoàn thiện 
được các tiêu chí này. Cần có nhận định chủ quan để xác định xem nên có những ngoại lệ nào 
và có cần tăng cường năng lực hay không để hỗ trợ phát triển khu vực xã hội dân sự. Ngoài ra, 
những tiêu chí này cũng không được dẫn đến việc loại trừ người nghèo và những đối tượng 
dễ bị tổn thương nhất hoặc đưa vào các nhóm có tổ chức kém chính thống hơn. 

Có thể phải tiến hành tìm hiểu thêm để đánh giá năng lực của một tổ chức trong việc thực 
hiện một vai trò cụ thể nào đó, như nghiên cứu hay đánh giá.49 Có nhiều nguồn thông tin như 
tìm kiếm trên internet (trang web của CSO), phỏng vấn cán bộ và trao đổi với cơ quan chính 
phủ, các đối tác phát triển khác và các CSO. Trong danh mục thống kê có thêm các nguồn tài 
liệu về đánh giá năng lực chuyên sâu khác. 

Câu hỏi hướng dẫn đánh giá năng lực của Tổ chức Xã hội Dân sự trong Hợp tác 
hay Quan hệ đối tác

• Tư cách pháp nhân: CSO đó có thành lập và đăng ký theo quy định pháp luật hay không?
• Uy tín: CSO đó có được kiểm định (ở các nước có chương trình kiểm định), liệt kê trong danh bạ 

CSO và minh bạch về nguồn vốn và hoạt động hay không?
• Sứ mệnh và quản trị: CSO đó có tôn chỉ mục đích và vai trò rõ ràng hay không? Có minh bạch về 

cơ cấu tổ chức và quản trị hay không?
• Thành phần và hỗ trợ: Các thành viên của CSO đó có đầy đủ thông tin và có tinh thần ủng hộ hay 

không? CSO đó có phải là thành viên của một tổ chức bảo trợ theo ngành/theo chủ đề hay không? 
Có quan hệ đối tác với các tổ chức phát triển có uy tín khác hay không?

• Năng lực chuyên môn: CSO đó có áp dụng các cách tiếp cận hiệu quả để tiếp cận với mục tiêu và 
có hiện diện một cách hiệu quả ở địa bàn hay không?

• Năng lực quản lý: Tài liệu của CSO đó có cho thấy một kế hoạch chiến lược tốt được thể hiện thành 
các dự án và đánh giá được thiết kế tốt hay không?

• Năng lực quản trị hành chính: CSO đó có đủ cơ sở hạ tầng vật chất và hậu cần và năng lực mua 
sắm hay không?

• Năng lực tài chính: CSO đó có các thủ tục để quản lý tiền, và có thành tích thực hiện thành công 
việc này hay không? Có tài khoản rõ ràng, chính xác, có tổ chức, và đầy đủ thông tin hay không?

5.  Cán bộ và đối tác của ADB: Các cơ quan đại diện thường trú thường có kiến thức về CSO 
hoạt động ở trong nước, đặc biệt là ghi chép về những tổ chức đã tham gia vào các dự án 
trước đây. Một số còn có danh sách các đối tác tiềm năng. Các chuyên gia ở trụ sở chính 
có thể biết về những CSO đáng tin cậy làm việc trong khu vực mình và tương tự các đồng 
nghiệp làm việc cho các đối tác phát triển khác, đặc biệt là các đối tác song phương. Trung 
tâm NGO và Xã hội Dân sự cũng xây dựng các báo cáo về xã hội dân sự theo từng quốc gia 
và duy trì NGOLink với cơ sở dữ liệu về hồ sơ các NGO. Các bài học kinh nghiệm rút ra từ 
các cách tiếp cận có sự tham gia cũng có trên cơ sở dữ hiệu Hệ thống Thông tin Đánh giá 
IED.

6. Nguồn từ chính phủ: Một số cán bộ biết rõ về uy tín và năng lực của các CSO hoạt động 
trong những lĩnh vực khác nhau.
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Tránh những vấn đề có thể phát sinh
Trong suốt chu trình dự án từ giai đoạn đầu quyết định hợp tác với CSO cho đến khi thực hiện 
dự án trên thực tế, một số vấn đề có thể nảy sinh. Phần lớn các vấn đề này có thể khắc phục 
được nếu có kế hoạch và quản lý dự án tốt. 

Bí quyết để có quan hệ tốt với các tổ chức xã hội dân sự 
• Thiết lập đối thoại với các CSO ngay từ đầu giai đoạn thiết kế. Nếu thuần túy coi họ chỉ là các nhà thầu 

phụ thương mại trong quá trình thực hiện dự án có thể làm cho quan hệ căng thẳng. Các NGO thường 
coi nhà tài trợ là đối tác và có thể tham gia vào quan hệ hợp đồng với các kỳ vọng khác so với ADB. 
Nếu có thể hãy thiết lập cơ chế ra quyết định chung trong các chương trình dự án để giúp xây dựng 
hiểu biết lẫn nhau và tránh xung đột. 

• Đảm bảo đấu thầu minh bạch trong dịch vụ đấu thầu.
• Thiết lập các chỉ số và mốc thời gian rõ ràng để theo dõi các hoạt động của CSO. CSO thường tập 

trung vào quy trình thay vì kết quả đầu ra trong những khung thời gian ngắn. 
• Ý thức được rằng một số CSO có rủi ro thay đổi nhân viên cao. Khi vấn đề này được thừa nhận là một 

rủi ro, tìm cách bù đắp lại bằng cách đảm bảo các mối quan hệ không bị lệ thuộc vào một hoặc hai đầu 
mối duy nhất. Tương tự, một số CSO được dẫn dắt bởi một số ít cá nhân có động cơ gắn bó lâu dài.

• Ý thức được rằng CSO có ngân sách chi thường xuyên giới hạn và do vậy cần được giải ngân vốn kịp 
thời.

• Có ý thức thực tế về năng lực của CSO. Trong hoàn cảnh hậu xung đột hoặc trong bối cảnh CSO mới 
được thành lập, có thể cần đưa nội dung tăng cường năng lực vào trong thiết kế dự án trước khi trao 
hợp đồng.



Giới thiệu
PM&E được xây dựng nhằm chủ động thu hút những người bị tác động bởi dự án tham gia 
vào quy trình theo dõi và đánh giá. Nó đưa ra những cách thức mới để đánh giá và học tập 
từ những thay đổi mang tính chất hòa nhập hơn và đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng 
của các bên có liên quan. Điều này cũng giống như cơ sở lý luận cho hoạt động đánh giá có 
sự tham gia và hai nguyên tắc chung cơ bản và nhiều phương pháp tương tự (xem Công cụ 3: 
Đánh giá có sự tham gia, trang 37). Bí quyết trong Công cụ 3 cũng áp dụng cho PM&E.

Những khác biệt chính giữa Theo dõi và Đánh giá theo truyền thống và Theo dõi và đánh giá có sự tham gia

Khác biệt Theo dõi và Đánh giá truyền 
thống

Theo dõi và Đánh giá có sự tham gia

Ai lên kế hoạch 
và quản lý  
quy trình?

Thường là cán bộ ADB, cơ quan 
điều hành dự án, và tư vấn

Một cán bộ ADB viết điều khoản tham chiếu ban đầu, tốt nhất là kết 
hợp cùng với các đại diện của cộng đồng. Tư vấn làm việc với tư cách 
cán bộ hướng dẫn. Người dân địa phương, cán bộ dự án, cán bộ chính 
quyền địa phương và các bên có liên quan khác đóng vai trò trung tâm 
trong việc quản lý các khía cạnh khác nhau của quy trình.

Vai trò của các 
bên có liên quan 

Cung cấp thông tin Giúp thiết kế khung theo dõi và đánh giá có sự tham gia (PM&E), thu 
thập và phân tích thông tin, chia sẻ kết quả, xây dựng đề xuất hành 
động trong tương lai. Để thu hút sự tham gia của các đối tượng không 
biết chữ và trình độ học vấn thấp đòi hỏi phải có hỗ trợ và xây dựng 
năng lực đáng kể.

Vai trò của  
tư vấn

Cung cấp kiến thức chuyên môn 
trong việc đo lường kết quả 
bằng cách sử dụng các công cụ/
phương pháp chuẩn hóa

Để giúp các bên liên quan thực hiện PM&E cần phải có kỹ năng truyền 
thông, hướng dẫn và phân tích tốt.

Đo lường  
thành công

Do bên ngoài đánh giá/xác định; 
thường so với những giả định 
ban đầu của chương trình

Nội bộ xác định; tìm hiểu nhiều quan điểm khác nhau và cả những ý 
kiến bất đồng; đảm bảo tiếng nói của đối tượng thụ hưởng được trình 
bày rõ ràng và được lắng nghe.

Cách tiếp cận Xác định từ trước, không  
thay đổi.

Dự kiến, có thể điều chỉnh; nhấn mạnh khía cạnh học tập.

Nguồn: NZAID. 2006. Tài liệu Guideline on Participatory Evaluation. Auckland.

Theo dõi và đánh giá có sự tham gia (PM&E) là quy trình qua đó 
các bên có liên quan tham gia theo dõi hay đánh giá một dự án, 
chương trình hay chính sách; chia sẻ sự kiểm soát đối với nội dung, 
quy trình và kết quả; giúp thực hiện hoặc xác định các hành động 
sửa đổi cần thiết. Bằng cách thu hút người dân địa phương bị ảnh 
hưởng bởi dự án thay vì chỉ dựa vào các đối tác bên ngoài, PM&E 
có thể rút ra được các bài học về thực hiện dự án cho các bên có 
liên quan khác nhau và tăng cường sự tham gia và tinh thần làm 
chủ của người dân đối với các hoạt động phát triển.

Công cụ 7  Theo dõi và Đánh giá Có sự tham gia
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Khi nào sử dụng phương pháp theo dõi và đánh giá có sự tham 
gia trong chu trình dự án của ADB?
Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, một tư vấn thu thập thông tin về các chỉ số và chỉ tiêu tiềm 
năng. Tư vấn tìm hiểu hệ thống thông tin hiện tại và nếu cần thì thu thập thêm dữ liệu 
Tư vấn sẽ tìm hiểu
i.  cách thu thập thông tin như thế nào, v.d khảo sát mẫu hay khảo sát đầy đủ, tài liệu ghi chép 

của dự án, các phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia, thảo luận nhóm tập trung, 
hay quan sát thực địa.

ii.  ai sẽ thu thập số liệu, v.d cán bộ dự án, các cơ quan chính phủ khác, cộng đồng hưởng lợi, 
các cơ quan được hợp đồng thực hiện, NGO, hay tư vấn, 

Đến đây, hãy quyết định xem có áp dụng cách tiếp cận có sự tham gia trong M&E hay không. 
Việc thực hiện PM&E tỏ ra phù hợp nhất trong các dự án đã thu hút các bên liên quan ở địa 
phương tham gia lập kế hoạch ngay từ đầu. Người dân có tinh thần làm chủ cao hơn trong dự 
án và sẵn sàng đầu tư thời gian để theo dõi việc thực hiện dự án và suy nghĩ về tác động của dự 
án. PM&E dựa trên cơ sở tham vấn các bên liên quan và đánh giá có sự tham gia, và thúc đẩy sự 
tham gia trong quá trình thực hiện. Nếu không tham gia liên tục, người dân có thể mất lòng tin 
rằng ý kiến của họ thực sự được coi trọng. 

Mặc dù mỗi quy trình PM&E đều có điểm khác nhau song trong quy trình PM&E chuẩn có một 
số bước cơ bản:50

Trong giai đoạn xử lý dự án

1.  Tham vấn các bên liên quan tại địa bàn dự án: giải thích vì sao các bên liên quan phải 
tham gia vào M&E và xác định xem ai sẽ tham gia vào nhóm PM&E. Thảo luận về việc đảm bảo 
cân bằng nam nữ trong nhóm PM&E và các nhóm có lợi ích khác nhau nào cần phải có mặt.

2.  Xác định các câu hỏi và phương pháp đánh giá chính: Tổ chức hội thảo ban đầu với 
nhóm đánh giá để xác định mục tiêu, chỉ số và phương pháp đánh giá chính.

3. Xây dựng khung DMF và hệ thống quản lý kết quả dự án (PAM, v.v): phác thảo trong hệ 
thống quản lý kết quả dự án các đối tượng thụ hưởng và các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án 
khác sẽ tham gia vào PM&E như thế nào. Thu hút sự tham gia của các viện nghiên cứu địa 
phương hoặc các tổ chức xã hội dân sự vào việc theo dõi độc lập dự án (hoặc các khía cạnh 
của dự án, như kế hoạch tái định cư chẳng hạn).

Trong giai đoạn lập kế hoạch tác nghiệp

4.  Đào tạo/thảo luận: đào tạo đội ngũ M&E có sự tham gia về các công cụ và phương pháp 
tham gia. Thảo luận các nguyên tắc chủ đạo, như thái độ và hành vi.

5.  Xây dựng kế hoạch thực hiện: Quyết định xem ai sẽ làm gì, ở đâu, mẫu nào, cần đến thăm 
quan hoạt động can thiệp nào, lúc nào, như thế nào.

Trong giai đoạn thực hiện dự án

6.  Theo dõi, phân tích và phản hồi: Nhóm PM&E theo dõi, ghi chép các hoạt động và chia 
sẻ thông tin. Định kỳ phân tích và đánh giá tác động so với mục tiêu đề ra ban đầu. Kiểm 
chứng và cho phản hồi về kết quả cho rộng rãi các bên liên quan.
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Công cụ và phương pháp
Nhiều công cụ và phương pháp khác nhau hỗ trợ cho PM&E, tạo thành các mức độ tham gia 
khác nhau trên một phổ rộng. Ở thái cực có mức độ tham gia cao nhất, các bên có liên quan 
quản lý quá trình PM&E và phân bổ nguồn lực. Quy trình này nhằm đo lường hiệu quả dự 
án, xây dựng năng lực cho các đối tượng thụ hưởng và nâng cao trách nhiệm giải trình và 
tính minh bạch. Các công cụ CRC và CBM dưới đây cho thấy một hình thức PM&E thúc đẩy 
trách nhiệm giải trình tổ chức của các nhà cung cấp dịch vụ công như thế nào. Đánh giá theo 
phương thức truyền thống cũng có thể mang tính tham gia nhiều hơn bằng cách sử dụng 
phân tích định tính mở để tìm hiểu về những kết quả ngoài dự kiến, hoặc bằng cách sử dụng 
các cách tiếp cận có sự tham gia để rút ra các quan điểm khác nhau mà vẫn không từ bỏ 
quyền quản lý.

Công cụ 3: Đánh giá có sự tham gia bao gồm một bảng liệt kê các phương pháp đánh giá có 
sự tham gia chính (thảo luận nhóm tập trung, đi bộ nói chuyện, lập bản đồ, xếp hạng), các 
phương pháp này cũng thường được sử dụng trong PM&E. Tuy nhiên, quan trọng nhất không 
phải là sử dụng phương pháp nào mà là không gian được tạo ra để chia sẻ trung thực về tác 
động của các dự án đối với cuộc sống của người dân.51

Kết hợp các phương pháp tham gia cụ thể tạo thành các cách tiếp cận có cấu trúc trong PM&E. 
Một số cách tiếp cận được sử dụng trong các chương trình dự án của ADB được phác họa dưới 
đây. Đánh giá đối tượng thụ hưởng và đánh giá nghèo có sự tham gia nêu trong Công cụ 3: 
Đánh giá có sự tham gia cũng có thể sử dụng được cho PM&E. Danh sách thống kê cung cấp 
thêm các nguồn tham khảo khác.

Kỹ thuật thay đổi quan trọng nhất

Kỹ thuật thay đổi quan trọng nhất (MSC) là một cách tiếp cận PM&E định tính. Kỹ thuật này 
đưa các bên liên quan của dự án tham gia quyết định về những loại thay đổi sẽ được ghi nhận 
và phân tích số liệu. Quy trình này bao gồm việc thu thập các câu chuyện về thay đổi quan 
trọng (SC) ở địa bàn cơ sở. Hội đồng bao gồm các bên có liên quan cùng với cán bộ dự án lựa 
chọn thay đổi quan trọng nhất trong số này một cách có hệ thống.52  MSC được sử dụng trong 
dự án nghiên cứu của ADB Making Markets Work Better for the Poor (MMWB4P) ở Việt Nam. Cán 
bộ dự án thu thập các câu chuyện SC từ các nhà nghiên cứu được tài trợ và những người tham 
gia vào các hội thảo phổ biến thông tin. Các câu chuyện làm rõ quy trình hoạch định chính 
sách thích hợp (đây sẽ là một lĩnh vực MSC) và xác định mạng lưới giữa các nhà hoạch định 
chính sách và dự án.53

Phân tích lộ trình tác động có sự tham gia

Phân tích lộ trình tác động có sự tham gia (PIPA) là một cách tiếp cận PM&E được thiết kế để 
giúp người dân tham gia vào trong dự án, chương trình hoặc tổ chức giải thích những lý luận 
của họ về sự thay đổi (họ tự đánh giá mình đạt được mục tiêu và có tác động như thế nào).54 

7.  Cải thiện dự án: Thảo luận và thực hiện những biện pháp điều chỉnh dự án dựa trên kết 
quả theo dõi.

8.  Thảo luận/học hỏi trên quá trình đánh giá: thảo luận phương pháp và phân tích chung 
với rộng rãi các bên liên quan. Chia sẻ báo cáo.
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Lộ trình tác động của dự án mô tả cách thức dự án xây dựng các sản phẩm tri thức, phổ biến 
bài học kinh nghiệm và những ai ngoài dự án cần sử dụng các sản phẩm này để đạt được tác 
động phát triển. Việc xây dựng các kiến thức này diễn ra trong một hội thảo có sự tham gia 
với các bên có liên quan (xây dựng cây vấn đề, thực hiện các bài tập trực quan). Sau đó các lộ 
trình này được trình bày thành hai mô hình logic. Mô hình lô gic về kết quả mô tả các mục tiêu 
và giả thiết trung hạn của dự án: những chủ thể nào cần thay đổi, những thay đổi đó là gì, và 
cần có chiến lược nào để thực hiện những thay đổi này. Mô hình logic tác động mô tả cách 
thức dự án tác động đến đời sống của người dân bằng cách giúp đạt được những kết quả dự 
kiến. Người tham gia xác định về các mục tiêu kết quả và các mốc thời gian, những chi tiết này 
thường xuyên được rà soát lại và điều chỉnh trong khuôn khổ M&E dự án.55 PIPA được sử dụng 
trong một dự án sau thu hoạch lúa do ADB tài trợ ở Việt Nam. Một hội thảo các bên liên quan 
xác định lộ trình tác động của dự án và xây dựng kế hoạch đánh giá tác động.56

Thẻ báo cáo công dân

Thẻ báo cáo công dân (CRC) bao gồm một khảo sát định lượng do người dân thực hiện hoặc 
một thẻ báo cáo về kết quả thực hiện các dịch vụ của chính phủ. Các thẻ này thu thập thông 
tin ở cấp hộ gia đình và/hoặc cá nhân thông qua các bảng câu hỏi và tìm hiểu về kết quả 
thực hiện ở cấp vĩ mô, và thường được thực hiện 3-6 tháng một lần. Là một công cụ đơn giản 
nhưng rất hữu hiệu để đòi hỏi trách nhiệm giải trình trước người dân, CRC cung cấp một 
chương trình chủ động cho cộng đồng, CSO hay chính quyền địa phương để họ đối thoại với 
các nhà cung cấp dịch vụ và đưa ra những ý kiến phản hồi có hệ thống của người sử dụng 
dịch vụ về chất lượng và sự đầy đủ của các dịch vụ công. Việc đưa tin rộng rãi trên các phương 
tiện thông tin đại chúng và sự vận động của xã hội dân sự đi kèm với việc phổ biết kết quả 
khảo sát. ADB đã xây dựng một bộ công cụ về sử dụng phương pháp này (xem phần về quản 
trị công trong sách Hướng dẫn để có thêm thông tin, trang 71).57

Theo dõi dựa vào cộng đồng

Theo dõi dựa vào cộng đồng (CBM) bao gồm theo dõi cộng đồng có lợi ích liên quan và đánh 
giá các sáng kiến phát triển cộng đồng. Hoạt động này sử dụng một loạt phương pháp có sự 
tham gia như khảo sát, bản đồ, nhóm tập trung, họp tổ dân phố và/hoặc họp thôn.58

Nếu hoạt động giám sát nhắm vào dịch vụ công, thì thẻ điểm cộng đồng có thể theo dõi kết 
quả hoạt động. Phương pháp này có chung mục đích với CRC trong việc thúc đẩy trách nhiệm 
giải trình và sự đáp ứng của các nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, dữ liệu thu thập được là dữ 
liệu định tính (thông qua phỏng vấn nhóm tập trung), ở cấp địa phương, và bao gồm tương 
tác trực tiếp giữa các nhà cung cấp dịch vụ và cộng đồng (thông qua cuộc họp trực tiếp) và do 
vậy cho phép nhận phản hồi ngay lập tức.

Dự án y tế nông thôn của ADB hỗ trợ cho sáng kiến của Bộ Y tế về CBM với tư cách là một công 
cụ để thu hút cộng đồng tham gia vào lập kế hoạch và cải thiện dịch vụ cấp xã.59 Phi-líp-pin có 
một hệ thống CBM vững chắc ở nhiều vùng và hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Các cộng 
đồng thu thập số liệu và xác định các vấn đề xã hội và giải pháp. Quy trình này chú trọng đến 
sự gắn bó và khuyến khích cộng đồng chủ động hơn.60
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Giới thiệu 

Các cách tiếp cận và công cụ hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng trong năm lĩnh vực quan trọng 
của Chiến lược 2020 sẽ được trình bày trong mục này. Bình đẳng giới và quản trị tốt được nhấn 
mạnh là những định hướng thay đổi còn cơ sở hạ tầng là lĩnh vực sẽ diễn ra các hoạt động cốt 
lõi: 

1. Bảo trợ xã hội

2. Bình đẳng giới

3. Quản trị tốt và phát triển năng lực

4. Cơ sở hạ tầng–phòng chống HIV

5. Cơ sở hạ tầng–nước và vệ sinh

Các lĩnh vực này có nhiều mối quan hệ tương hỗ. Các lĩnh vực này đều cần sự tham vấn của tất 
cả các nhóm đối tượng nhằm thiết kế và triển khai hiệu quả các dự án. Các kỹ thuật phân tích 
và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng đều hữu ích với tất cả các lĩnh vực này. Và chúng 
đều thu hút các tổ chức xã hội dân sự tham gia thực hiện các hợp phần của dự án. Phần nội 
dung về các công cụ được sử dụng trong chu trình dự án theo Tài liệu hướng dẫn này sẽ giới 
thiệu về các phương pháp tiếp cận xuyên suốt, còn phần này tập trung vào những gợi ý và các 
công cụ đặc biệt hỗ trợ cho sự tham gia của cộng đồng trong năm lĩnh vực trên và thúc đẩy 
việc áp dụng những mô hình tốt nhất.

4  Sự tham gia trong các hoạt động 
của ADB—Kinh nghiệm và  
nguồn lực

Sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt 
động của ADB và/hoặc các quốc gia thành viên đang phát triển. 
Chiến lược 2020 nhấn mạnh năm lĩnh vực chính (và ba lĩnh vực bổ 
sung) và năm định hướng thay đổi cần tập trung hoạt động. ADB 
có kinh nghiệm cụ thể trong việc thực hiện các phương pháp tiếp 
cận chuyên sâu có sự tham gia của cộng đồng liên quan tới định 
hướng thay đổi, bình đẳng giới, quản trị điều hành tốt và trong 
lĩnh vực cơ sở hạ tầng cốt lõi.
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Giới thiệu chung

Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương là nơi đang diễn ra xu thế tích cực về phát triển xã 
hội và môi trường bền vững và kỳ vọng cao về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và 
sự tham gia của người dân. Tuyên bố về chính sách Bảo trợ xã hội 2009 (SPS) của ADB tập 
trung vào việc phòng ngừa, hạn chế hoặc giảm nhẹ các tác động tiêu cực của những dự 
án phát triển lên những đối tượng bị ảnh hưởng (chú thích 8).62 Đa số các dự án của ADB 
(xấp xỉ 70–80%) đề cập tới vấn đề Bảo trợ xã hội.

Sự tham gia của người dân là vấn đề trọng tâm trong Chính sách Bảo trợ xã hội SPS và nó 
đòi hỏi mức độ tham vấn và tham gia tăng dần trong ba lĩnh vực chính: môi trường, tái 
định cư và người dân tộc bản địa (IP). Các cơ quan điều phối dự án sẽ giải thích với người 
dân những gì dự án đang làm và nó có thể ảnh hưởng tới họ ra sao. Và còn hơn thế nữa, 
họ phải tham vấn các đối tượng bị ảnh hưởng để tìm ra cách giảm thiểu tác động tiêu cực 
và đạt được sự đồng thuận của người dân tộc bản địa cho những dự án cụ thể. Những 
người bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và điều này đòi hỏi sự sáng tạo trong việc tăng 
cường phân phối công bằng lợi ích từ các chương trình phát triển. Một cơ chế giám sát 
độc lập và giải quyết khiếu nại đáng tin cậy sẽ giúp đảm bảo những điều trên.

Ghi chú: Những gợi ý trong phần này là những khuyến nghị dành cho ADB và các nước thành viên 
đang phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu về sự tham gia của cộng đồng được công bố 
trong Chính sách Bảo trợ xã hội SPS. Xem chi tiết những yêu cầu của chính sách này trong tài liệu 
về SPS.

Theo tuyên bố về Chính sách Bảo trợ xã hội SPS, thuật ngữ bên vay và/hoặc khách hàng sẽ 
được sử dụng thay cho thuật ngữ bên nhận tài trợ và/hoặc khách hàng do phần này tập trung 
vào hoạt động liên quan đến vay vốn.

1. Bảo trợ xã hội61

Tuyên bố về Chính sách Bảo trợ xã hội của ADB nhấn mạnh sự 
tham vấn và tham gia, đặc biệt là tham vấn, là mấu chốt để đạt 
được các mục tiêu của chính sách Bảo trợ xã hội. “ADB sẽ yêu cầu 
bên vay/khách hàng cùng tham gia với các cộng đồng, các nhóm 
hay những người bị ảnh hưởng bởi dự án đề xuất và xã hội dân sự 
thông qua việc công bố thông tin, tham vấn và tham gia theo cách 
thức tương xứng với những rủi ro và tác động tới các cộng đồng bị 
ảnh hưởng.” 
Nguồn: ADB.2009. Tài liệu Safeguard Policy Statement. Manila.

69
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Trách nhiệm bảo trợ xã hội

Bên vay và/hoặc khách hàng phải: ADB sẽ:

• thực hiện đánh giá môi trường và xã hội

• tiến hành tham vấn với người dân và cộng đồng bị ảnh hưởng 

• xây dựng và thực hiện kế hoạch Bảo trợ xã hội

• giám sát việc thực hiện các kế hoạch trên

• xây dựng và đệ trình báo cáo giám sát

• cung cấp chương trình nâng cao năng lực

• đảm bảo điều tra và đánh giá kỹ càng

• theo dõi và giám sát

Nguồn: ADB. 2009. Tài liệu Safeguard Policy Statement. Manila.

Quá trình tham vấn của ADB trong việc di chuyển người dân bị ảnh hưởng (dân tộc Cơ Tu) phục vụ dự án thủy điện Sông Bung 4, Việt Nam

Tuyên bố Chính sách Bảo trợ xã hội nêu rõ trách nhiệm bảo trợ chung của ADB và bên vay và/
hoặc khách hàng.

Các bước bảo trợ xã hội tại mỗi giai đoạn trong chu trình dự án được đưa vào tài liệu này 
thuộc phần hướng dẫn về sự tham gia của cộng đồng trong suốt chu trình dự án của ADB. 
Những gợi ý sau giúp đáp ứng yêu cầu chung về công bố thông tin và tham vấn, sự đồng 
thuận, sinh kế, giám sát và báo cáo, và cơ chế giải quyết khiếu nại.

64 Strengthening Participation for Development Results

Safeguard Responsibilities

The borrower and/or client must: ADB will:

•	 undertake social and environmental assessments •	 provide capacity-building programs 

•	 carry out consultations with affected people and communities •	 ensure due diligence and review

•	 prepare and implement safeguard plans •	 provide monitoring and supervision

•	 monitor the implementation of these plans

•	 prepare and submit monitoring reports

Source: ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila.

ADB consultation process for relocating affected people (ethnic Co Tu) for the Song Bung 4 hydropower Project, viet Nam

The SPS clearly states the joint safeguard responsibilities of ADB and its borrowers and/or clients. 

The safeguard steps at each project cycle stage are integrated into the Guide section on 
participation in ADB’s project cycle. The following tips support meeting the general requirements 
for information disclosure and consultation, consent, livelihoods, monitoring, and reporting and 
grievance redress mechanisms. 
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Tham vấn đầy đủ và thiết thực là một quá trình (i) bắt đầu sớm 
trong giai đoạn chuẩn bị dự án và được thực hiện liên tục trong 
toàn bộ chu trình dự án; (ii) kịp thời cung cấp các thông tin có liên 
quan đầy đủ, dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với các đối tượng bị ảnh 
hưởng; (iii) được tiến hành trong một môi trường không bị đe dọa 
hay cưỡng ép; (iv) hòa nhập và đáp ứng giới, và được điều chỉnh 
phù hợp với nhu cầu của các nhóm thiệt thòi và dễ bị tổn thương; 
và (v) giúp tổng hợp các quan điểm có liên quan của những đối 
tượng bị ảnh hưởng và các bên liên quan khác vào quá trình ra 
quyết định như thiết kế dự án, các biện pháp giảm nhẹ, chia sẻ lợi 
ích và cơ hội phát triển và các vấn đề liên quan đến thực  
hiện dự án. 

Nguồn: ADB. 2009. Tài liệu Safeguard Policy Statement. Manila.

Công bố thông tin và tham vấn

Những gợi ý tối đa hóa việc tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo trợ xã hội

• Lập kế hoạch cẩn trọng: việc tham vấn đầy đủ và thiết thực đòi hỏi lập kế hoạch cẩn trọng để đảm 
bảo nguồn lực đầy đủ, mục tiêu rõ ràng, lựa chọn phương pháp đúng đắn, tham vấn sớm và phản hồi 
tới những người tham gia (xem Công cụ 1: Tham vấn và đánh giá các bên liên quan, trang 25). Điều 
này đặc biệt quan trọng đối với hoạt động bảo trợ xã hội liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như 
mất đất, tái định cư v.v… Một chiến lược trao đổi thông tin giữa các bên liên quan cần được đưa vào 
bản hướng dẫn quản lý dự án và chiến lược này cần đưa ra kế hoạch công bố thông tin và trao đổi 
thông tin với các bên liên quan một cách rõ ràng (xem Công cụ 5: Xây dựng chiến lược truyền thông 
dành cho các bên liên quan, trang 47).

• Làm việc với cá nhân và tổ chức tại địa phương để tiến hành tham vấn với cộng đồng bị ảnh 
hưởng: Người đứng đầu (ví dụ: già làng, hiệu trưởng), người lao động trong cộng đồng hay các tổ 
chức xã hội dân sự (CSO) (ví dụ: tổ chức dựa vào cộng đồng [hội những người sử dụng nước, hội phụ 
nữ] hoặc tổ chức phi chính phủ với các mối quan hệ sẵn có) có thể hỗ trợ hiệu quả hoạt động tham vấn 
liên quan tới những vấn đề văn hóa nhạy cảm.

• Sử dụng các phương pháp tham vấn định tính trực tiếp: tổ chức các cuộc họp cộng đồng, nhóm 
trọng tâm và sử dụng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia của người dân để hỗ trợ việc sử dụng 
các phương tiện truyền thông nhằm mở rộng tối đa phạm vi tham vấn. Các phương pháp này sẽ giúp 
việc trao đổi trở nên đầy đủ và thiết thực và dễ dàng giải quyết và trả lời các vấn đề khó. 

• Tận dụng kỹ năng và kinh nghiệm của tổ chức xã hội dân sự: nhiều tổ chức có kinh nghiệm đáng 
kể trong việc thực hiện các chương trình phục hồi nguồn thu nhập và sinh kế. Họ cũng được coi là kênh 
thông tin giữa ADB, các cơ quan điều phối dự án và cộng đồng trong giai đoạn triển khai dự án (ví dụ: 
thông báo cho người dân bị ảnh hưởng quyền nhận bồi thường chi phí tái định cư) hoặc họ có kỹ năng 
và kinh nghiệm sâu sắc về bối cảnh địa phương để thực hiện giám sát độc lập hay tăng cường đánh 
giá và theo dõi có sự tham gia của người dân (xem Công cụ 7: Đánh giá và theo dõi có sự tham gia của 
cộng đồng, trang 57).

• Vận dụng kiến thức và cơ cấu của địa phương để giải quyết khiếu nại: Cơ chế giải quyết khiếu nại 
là cơ hội quan trọng để làm việc với lãnh đạo địa phương và các tổ chức cộng đồng. Để xây dựng cơ 
chế mà không khai thác các tổ chức và cơ quan ra quyết định tại địa phương thì sẽ rất khó khăn. Ví dụ: 
panchayats, hội những người sử dụng nước.
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ADB cam kết sẽ tiến hành tham vấn đầy đủ và thiết thực. Quá trình này bao gồm việc chia sẻ 
thông tin với các bên liên quan và giúp họ đóng góp vào khâu thiết kế dự án và kế hoạch bảo 
trợ xã hội. Điều này có nghĩa là ngoài việc gửi các tài liệu theo yêu cầu lên trang web còn bao 
gồm việc tổ chức các buổi gặp mặt cộng đồng, chuẩn bị tờ rơi hoặc xây dựng các quầy thông 
tin của các cán bộ dự án. Xem hướng dẫn cụ thể Công cụ 1: Tham vấn và đánh giá các bên liên 
quan và Công cụ 5: Xây dựng chiến lược truyền thông dành cho các bên liên quan. Tham vấn 
là hoạt động tối thiểu cuối cùng và sẽ quyết định việc tham gia sau này.

Dự án Xây dựng Cầu Padma ở Băng-la-đét

Sách giới thiệu về tái định cư bao gồm thông tin về đền bù và lợi ích tái định cư tại Bangla đã được phát cho 
những người bị ảnh hưởng. Thông tin này cũng được phổ biến trong các cuộc họp cộng đồng.

Nguồn: ADB. 2010. Dự án Loan to Bangladesh for Padma Multipurpose Bridge Project. Manila.

Dự án Phát triển Đô thị ở Wuzhou, Guangxi, CHND Trung Hoa

Thông tin về dự án và dự thảo kế hoạch tái định cư được phổ biến tới những đối tượng bị ảnh hưởng thông qua 
các cuộc họp cộng đồng và thảo luận nhóm trọng tâm, từ đó thu thập phản hồi. Các cuộc họp công khai tư vấn 
cho người dân về quyền lợi và các mốc giải ngân. Một bài kiểm tra nhỏ về quyền lợi đã được xây dựng nhằm 
kiểm tra xem mọi người có hiểu đúng thông tin hay không.

Nguồn: ADB. 2008. Dự án Guangxi Wuzhou Urban Development Project–Pingminchong Geohazard Resettlement and Prevention 
Project Resettlement Plan. Manila.

Sự đồng thuận

Nguyên tắc của đồng thuận từ trước có liên quan trước nhất tới người dân tộc bản địa. Vào 
tháng 9 năm 2007, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phiên 61 đã phê chuẩn Tuyên bố của Liên 
Hiệp Quốc về Quyền của Người dân tộc bản địa (UNDRIP) và đã được nhiều nước Châu Á và 
Thái Bình Dương ủng hộ. Bản tuyên bố này nói đến việc phải có sự đồng thuận của cộng đồng 
người dân tộc bản địa trên cơ sở tự do quyết định, đưa ra từ trước và được thông tin đầy đủ 
trước khi phê duyệt bất cứ dự án nào có ảnh hưởng đến họ. Tuyên bố chính sách Bảo trợ xã 
hội yêu cầu cần có sự đồng thuận của các cộng đồng dân tộc bản địa bị ảnh hưởng bởi dự án 
đối với ba loại dự án cụ thể. Đồng thuận nghĩa là sự biểu lộ tập thể của các cộng đồng người 
dân tộc bản địa bị ảnh hưởng, thông qua các cá nhân và/hoặc đại diện được họ công nhận, về 
việc cộng đồng ủng hộ rộng rãi các hoạt động của dự án. 

Quyết định đồng thuận đòi hỏi một quá trình tham vấn đầy đủ và thiết thực minh bạch, bao 
gồm việc chia sẻ minh bạch thông tin với các dân tộc bản địa, cơ hội làm sáng tỏ các thắc mắc 
và mối quan tâm và duy trì một bầu không khí không có tính đe dọa hoặc cưỡng ép. Để đánh 
giá liệu cộng đồng có ủng hộ rộng rãi hay không, ADB phải thỏa mãn điều kiện là sự tham gia 
không chỉ giới hạn với những người đứng đầu cộng đồng truyền thống và các nhóm quyền 
lực, mà phải lắng nghe một cách thích đáng các nhóm thiểu số hoặc thứ yếu. Nếu tài liệu của 
cơ quan điều phối không đủ, họ cần hỏi thêm thông tin hoặc trao đổi trực tiếp với các bên có 
liên quan.
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Sinh kế

Nội dung này là quan trọng nhất trong tái định cư bắt buộc. Đối tượng nhận hỗ trợ và/hoặc 
khách hàng sẽ đảm bảo rằng không có dịch chuyển về vật chất hay kinh tế nào diễn ra cho 
tới khi đối tượng bị di dời nhận được khoản đền bù đầy đủ và một chương trình khôi phục 
thu nhập và sinh kế toàn diện sẽ giúp họ cải thiện hoặc ít nhất là khôi phục thu nhập và sinh 
kế của họ. Khuyến khích bên vay và/hoặc khách hàng thu hút nhiều đối tượng bị ảnh hưởng 
nhất trong khả năng của họ như đối tượng hưởng lợi của dự án. Đánh giá tác động xã hội cần 
xác định rõ các cá nhân và nhóm đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng không đồng đều và đề xuất 
các biện pháp mục tiêu để tránh thiệt thòi cho họ trong việc chia sẻ lợi ích và cơ hội do thành 
tựu phát triển mang lại. 

Phát triển năng lực vì mục tiêu phục hồi thu nhập, Cam-pu-chia

Là một phần của một dự án hỗ trợ kỹ thuật bổ sung phục hồi thu nhập, một tổ chức phi chính phủ đã được lựa 
chọn để thiết kế và thực hiện các sáng kiến dựa vào cộng đồng. Hoạt động này bao gồm việc thành lập các tổ 
chức của người dân và đưa ra những sáng kiến về phát triển sinh kế như tài chính vi mô và giáo dục thanh niên 
dựa vào cộng đồng.

Nguồn: ADB. 2009. Dự án Technical Assistance to Cambodia for Capacity Development for Income Restoration Programs. Manila.

Chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ngành du lịch Ấn Độ

Những người bị ảnh hưởng đã tham gia đầy đủ và thiết thực vào việc xây dựng ma trận chế độ đền  bù. Nó bao 
gồm hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương chuyển trực tiếp những lợi ích kinh tế tới cộng đồng 
xung quanh.

Nguồn: ADB. 2010. Dự án Loan to India for the Infrastructure Development Program for Tourism. Manila.

Giám sát và báo cáo

Bên vay và/hoặc khách hàng và ADB có trách nhiệm giám sát riêng biệt. ADB yêu cầu bên 
vay và/hoặc khách hàng xây dựng và duy trì quy trình theo dõi tiến độ trong việc thực hiện 
kế hoạch bảo trợ. Điều này bao gồm việc giữ lại các chuyên gia độc lập có trình độ và kinh 
nghiệm hoặc các tổ chức phi chính phủ có đủ năng lực để xác minh thông tin giám sát về dự 
án về những tác động và nguy cơ đáng kể. Hoạt động này bao gồm việc dùng các ban tư vấn 
độc lập để theo dõi việc triển khai dự án đối với những dự án đặc biệt phức tạp và nhạy cảm. 
Các hoạt động theo dõi và giám sát của ADB bao gồm viếng thăm giám sát định kỳ tại chỗ và 
xem xét báo cáo giám sát mà bên vay và/hoặc khách hàng đã nộp và làm việc với họ để khắc 
phục bất kỳ vấn đề nào phát sinh. 

Các hoạt động tái định cư thuộc Dự án Phát triển Giao thông miền Nam Sri Lanka

Đáp lại yêu cầu của Ban Xem xét việc tuân thủ các quy định của ADB, một nhóm đối tượng bị ảnh hưởng đã đề 
nghị có sự tham gia của một tổ chức độc lập trong việc rà soát tiến độ tái định cư và xác định thiếu sót để kịp 
thời chấn chỉnh. Một tổ chức phi chính phủ được mời làm đối tác theo dõi, một tổ chức khác xây dựng và thực 
hiện chương trình phục hồi thu nhập và đối tượng bị ảnh hưởng hiện tại đã có thể tiếp cận cơ chế giải quyết 
khiếu nại.

Nguồn: ADB. 2005. Dự án Technical Assistance to Sri Lanka for the Independent External Monitoring of Resettlement Activities of 
the Southern Transport Development Project. Manila.
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Cơ chế giải quyết khiếu nại tại địa phương

ADB yêu cầu bên vay và/hoặc khách hàng phải thiết lập và duy trì một cơ chế giải quyết khiếu 
nại theo đó tiếp nhận và giải quyết quan ngại và khiếu nại của những người bị ảnh hưởng liên 
quan tới các hoạt động tác động tới môi trường và xã hội của người vay và/hoặc khách hàng. 
Cơ chế này phản ánh nguy cơ và tác động của dự án. Nó cần làm giảm mối quan ngại và giải 
quyết kịp thời khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng, cần áp dụng một quy trình dễ hiểu và 
minh bạch, đáp ứng giới, phù hợp với văn hóa, và dễ tiếp cận đối với tất cả mọi đối tượng bị 
ảnh hưởng, không tốn kém chi phí và không phải trả thù lao. Những người bị ảnh hưởng sẽ 
được cung cấp thông tin thích hợp về cơ chế này. Ngược lại, họ có thể gửi khiếu nại tới Cơ chế 
giải trình trách nhiệm của ADB. 63

Dự án Hỗ trợ Khẩn cấp Động đất và Sóng thần 

Cơ chế giải quyết khiếu nại bao gồm cấp thôn bản. Các khiếu nại, đánh giá và chất vấn của cá nhân, cộng đồng 
và các tổ chức xã hội dân sự v.v… sẽ được chuyển trực tiếp hoặc thông qua lãnh đạo cộng đồng hiện tại như: 
nhà lãnh đạo tôn giáo, trưởng thôn, trưởng xã hoặc các tổ chức phi chính phủ đối tác cho tới các cán bộ hướng 
dẫn đầu mối tại thôn xã.

Nguồn: Cơ chế khiếu nại thuộc Dự án Earthquake and Tsunami Emergency Support Project: www.adb.org/Documents/Books/
Complaint-handling-Rehabilitation/Smidt.pdf

Tài liệu

Sổ tay hướng dẫn việc thực hiện Chính sách Bảo trợ xã hội SPS trong lĩnh vực môi trường, tái 
định cư bắt buộc và người dân tộc bản địa đã được đăng tải trên trang web của ADB. Những 
tài liệu hữu ích này đã nêu chi tiết yêu cầu về việc tham gia của cộng đồng trong mỗi lĩnh vực.

Tổ chức Oxfam Australia đã đóng góp cho nội dung tham vấn của Chính sách Bảo trợ xã hội 
SPS; và ấn phẩm của họ Understanding the Asian Development Bank’s Safeguard Policy là một tài 
liệu hữu ích, đặc biệt trong hoạt động giám sát quá trình thực hiện Chính sách này của xã hội 
dân sự.64

http://www.adb.org/Documents/Books/Complaint-handling-Rehabilitation/Smidt.pdf
http://www.adb.org/Documents/Books/Complaint-handling-Rehabilitation/Smidt.pdf


2. Bình đẳng giới
Giới và sự tham gia 

Bình đẳng giới là một định hướng thay đổi theo Chiến lược 2020 và nó đặc biệt quan trọng đối với sự tham 
gia của tất cả các nhóm đối tượng (chú thích 2). Chính sách Giới và Phát triển của ADB đã được coi là chiến 
lược chủ đạo trong thúc đẩy bình đẳng giới.65 Kế hoạch hành động về giới và phát triển giai đoạn 2008–2010 
hỗ trợ phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong việc thực hiện chính sách.66

ADB sử dụng kế hoạch hành động về giới (GAP) để đảm bảo phụ nữ sẽ tham gia hiệu quả vào các dự án.67 
GAP là một công cụ toàn diện để lồng ghép vấn đề giới và đã làm tăng tỷ lệ tham gia của phụ nữ vào các 
hoạt động vay vốn, đặc biệt thông qua các tổ chức cộng đồng (CBO). Hộp dưới đây trình bày chi tiết hơn 
nội dung này và đưa ra một số gợi ý khác để tối đa hóa sự tham gia của phụ nữ khi giải quyết các mối quan 
tâm về giới trong các dự án. 

Một số gợi ý nhằm tối đa hóa sự tham gia của phụ nữ để đáp ứng mối quan tâm về giới của các dự án

Thiết kế dự án
•  Tiến hành phân tích về giới có sự tham gia của phụ nữ: các câu hỏi đặt ra cần bao gồm một cách toàn diện các vấn đề liên 

quan đến sự tham gia của phụ nữ (ví dụ: xác định ràng buộc pháp lý, văn hóa hay tôn giáo đối với phụ nữ và trẻ em gái tham gia 
vào dự án). Xem tài liệu Handbook on Social Analysis and Sector Gender Checklist.a Hoạt động phân tích cũng bao gồm việc sử 
dụng các phương pháp phân tích có sự tham gia của phụ nữ nhằm tiếp nhận phản hồi từ các bên liên quan–những người không 
thể tham gia do trở ngại về khả năng đọc hiểu, ngôn ngữ, và công nghệ. Các phương pháp này rất hữu hiệu trong việc tiếp cận 
phụ nữ và các em gái (xem Công cụ 3: Đánh giá sự tham gia của các bên liên quan, trang 37).

•  Áp dụng cách tiếp cận theo giới trong tham vấn: tham vấn đầy đủ và thiết thực với cả nam và nữ. Môi trường văn hóa có thể 
đòi hỏi tiến hành các cuộc tham vấn riêng biệt. Cần lựa chọn thời điểm hợp lý và việc quyết định phụ thuộc vào công việc và gia 
đình của họ. Hội phụ nữ địa phương có thể giúp tiến hành tham vấn với phụ nữ trong cộng đồng (xem Công cụ 1: Phân tích các 
bên liên quan và tham vấn, trang 25).

•  Xây dựng kế hoạch hành động về giới: thu hút các bên liên quan (cả nam và nữ) vào việc xây dựng kế hoạch là rất quan 
trọng. Nó bao gồm các yếu tố đảm bảo dự án đã bao gồm các giới và có những hợp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho phụ nữ 
và trẻ em gái. Xem tài liệu Briefing Note: Project Gender Action Plans.b

Thực hiện dự án
•  Giải quyết các vấn đề về giới trong thực hiện dự án: Hoạt động này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức như tham vấn liên tục 

đối với các hội phụ nữ, các hoạt động vận động cộng đồng, cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển sinh kế cho phụ nữ 
và cung cấp dịch vụ y tế cho phụ nữ. Các tổ chức xã hội dân sự (CSO) với kinh nghiệm về vấn đề giới có thể đảm nhiệm những 
hợp phần này.c

•  Áp dụng cách tiếp cận theo giới trong giám sát và đánh giá: đưa vào những mục tiêu và chỉ số đánh giá sự tham gia của phụ 
nữ và tiếp cận lợi ích mà dự án mang lại của phụ nữ trong khuôn khổ thiết kế và giám sát và kế hoạch hành động về giới (GAP) 
như số lượng/tỷ lệ người hưởng lợi và người thực hiện là phụ nữ (những người vận động cộng đồng, cán bộ hướng dẫn thuộc 
các tổ chức phi chính phủ v.v…) (Xem Công cụ 7: Đánh giá và theo dõi có sự tham gia). Đánh giá và theo dõi có sự tham gia liên 
quan đến phụ nữ cũng có giá trị như công tác giám sát độc lập do các tổ chức xã hội dân sự cũng xem xét tác động về giới của 
một dự án tiến hành.

Áp dụng chung
•  Tuyển dụng những người có chuyên môn về giới và sự tham gia phụ nữ: Các cá nhân và tổ chức được chọn để tiến hành 

phân tích về giới, xây dựng kế hoạch hành động về giới (GAP) hoặc triển khai các hợp phần dự án cần có kĩ năng chuyên sâu và 
kinh nghiệm về giới và sự tham gia của phụ nữ.d Bản thân các tổ chức xã hội dân sự có thể là đối tác mang lại hiệu quả cao. Nhiều 
tổ chức có mối quan tâm cụ thể tới các vấn đề về phụ nữ và giới và họ có kinh nghiệm và quan hệ lâu năm với các cộng đồng.

•  Phân bổ thời gian và nguồn lực đầy đủ cho các vấn đề về giới và sự tham gia của phụ nữ: Cần đến một số nguồn lực 
chuyên biệt để vấn đề giới và sự tham gia của phụ nữ được xử lý hiệu quả trong khâu thiết kế và thực hiện dự án. Điều này đòi 
hỏi chuyên gia về giới là một thành viên của ban dự án ADB, có khả năng tuyển thêm chuyên gia và phân bổ các nguồn lực để 
đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái có thể tham gia. Xem tài liệu Handbook on Social Analysis and Gender Checklist in Project Design 
(“đã có ngân sách riêng dành cho hoạt động tăng cường sự tham gia của phụ nữ và/hoặc trẻ em gái chưa) và danh mục ngành.a

 a ADB. 2007. Handbook on Social Analysis. Manila. tr. 123–127; ADB. Sector Gender Checklists. http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits
 b ADB. 2009. Briefing Note. Project Gender Action Plans. Manila. www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/gender-briefing-

note.pdf
c Một vài dự án của ADB về giải quyết các mối quan tâm về giới. http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits
  d ADB. 2007. Handbook on Social Analysis. Manila. tr. 67–72 (mẫu điều khoản tham chiếu cho hợp đồng tư vấn với chuyên gia về giới và sự tham gia 

trong phân tích xã hội và đói nghèo IPSA và phân tích xã hội trong thiết kế dự án).

75



76   Tăng cường sự tham gia vì kết quả phát triển 

Dự án Thí điểm Nâng cao Năng lực Kinh tế của Phụ nữ ở CHND Trung Hoa
(phương pháp tiếp cận: tham gia; mức độ tham gia: cao)

Dự án nhằm cải thiện thu nhập hộ gia đình và quyền ra quyết định của phụ nữ trong lĩnh vực mục tiêu. Dự án bao gồm việc thành 
lập các nhóm sản xuất nông nghiệp của phụ nữ hoạt động bằng nguồn tài chính vi mô và liên kết với các hội nông dân hiện có; 
thành lập hội tự quản của phụ nữ quản lý các khoản vay và tiết kiệm vi mô, cung cấp chương trình đào tạo theo nhu cầu cho phụ 
nữ về kỹ thuật nông nghiệp, lựa chọn các nguồn thu nhập thay thế, phương pháp tiếp cận có sự tham gia của phụ nữ và ra quyết 
định. Ngoài ra, đào tạo về phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia của phụ nữ sẽ nâng cao năng lực cơ quan quản lý 
địa phương trong việc hỗ trợ và trao quyền cho phụ nữ nghèo.

Nguồn: ADB. 2009. Dự án Grant to the People’s Republic of China for the Women’s Economic Empowerment Pilot Project. Manila.
 

Dự án Phát triển Ủy ban xã ở Cam-pu-chia
(phương pháp tiếp cận: đối tác; mức độ tham gia: trung bình)

Dự án này hỗ trợ các ủy ban xã mục tiêu thực hiện tốt hơn vai trò cung cấp dịch vụ công mà họ được giao. Các hoạt động bao 
gồm tăng cường hiểu biết của cộng đồng về quyền dân chủ và trách nhiệm giải trình và tiếp cận công bằng, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các ủy viên là phụ nữ và khởi động các diễn đàn kết nối phụ nữ ở cấp huyện và xã.

Nguồn: ADB. 2006. Dự án Grant to Cambodia for Phase II of the Commune Council Development Project. Manila.

Các công cụ về giới và sự tham gia của cộng đồng

Hộp dưới đây trình bày ví dụ về các dự án có sự tham gia tích cực của phụ nữ về chủ đề bình 
đẳng giới.

ADB có các công cụ hỗ trợ lồng ghép giới và cũng xem xét các vấn đề liên quan đến sự tham 
gia của cộng đồng. 

Ngoài những công cụ sẵn có của ADB, có nhiều nguồn tài liệu bên ngoài cũng hỗ trợ lồng 
ghép giới và khuyến khích sự kết hợp vấn đề giới với sự tham gia của cộng đồng. Sổ tay 
hướng dẫn này giới thiệu những công cụ liên quan trực tiếp nhất tới hoạt động của ADB. 
Chúng bao gồm một loạt các kỹ năng như xây dựng các chỉ số nhạy cảm giới, đánh giá về giới 
có sự tham gia của cộng đồng, phân tích ngân sách nhạy cảm giới.

Các công cụ của ADB về giới và sự tham gia của cộng đồng 

Công cụ Nội dung

Bộ công cụ về 
giới, luật pháp 
và chính sách 
đối với hoạt 
động của ADBa

Bộ công cụ giới thiệu các vấn đề về giới trong việc xây dựng luật và chính sách và tính hợp lý của các biện 
pháp đặc biệt để giảm thiểu bất bình đẳng và phân biệt giới. Nó xem xét vấn đề giới trong các hoạt động 
của ADB và giới trong các chiến lược quan hệ đối tác quốc gia (chấm điểm giới trong đánh giá kết quả tình 
hình thực hiện dự án cấp quốc gia, đánh giá giới theo quốc gia, chiến lược giới theo quốc gia và lộ trình 
theo ngành).

Sổ tay về phân 
tích xã hội b

Tài liệu bao gồm bảng hướng dẫn về giới dùng cho phân tích xã hội và đói nghèo ban đầu, thiết kế dự án, 
tìm hiểu thực tế hoặc thẩm định dự án và hướng dẫn về lập kế hoạch giới. Các hoạt động này đều quan 
tâm tới sự tham gia của cộng đồng và cần theo dõi các hoạt động này với bảng hướng dẫn có sẵn cho 
ngành để đảm bảo sự tham gia đầy đủ vào quá trình thiết kế và thực hiện dự án.

Sổ tay hướng 
dẫn về giới theo 
lĩnh vựcc

Sổ tay giới thiệu các vấn đề liên quan đến giới (bao gồm sự tham gia của phụ nữ) trong các dự án nông 
nghiệp, giáo dục, y tế, tái định cư, phát triển đô thị và nhà ở, cung cấp nước và vệ sinh. Các câu hỏi bao 
gồm: Các chiến lược và mục tiêu liên quan đến sự tham gia của phụ nữ đã được đưa vào khuôn khổ thiết 
kế và giám sát dự án chưa? Chính sách và chương trình nào (của các cơ quan chính phủ, cơ quan điều 
phối, tổ chức phi chính phủ v.v…) hướng tới đảm bảo sự tham gia của phụ nữ có ảnh hưởng tới dự án?

Tóm lược: Dự 
án Kế hoạch 
hành động về 
giới (GAPs)d

Nội dung tóm tắt nhấn mạnh rằng cần chuẩn bị kế hoạch hành động về giới (GAP) trong khâu thiết kế của 
tất cả các dự án mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng và nó mang lại bài học kinh nghiệm trong việc xây 
dựng dự án GAP hiệu quả. Nó hướng dẫn kết hợp việc xây dựng GAP vào khâu chuẩn bị dự án và báo cáo 
và khuyến nghị của Chủ tịch (đảm bảo rằng các mục tiêu và chỉ tiêu về sự tham gia của phụ nữ và lợi ích 
do GAP mang lại đã được đưa vào khuôn khổ thiết kế và giám sát), vào khâu tạo vốn vay (chuyển từ thiết 
kế dự án GAP sang thực hiện chi tiết GAP) và các hoạt động cho vay, theo dõi và rà soát (theo dõi để đảm 
bảo GAP được thực hiện và giải quyết bất kỳ khó khăn nào).

a ADB. 2006. Tài liệu Gender, Law and Policy in ADB Operations: A Tool Kit. Manila. www.adb.org/Documents/Manuals/Gender-Toolkit/Gender-law-Policy-Toolkit.asp
b ADB. 2007. Tài liệu Handbook on Social Analysis. Manila. trang. 123–127 (Phụ lục 6. Giới và Phát triển).
c ADB. Sổ tay hướng dẫn về giới theo lĩnh vực (nông nghiệp, giáo dục, y tế, tái định cư, phát triển đô thị và nhà ở, cung cấp nước và vệ sinh) http://beta.adb.org/ 
themes/gender/checklists-toolkits
d ADB. 2009. Tài liệu Briefing Note. Project Gender Action Plans. Manila. www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/gender-briefing-note.pdf

http://beta.adb.org/
http://www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/gender-briefing-note.pdf


3.   Quản trị điều hành tốt và phát triển năng lực

Quản trị điều hành tốt và sự tham gia 

Quản trị điều hành tốt và phát triển năng lực là định hướng thay đổi trong Chiến lược 2020 và 
có mối quan hệ chặt chẽ với sự tham gia như đã được nêu trong sổ tay hướng dẫn này (chú 
thích 2). Sự tham gia là một trong bốn lĩnh vực hoạt động tương hỗ trong Chính sách Quản 
trị Điều hành của ADB.68 Chính sách này nêu rõ sự tham gia xuất phát từ việc thừa nhận rằng 
con người là trung tâm của sự phát triển. Họ không chỉ là đối tượng hưởng lợi cuối cùng mà 
còn là tác nhân của sự phát triển. Sự tham gia bao gồm: các đối tượng hưởng lợi và nhóm bị 
ảnh hưởng, đại diện khu vực công/tư nhân, sự phân cấp các chức năng cung cấp dịch vụ (trao 
quyền cho các cơ quan quản lý địa phương) và sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ.

Kế hoạch hành động chống tham nhũng và Quản trị điều hành lần 2 (GACAP II) chỉ ra ba lĩnh 
vực ưu tiên quan trọng của ADB: quản lý tài chính công, mua sắm và dễ tham nhũng.69 Để 
triển khai kế hoạch hành động này ADB sẽ tiến hành đánh giá rủi ro quản trị điều hành và kế 
hoạch quản lý rủi ro (RAMP) ở ba cấp độ - quốc gia, ngành và chương trình/dự án. Việc đánh 
giá này sẽ xem xét thế mạnh của các tổ chức chính thức (chính phủ) và phi chính thức, các quá 
trình và mối quan hệ giữa các bên liên quan trong ba lĩnh vực trên và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với ADB.

Kế hoạch hành động chống tham nhũng và Quản trị điều hành 
lần 2 (GACAP II) tập trung vào việc thu hút các tổ chức xã hội dân 
sự tham gia vào việc thúc đẩy liên kết giữa các chính phủ các nước 
thành viên đang phát triển và người dân nhằm tăng cường sự 
tham gia và cải thiện trách nhiệm giải trình. Nó khuyến khích thúc 
đẩy sự tham gia của xã hội dân sự.

Nguồn: ADB. 2006. Tài liệu Second Governance and Anticorruption Action Plan (GACAP II). Manila.

Một hiểu biết sâu sắc về cơ chế khuyến khích trong nước và/hoặc ngành là cần thiết đối với 
việc xác định các biện pháp giảm thiểu rủi ro nhằm thay đổi hiệu quả thái độ của các bên liên 
quan.70 Để giảm thiểu rủi ro, ADB cung cấp các biện pháp phát triển năng lực chính phủ. Về 
góc độ nhu cầu, ADB giới thiệu về sự tham gia của xã hội dân sự và trách nhiệm giải trình xã 
hội.
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Gợi ý để tối đa hóa sự tham gia của cộng đồng trong việc đánh giá và giải quyết 
các vấn đề quản trị điều hành

Đánh giá rủi ro quản trị điều hành

•  Đảm bảo việc đánh giá có sự tham gia và xem xét cấu trúc chính thức và phi chính thức:
Đánh giá các bên có liên quan nghĩa là xem xét mối quan hệ giữa các bên liên quan (ví dụ: các tổ chức 
phi chính phủ, liên đoàn lao động, hiệp hội và truyền thông). Hoạt động đánh giá này cần thu hút các 
bên liên quan thông qua phỏng vấn, thảo luận nhóm trọng tâm hay tổ chức các buổi thảo luận khơi gợi ý 
tưởng để xác định toàn diện nguồn gốc rủi ro và cơ hội tăng cường sự tham gia (xem Công cụ 1: Đánh 
giá các bên liên quan và tham vấn, trang 25). Đánh giá các bên liên quan tăng cường (i) nhu cầu đối với 
trách nhiệm giải trình của các bên liên quan và (ii) tăng cường hoạt động quản trị điều hành (các cơ quan 
quản lý chia sẻ thông tin, ra quyết định trong khuôn khổ pháp lý đã được xác định rõ ràng, phân bổ minh 
bạch các nguồn lực, đưa ra cơ hội tham gia, và chịu trách nhiệm về hành động của họ). a 

•  Hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự có kinh nghiệm: Một tổ chức xã hội dân sự có chuyên môn 
trong lĩnh vực đánh giá rủi ro có sự tham gia tạo ra sức hút mạnh hơn và giúp tăng cường hiểu biết về cơ 
chế khuyến khích và mối quan hệ giữa các bên liên quan. Đây là kinh nghiệm ADB thu được tại Mông Cổ 
khi làm đối tác với một tổ chức phi chính phủ quốc tế lâu đời để tiến hành Kế hoạch đánh giá rủi ro quản 
trị điều hành và quản lý rủi ro. b

Giải quyết các vấn đề quản trị điều hành

•  Kết hợp phát triển năng lực chính phủ và thúc đẩy cơ chế giải trình xã hội: Thiết lập cơ chế cụ 
thể nhằm đảm bảo nhiều hơn nữa việc ra quyết định có sự tham gia và tăng cường khảo sát về xã 
hội dân sự trong chương trình đào tạo của chính phủ. Điều này có thể ảnh hưởng tới cơ cấu chính 
thức và phi chính thức (xem Công cụ Thực hiện Quản trị Điều hành tốt và Sự tham gia).

a   ADB. Tài liệu Hướng dẫn đánh giá rủi ro theo ngành: Giáo dục: www.adb.org/Documents/Guidelines/Education-
Sector- Risk-Assessment/Guidance-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf; Giao thông đường bộ: www.adb.
org/Documents/Guidelines/ Road-Transport-Subsector-Risk-Assessment/default.asp; Nước đô thị: www.adb.org/
Documents/Guidelines/Urban-water-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Urban-water-Supply-Sector-Risk-
Assessment.pdf: Điện: www.adb.org/Documents/Guidelines/Electricity-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-
Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf

b   ADB. 2009. Tài liệu The Governance Brief. Risk-Based Governance Assessment: An Approach to Assist in 
Mainstreaming Governance.Manila.

Dưới đây là các ví dụ về biện pháp can thiệp quản lý rủi ro của ADB bao gồm trách nhiệm giải 
trình xã hội và sự tham gia của xã hội dân sự.

Cơ chế giám sát trách nhiệm giải trình xã hội

Nê-pan: Đánh giá về lĩnh vực phát triển đô thị chỉ ra những rủi ro chính trong quản lý tài chính công, mua sắm và 
tham nhũng. Kế hoạch giảm thiểu và quản lý rủi ro của ADB kết hợp hoạt động phát triển năng lực chính phủ với 
việc hỗ trợ Ủy ban điều tra về lạm dụng quyền lực; và hỗ trợ các tổ chức chống tham nhũng và ủng hộ các nhóm 
xã hội dân sự.

Thái Bình Dương: Đánh giá rủi ro cấp độ quốc gia chỉ ra rằng rất ít cơ chế hiện có khuyến khích sự tham gia của 
xã hội dân sự trong quá trình phân bổ nguồn lực thông qua việc lập ngân sách hàng năm. Thông thường không 
có mối quan hệ có tính xây dựng giữa các bên liên quan. Do đó, hỗ trợ kỹ thuật vùng được thiết kế để khuyến 
khích các bên liên quan cùng tham gia thảo luận, phân tích, xác định ưu tiên và giám sát các khoản đầu tư và chi 
tiêu công.

 
Nguồn: Philippine ref; ADB. 2009. Nepal: Sector Level Risk Assessment and Risk Management Plan to Assess Public Financial Management, 
Procurement and Corruption Risks in the Urban Sector. Báo cáo tư vấn. Manila; ADB. 2003. Technical Assistance for Civil Society 
Participation in Budget Formulation in the Pacific. Manila.

http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Education-Sector-
http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Education-Sector-
http://www.adb.org/Documents/Guidelines/
http://www.adb.org/Documents/Guidelines/
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Có mối liên hệ quan trọng giữa sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực quản trị điều hành 
và giới. Ví dụ tại Pakistan, hỗ trợ kỹ thuật của ADB giúp tăng cường việc thực hiện những cam 
kết về chính sách giới trong các chương trình giảm đói nghèo và cải cách quản trị điều hành. 
Các hoạt động bao gồm đối thoại chính sách với sự tham gia của nhiều bên liên quan, thúc 
đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các tổ chức chính trị và quản trị điều hành, và tài trợ cho 
chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự triển khai các hợp phần thuộc kế hoạch hành động cải 
cách về giới.71

Các công cụ thúc đẩy quản trị điều hành tốt và sự tham gia 

ADB hỗ trợ việc phát triển các công cụ để thúc đẩy sự tham gia trong quản trị điều hành tốt

Các công cụ của ADB nhằm thúc đẩy quản trị điều hành tốt và sự tham gia 
Công cụ Nội dung

Bộ công cụ 
khảo sát sự hài 
lòng của người 
dân (CRC) a

Bộ công cụ CRC hướng dẫn các bước sau đây trong quá trình khảo sát sự hài lòng của 
người dân:
•  Bước 1 Đánh giá điều kiện địa phương: quyết định có thực hiện khảo sát sự hài 

lòng của người dân (CRC) hay không.
•  Bước 2: Đảm bảo tiền khảo sát cơ sở: xác định phạm vi và lên kế hoạch triển khai 

CRC.
•  Bước 3 Tiến hành khảo sát: đào tạo điều tra viên, phỏng vấn người tham gia và ghi 

chép dữ liệu.
•  Bước 4 Phân tích sau khảo sát: lựa chọn những phát hiện quan trọng về sự sẵn có, 

việc sử dụng, sự hài lòng v.v…
•  Bước 5 Thông báo kết quả: chia sẻ với các bên liên quan chủ chốt (báo chí, người 

dân và nhà cung cấp).
•  Bước 6 Cải thiện dịch vụ: dùng những phát hiện từ CRC để nâng cao chất lượng 

dịch vụ. (Ví dụ: tổ chức hội thảo dành cho các nhà cung cấp dịch vụ để trao đổi kinh 
nghiệm hoạt động, các diễn đàn công cộng, cải cách thí điểm).

Ghi chú về 
đánh giá rủi ro 
theo ngành b

Tài liệu hướng dẫn theo ngành cụ thể đã được phác thảo cho các ngành ưu tiên như năng 
lượng, cung cấp nước đô thị, giáo dục và giao thông đường bộ. Ghi chú này chỉ ra những đặc 
điểm riêng biệt và nhấn mạnh cơ hội tham gia trong quá trình đánh giá rủi ro. Nó bao gồm phân 
tích các bên liên quan trong đó xem xét mối quan hệ chính thức và phi chính thức giữa các bên 
liên quan nhằm xác định nguồn gốc của rủi ro cũng như cơ hội tăng cường sự tham gia.

•  Trong lĩnh vực giáo dục, tài liệu này thừa nhận rằng “thiếu sự tham gia của cán bộ 
giảng dạy, phụ huynh, học sinh và đại diện tổ chức xã hội dân sự khác có thể làm suy 
yếu trách nhiệm giải trình và dẫn tới việc sử dụng quỹ sai mục đích.”

•  Trong lĩnh vực cung cấp điện và nước tại đô thị, một phát hiện tương tự đó là “năng lực 
tham gia hạn chế khi được báo trước của các nhóm khách hàng, các hiệp hội ngành 
và chuyên môn và các tổ chức xã hội dân sự khác vào quá trình lập kế hoạch ngành có 
thể làm suy giảm khả năng đáp ứng của kế hoạch.”

Hướng dẫn 
dành cho cơ 
quan điều phối 
trong đánh giá 
năng lực mua 
sắmc

Công cụ này hỗ trợ việc xác định bất kì rủi ro thực hiện nào đối với các nguồn lực liên 
quan đến mua sắm, cơ cấu và quá trình hoạt động của cơ quan điều phối. Nó cũng đề 
xuất những biện pháp giảm nhẹ để ADB và bên vay cân nhắc. 

Rà soát thực 
hiện hiệu 
quả mua sắm 
(PREI) d

PREI là một phương pháp của ADB trong đó sử dụng các chỉ số để giám sát và đánh giá 
cơ quan điều phối (EA) hoặc cơ quan thực hiện (IA) về thông lệ, hoạt động, hệ thống và 
soạn thảo quy chế mua sắm. Nó giúp xác định và giải quyết các rủi ro và kẽ hở liên quan 
đến mua sắm từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.

a Xem Bộ công cụ khảo sát sự hài lòng của người dân tại địa chỉ. www.citizenreportcard.com/index.html
b ADB. Tài liệu hướng dẫn về đánh giá rủi ro theo ngành: Giáo dục: www.adb.org/Documents/Guidelines/Education-Sector-Risk-Assessment/

Guidance-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf; Giao thông đường bộ: www.adb.org/Documents/Guidelines/Road-Transport-
Subsector-Risk-Assessment/default.asp; Nước đô thị: www.adb.org/Documents/Guidelines/Urban-water-Sector-Risk-Assessment/
Guidance-Note-Urban-water-Supply-Sector-Risk-Assessment.pdf: Điện: www.adb.org/Documents/Guidelines/Electricity-Sector-Risk-
Assessment/Guidance-Note-Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf

c ADB. Hướng dẫn đánh giá năng lực mua sắm của ADB. Manila (xem qua My ADB cosopedia).
d ADB. Hướng dẫn sử dụng về rà soát mua sắm vì mục tiêu thực hiện hiệu quả. Manila.
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Kho dữ liệu của tài liệu hướng dẫn này liệt kê các tài liệu hữu ích do các tổ chức độc lập 
xây dựng nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm giải trình xã hội trong các hoạt động 
của ADB. Cũng có sự trùng lặp về phương pháp đã mô tả trong phần giới thiệu về các 
công cụ sử dụng trong vòng đời dự án, nó phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa vấn đề 
quản trị điều hành và sự tham gia.

Ví dụ hữu ích về các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực quản trị điều hành và sự tham 
gia của xã hội dân sự trong khu vực là Mạng lưới liên kết vì Trách nhiệm giải trình xã hội 
tại Đông Á và Thái Bình Dương (ANSA-EAP). Đây là một mạng lưới trong khu vực thúc đẩy 
việc thực hành trách nhiệm giải trình xã hội. Mạng lưới trách nhiệm giải trình xã hội Đông 
Nam Á là một sáng kiến của Ngân hàng Thế giới nhằm tăng cường hơn nữa hiểu biết giữa 
các chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự về việc sử dụng các công cụ trách nhiệm giải 
trình xã hội trong việc thúc đẩy quản trị điều hành tốt.72



4.   Cơ sở hạ tầng–Phòng chống HIV và AIDS 
Phòng chống HIV và AIDS và sự tham gia 

Cơ sở hạ tầng là lĩnh vực trọng tâm của ADB. Khi lợi ích kinh tế ngày càng rõ ràng, người ta 
ngày càng công nhận nhu cầu giảm thiểu hậu quả tiêu cực không lường trước và không gây 
hại gì. 

Năm 2005, ADB đã đưa ra chương trình Ứng phó chiến lược đối với đại dịch HIV và AIDS và 
chương trình này được củng cố bởi Kế hoạch hành động vì sức khỏe 2008 theo Chiến lược 
2020. Ngoài ra, Sáng kiến giao thông bền vững ra đời năm 2010 đã nhận thức được nhu cầu 
giảm thiểu tác động tiêu cực do phát triển cơ sở hạ tầng và HIV và AIDS mang lại. Kế hoạch 
hoạt động này ưu tiên hỗ trợ kết quả y tế thông qua các hoạt động liên quan đến cơ sở hạ 
tầng và đặc biệt khuyến nghị lồng ghép vấn đề phòng chống HIV vào các dự án về cơ sở hạ 
tầng, đặc biệt là các dự án đường bộ.73

Năm 2006, ADB đã ký Sáng kiến chung của các tổ chức phát triển 
về các lĩnh vực liên quan đến cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiếu sự 
lây lan HIV/AIDS. ADB thực hiện sáng kiến này ở cấp độ quốc gia 
và khu vực cùng với các đối tác phát triển, các chính phủ và khu 
vực tư nhân.

Nguồn: ADB, Ngân hàng Phát triển Châu Phi, Ủy ban Phát triển Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng 
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và KfW. 2006. Joint Initiative by Development Agencies for the Infrastructure Sectors 
to Mitigate the Spread of HIV/AIDS. Toronto.

ADB cam kết tăng cường quan hệ hợp tác sáng tạo, bao gồm việc sử dụng các phương 
pháp tiếp cận có sự tham gia và hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng nhằm 
hỗ trợ cơ chế cơ sở hiệu quả hơn để giúp đỡ các nhóm thiệt thòi và dễ bị tổn thương.74
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Gợi ý nhằm tối đa hóa sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện các dự án 
phòng chống HIV

• Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng trong tất cả các giai đoạn của dự ána

•  Vận động và tăng cường năng lực: đảm bảo sự tham gia đầy đủ và thiết thực của tất cả các bên liên quan 
bao gồm phụ nữ, người nhập cư, lực lượng dân cư di động và những người sống cùng hoặc người nhiễm 
HIV và AIDS, trong khâu thiết kế các biện pháp can thiệp và giáo dục về HIV.

•  Các dịch vụ chính về HIV và AIDS: đảm bảo thông tin, tài liệu giáo dục và truyền thông được xây dựng và 
kiểm tra thông qua sự tham gia của các bên liên quan và thực hiện các hoạt động truyền thông làm thay đổi 
nhận thức bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia. 

•  Nghiên cứu, giám sát và đánh giá: thiết lập ban chỉ đạo giám sát và đánh giá có sự tham gia của cộng 
đồng, bao gồm các lãnh đạo cộng đồng địa phương. Đào tạo lãnh đạo cộng đồng đã được lựa chọn và cán 
bộ quản lý cấp địa phương các kỹ năng hành động và phương pháp học tương tác. Tổ chức các hội thảo kết 
thúc dự án, hội thảo giữa chu kỳ dự án với các bên liên quan chủ chốt.

•  Dùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm của các tổ chức xã hội dân sự (bao gồm tổ chức phi chính phủ)
Tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò chủ đạo trong ứng phó với đại dịch AIDS trên toàn thế giới. Tại nhiều quốc 
gia, tổ chức xã hội dân sự là đơn vị chính cung cấp các dịch vụ. Họ là đối tác quan trọng bởi chuyên môn sâu 
rộng của mình. Biết tới sự hiện diện của họ, sức mạnh và khu vực hoạt động của họ là điều kiện tiên quyết để 
tiến hành hợp tác đầy đủ và thiết thực. b

•  Lồng ghép giới và tham gia vào hoạt động phòng chống HIV: những người dễ bị tổn thương nhất bởi HIV 
trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng là các công nhân bậc cao và bậc trung và phụ nữ trẻ có trình độ thấp và 
xuất thân nông thôn tới công trường để bán dâm. Hiểu và giải quyết các khía cạnh về vấn đề giới và đảm bảo 
các nhóm có nguy cơ cao tham gia vào thiết kế và triển khai dự án là hết sức quan trọng. c

a  ADB. 2010. Tài liệu Practice Guidelines for Harmonizing HIV Prevention Initiatives in the Infrastructure sector. Manila. trang. 42. 
Phụ lục 3. www.adb.org/documents/guidelines/harmonizing-hiv-prevention-gms/harmonizing-hiv-prevention-gms.pdf

b  UNAIDS. Quan hệ đối tác xã hội dân sự. www.unaids.org/en/Partnerships/Civil+society/default.asp
c  ADB. 2009. Tài liệu Intersections. Gender, HIV, and Infrastructure Operations. Lessons from Selected ADB-Financed Transport 
Projects. Manila.

Một số ví dụ dưới đây minh họa sự tham gia của ADB trong việc giải quyết vấn đề HIV và AIDS:

Ví dụ về hoạt động của ADB với các tổ chức xã hội dân sự để giải quyết vấn đề HIV 
và AIDS

Vai trò Ví dụ

Nghiên cứu

Tại Việt Nam, một viện nghiên cứu tư nhân được ADB tài trợ đã tiến hành khảo sát 
các lao động tại cảng, lái tàu và các công nhân xây dựng cầu đường về hiểu biết, 
thái độ và thói quen liên quan tới HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 
Bản khảo sát đưa ra những nét chính trong Kế hoạch hành động về HIV của Bộ 
giao thông. a

Cung cấp dịch vụ và 
chương trình đào tạo 
về HIV và AIDS

Tại Mông cổ, ADB đã hợp tác với Tổ chức Quốc gia về AIDS, một tổ chức phi 
chính phủ, để xây dựng và tiến hành các hoạt động đào tạo, trong khi một tổ chức 
quốc tế lớn khác là Marie Stopes International đã cung cấp các dịch vụ tiếp thị xã 
hội bao cao su tại một tỉnh. b

Vận động và nâng cao 
nhận thức

Tại Vân Nam, CHND Trung Hoa, tổ chức phi chính phủ quốc tế humana People-
to-People (hPP) đào tạo các cán bộ trẻ tại địa phương thực hiện các chương trình 
đào tạo và tư vấn trực tiếp, chuẩn bị nhận thức và vận động các nhà vô địch và cả 
cộng đồng chống lại loại virus này trong khu vực có tỷ lệ mang HIV cao. c

a ADB. 2008. Dự án Regional Technical Assistance for the HIV Prevention and Infrastructure in Mekong Project. Manila.
b ADB. 2004. Dự án Loan to Mongolia for the Regional Road Development Project. Manila.
c ADB. 2006. Dự án Fighting HIV/AIDS in Asia and the Pacific Subproject Sustainable Networks for Local HIV/AIDS Prevention in the People’s 

Republic of China. Manila.
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Các công cụ về HIV và AIDS và sự tham gia 

ADB đã xây dựng nhiều công cụ cùng với các đối tác. Các công cụ phù hợp nhất đã 
được giới thiệu ở đây. Có thể xem chi tiết về tất cả các công cụ trên trang web sau: 

–  Trang web của ADB 
www.adb.org/gms/HIV-Prevention-Infrastructure-Sector/default.asp

–  Trang web về HIV và cơ sở hạ tầng và vì một tiểu vùng sông Mêkông tốt đẹp hơn 
(ADB và IOM) 
www.hivinfrastructure.info/index.php

–  Trung tâm dữ liệu về HIV và AIDS cho Châu Á và Thái Bình Dương (UNAIDS, UNICEF, 
WHO, và ADB) 
www.aidsdatahub.org/

–  UNAIDS (ADB hợp tác chặt chẽ với tổ chức này thông qua một Biên bản ghi nhớ 
quan  hệ đối tác) 
www.unaids.org and http://unaidstoday.org/?tag=civil-soc

Các tổ chức độc lập đã phát triển nhiều công cụ khác. Những công cụ này được giới 
thiệu trong danh mục tài liệu tham khảo của Hướng dẫn.
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Các công cụ của ADB dùng trong lĩnh vực HIV và AIDS và sự tham gia 

Công cụ Nội dung

Hướng dẫn thực hành 
hài hòa các sáng kiến 
phòng chống HIV trong 
lĩnh vực cơ sở hạ tầnga

Hướng dẫn này đưa ra một phương pháp tiếp cận chia sẻ trong phòng chống HIV và cơ sở hạ 
tầng do các đối tác phát triển chủ chốt xây dựng. Nó bao gồm các nguyên tắc cơ bản đó là: “đảm 
bảo cộng đồng tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án (thiết kế, triển khai, giám sát và đánh 
giá và sau xây dựng), đặc biệt đối với phụ nữ, người nhập cư và lực lượng dân cư di động và 
những người sống chung với HIV (tùy trường hợp).” Nó cũng chỉ ra các yếu tố cơ bản của gói 
phòng chống HIV có sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia.

Bằng tình yêu vì sự 
sống: một công cụ 
đào đạo phòng chống 
HIV và di dân an toàn 
tại các điểm trại làm 
đường và các cộng 
đồng bị ảnh hưởngb

Công cụ này bao gồm năm mô-đun đào tạo tương tác với các hoạt động cho từng nhóm mục tiêu: 
công nhân xây dựng, cộng đồng địa phương và các điểm vui chơi. 
Các chủ đề được đề cập tới bao gồm thông tin cơ bản về sức khỏe sinh sản; các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục bao gồm HIV và AIDS; trao đổi thông tin và xử lý các mối quan hệ để giảm 
hành vi nguy cơ và sống cùng với người có HIV. Nó cũng bao gồm các công cụ giám sát và đánh 
giá cho các giai đoạn đào tạo.

ADB, đường bộ và HIV/
AIDS: tài liệu nguồn 
cho lĩnh vực giao 
thôngc

Tài liệu này giúp cán bộ ADB và những đối tượng khác thiết kế chương trình về HIV trong lĩnh vực 
giao thông hiệu quả hơn. Nó bao gồm tổng quan các vấn đề chủ chốt, hướng dẫn lồng ghép HIV 
và AIDS vào chu trình dự án của ADB như xem xét cơ hội hợp tác tổ chức xã hội dân sự và đưa ra 
các ví dụ về khuôn khổ thiết kế và giám sát và các hợp phần của các dự án của ADB.

An toàn hơn: hướng 
dẫn về y tế và an toàn 
trong lĩnh vực cơ sở 
hạ tầngd

Hướng dẫn này cung cấp các công cụ và kỹ năng phòng chống HIV cho cán bộ quản lý dự án, các 
cán bộ về y tế và an toàn nghề nghiệp, cán bộ y tế tại công trường và cán bộ quản lý khác tại công 
trường chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe của công nhân. Nó bao gồm thông tin cơ bản về HIV 
và hướng dẫn các bước về phòng chống HIV và AIDS tại nơi làm việc (thành lập một tổ, lập kế 
hoạch và đánh giá nhanh, các hoạt động phòng chống HIV tại nơi làm việc, giám sát và đánh giá).

Công cụ hoàn thiện 
đời sống cộng đồng. 
Tổ chức Constellation 
hỗ trợ năng lực đối 
phó AIDSe

Constellation là một tổ chức gồm các cán bộ hướng dẫn, những người thúc đẩy cộng đồng hành 
động thông qua phương pháp tiếp cận phát huy điểm mạnh và cổ vũ quyền sở hữu của địa 
phương. Phương pháp này được áp dụng như một phần của chu trình có tên Quá trình hoàn thiện 
đời sống cộng đồng. Ở mỗi bước, một nhóm hướng dẫn sẽ hỗ trợ cộng đồng bằng cách làm việc 
được đánh giá cao và cung cấp một bộ công cụ. Năm bước như sau:
1.  Chúng ta muốn ở đâu? (Công cụ: giấc mơ)
2.  Chúng ta đang ở đâu? (Công cụ: tự đánh giá)
3.  Làm thế nào để tới đó? (Công cụ: lập kế hoạch hành động)
4.  Chúng ta có tiến bộ không? (Công cụ: tự đo lường mức độ thay đổi)
5.  Học hỏi và chia sẻ (Công cụ: hỗ trợ đồng đẳng, hội chợ tri thức v.v…) 
Với sự tài trợ của ADB, Constellation đã làm việc với các tổ chức phi chính phủ tại Cam-pu-chia, 
Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Papua New Guinea và Thái Lan. Họ đã đào tạo các cán bộ về 
Quy trình nâng cao năng lực đối phó với AIDS và làm thế nào để điều chỉnh và áp dụng nó trong 
hoạt động thực tế với cộng đồng.

Điểm giao nhau. Giới, 
HIV và các hoạt động 
trong lĩnh vực cơ sở 
hạ tầng. Bài học từ một 
số dự án giao thông do 
ADB tài trợf

Ấn phẩm này hướng dẫn cách lồng ghép giới vào thiết kế dự án, phạm vi dự án, xây dựng quan hệ 
hợp tác, các biện pháp can thiệp chất lượng và cải thiện giám sát và đánh giá. Nó đưa ra khuyến 
nghị cho giai đoạn trước–trong–sau xây dựng.

a ADB. 2010. Tài liệu Practice Guidelines for Harmonizing HIV Prevention Initiatives in the Infrastructure Sector. Manila (hợp tác với AusAID, FhI, ILO, IOM, JICA, 
JUNIMA, Sida, UNESCO, USAID, và Ngân hàng Thế giới).

b ADB và Tổ chức di dân quốc tế (IOM). 2009. Tài liệu For Life, With Love: A Training Tool for HIV Prevention and Safe Mitigation in Road Construction Settings and 
Affected Communities. Manila.

c ADB. 2008. Tài liệu ADB, Roads, and HIV/AIDS. A Resource Book for the Transport Sector. Manila.
d ADB, MSI, và Kế hoạch hành động vì sức khỏe và an toàn Baalong. 2008. Tài liệu More Safety. A Resource Manual for Health and Safety in Infrastructure. Manila.
e Constellation hỗ trợ năng lực đối phó với AIDS. www.communitylifecompetence.org/en/94-resources
f ADB. 2009. Tài liệu Intersection. Gender, HIV, and Infrastructure Operations. Lessons from Selected ADB-Financed Transport Projects. Manila.



5. Cơ sở hạ tầng–nước và vệ sinh 

Nước và vệ sinh và sự tham gia 

Nước và vệ sinh thuộc cơ sở hạ tầng, lĩnh vực hoạt động trọng tâm theo Chiến lược 2020. “Chính sách 
nước cho mọi người” năm 2001 của ADB đã chủ động thúc đẩy sự tham gia trong quản lý tài nguyên 
nước và cung cấp dịch vụ nước ở các cấp và gây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các chính phủ, các đơn 
vị tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng.75 Cam kết này đã được ủng hộ bởi Kế hoạch hoạt 
động năm 2008 vì mục tiêu cải thiện kênh tiếp cận y tế và kết quả theo Chiến lược 2020 trong đó ưu tiên 
hoạt động quan hệ hợp tác và hỗ trợ các kết quả y tế thông qua các hoạt động liên quan đến cơ sở hạ 
tầng đặc biệt là nước và vệ sinh môi trường.76 Những gợi ý sau đây áp dụng cho các khu vực nông thôn 
và thành thị nhưng phần nội dung này xem xét riêng rẽ sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực nước 
ở nông thôn và đô thị, và vệ sinh môi trường ở mức độ thấp hơn do mỗi hoàn cảnh yêu cầu phương 
pháp tiếp cận khác nhau. 

Gợi ý về tối đa hóa sự tham gia vào các dự án nước và vệ sinh môi trường

Thiết kế dự án

•  Tiến hành tham vấn có sự tham gia và đánh giá: tham vấn đầy đủ và thiết thực với các bên liên quan trong cộng đồng 
và sử dụng kỹ thuật đánh giá có sự tham gia nhằm thúc đẩy sự tham gia trong việc triển khai và đảm bảo các biện pháp 
can thiệp đáp ứng được nhu cầu của đối tượng hưởng lợi (xem Công cụ 1 và 3).  Đối với khu vực đô thị, ADB đã xây 
dựng mô hình điều khoản tham chiếu cho đánh giá chẩn đoán về nước tại thành phố có sự tham gia. Phương pháp đánh 
giá có sự tham gia (MPA) là công cụ hữu ích áp dụng cho khu vực nông thôn và thành thị (xem Giải quyết vấn đề dịch vụ 
cộng đồng về nước và y tế ở In-đô-nê-xi-a).

Thực hiện dự án
•  Thiết lập và hỗ trợ các tổ chức cộng đồng tại địa phương, ví dụ:  nhóm người sử dụng nước:

Thu hút các tổ chức này tham gia nhằm đảm bảo quyền sở hữu và sự tham gia. Vai trò của họ rất đa dạng bao gồm đại 
diện cho nhu cầu của cộng đồng trước nhà cung cấp dịch vụ, giám sát chất lượng cung cấp hoặc quản lý và tự cung cấp 
dịch vụ.

•  Kết hợp vận động cộng đồng về vệ sinh và vệ sinh môi trường và các hoạt động giáo dục:
Kết hợp “phần cứng” như nhà vệ sinh và hệ thống vệ sinh với giáo dục và những thành phần thuộc “phần mềm” để tối đa 
hóa tác động của chúng. Cộng đồng cần hiểu về mục đích của cơ sở vật chất, cách sử dụng chúng và tầm quan trọng 
của thái độ cá nhân về vệ sinh như rửa tay, xử lý và trữ nước hợp lý, xử lý nước thải hợp lý. Các hoạt động bao gồm 
chương trình đào tạo tại trường học, các cuộc hội thảo trong làng dành cho phụ nữ, đàn ông và trẻ em và thiết kế áp 
phích và các tài liệu khác. Mô hình tham gia biến đổi vệ sinh và vệ sinh môi trường (PhAST) là một phương pháp hữu 
ích. (xem Giải quyết vấn đề dịch vụ cộng đồng về nước và y tế ở In-đô-nê-xi-a).

 
Nguồn: ADB. Mô hình điều khoản tham chiếu cho đánh giá chẩn đoán về nước tại thành phố. www.adb.org/water/tools/City-water-Assessments.asp
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– Nước tại nông thôn (và vệ sinh môi trường)

ADB đã xây dựng thành công phương pháp tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm trong lĩnh 
vực cung cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Đây là phương pháp định hướng theo 
nhu cầu và dựa trên nhu cầu do đối tượng hưởng lợi xác định. Phương pháp này thu hút đối 
tượng hưởng lợi tham gia vào các giai đoạn khác nhau của dự án, từ thiết kế tới triển khai và 
đánh giá. Không giống các khu vực đô thị nơi thường chỉ có một nhà cung cấp dịch vụ chính 
thức, các cộng đồng ở nông thôn vận hành và duy trì hệ thống này. Sự tham gia của cộng 
đồng được hợp thức hóa bằng cách thành lập các tổ chức cộng đồng của những nhóm người 
đại diện cho các hộ gia đình được hưởng lợi (thường được gọi là các hiệp hội nhóm người 
hưởng lợi, công trình nông thôn và các tổ chức về vệ sinh môi trường hoặc nhóm người sử 
dụng nước).77

Thông qua tổ chức cộng đồng người hưởng lợi sẽ
• lựa chọn hình thức cung cấp nước và công nghệ về vệ sinh môi trường (đấu nối giữa các 

hộ gia đình, vòi nước tại xã, máy bơm tay tại nguồn v.v…);
• trao đổi về mức độ dịch vụ mà họ sẵn sàng và có khả năng chi trả;
• đóng vai trò quan trọng trong lập kế hoạch và thiết kế dự án;
• đóng góp thời gian, công sức và tài liệu cho dự án;

• vận hành và duy trì hệ thống đảm bảo tính bền vững; và

• thực hiện can thiệp thay đổi nhận thức về vệ sinh và vệ sinh môi trường.

Phương pháp tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm trong lĩnh vực cung cấp nước và vệ sinh môi trường 
nông thôn ở Sri Lanka
(phương pháp tiếp cận: đối tác; mức độ: cao)

Tại Sri Lanka các dự án nước quy mô lớn của ADB tập trung vào mảng cung cấp đã được triển khai từ những năm 80 và chỉ đạt được kết 
quả khiêm tốn.

Dự án thứ ba bắt đầu năm 1999 giới thiệu phương pháp tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm. Nó tập trung vào kiến thức và sự tham gia 
của địa phương nhằm tránh những can thiệp bất hợp lý và tăng quyền sở hữu và tính bền vững. Chính phủ đã chuyển từ vai trò người thực 
hiện sang người hướng dẫn và vai trò của cộng đồng chuyển từ thụ động hưởng lợi sang chủ động tham gia. Với sự hỗ trợ của các đối tác 
là tổ chức xã hội dân sự, các nhóm người sử dụng nước được thành lập. Họ tiến hành tham vấn để quyết định mức thuế và dịch vụ mà cộng 
đồng mong muốn, và quản lý việc xây dựng và vận hành bao gồm việc thuê và giám sát các nhà thầu. Chính quyền địa phương hỗ trợ về 
kỹ thuật. Các nhóm này cũng tổ chức quyên góp từ cộng đồng (20% chi phí bằng tiền mặt và công lao động) và quản lý một khoản quỹ nhỏ 
hỗ trợ tạo ra thu nhập cho người nghèo để họ có thể đóng góp cho dự án. Vì công việc lấy nước chủ yếu là trách nhiệm của phụ nữ nên sự 
tham gia và quyết tâm của phụ nữ là hết sức quan trọng đối với thành công của dự án. Phụ nữ đặc biệt ủng hộ các nỗ lực giáo dục về vệ 
sinh và với sự giúp đỡ của cán bộ hướng dẫn, các buổi đào tạo cho trẻ em tại các lớp mầm non và tiểu học đã được thực hiện. Việc xây nhà 
vệ sinh được tài trợ đã khuyến khích cộng đồng xây dựng công trình này. Phụ nữ thường đi đầu trong hoạt động này.

Nguồn: ADB. 1999. Dự án Loan to Sri Lanka for the Third Water Supply and Sanitation Sector Project. Manila; http://www.adb.org/water/actions/SRI/thirdwater-supply.asp 
và http://www.adb.org/participation/toolkit-water-sanitation-project.asp
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Giải quyết vấn đề dịch vụ cộng đồng về nước và y tế ở In-đô-nê-xi-a
(phương pháp tiếp cận: đối tác; mức độ: cao)

Cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm tại In-đô-nê-xi-a đã sử dụng khung cải thiện điều kiện vệ sinh để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ 
tầng về nước và vệ sinh cộng đồng ở nông thôn nơi các dự án được triển khai. Phương pháp tích hợp này kết hợp cách tiếp cận mở rộng tới 
phần cứng với hoạt động cải thiện điều kiện vệ sinh và hỗ trợ khuôn khổ thể chế nhằm giảm bệnh tiêu chảy. Các chiến dịch y tế cũng được 
triển khai nhằm thay đổi thái độ về vệ sinh môi trường và điều kiện vệ sinh và giảm tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến nước.

Dự án này đã sử dụng phương pháp đánh giá có sự tham gia do Chương trình nước và vệ sinh môi trường xây dựng (MPA) và các kỹ thuật 
tham gia biến đổi vệ sinh và vệ sinh môi trường (PhAST) cũng như dựa trên gói vệ sinh môi trường cơ bản của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp 
Quốc (UNICEF) (xem các công cụ tham gia trong lĩnh vực nước và hệ thống vệ sinh). Các hoạt động thay đổi nhận thức bao gồm chương 
trình y tế học đường và vệ sinh môi trường, cải thiện vệ sinh tại các cơ sở tôn giáo, chương trình vệ sinh cộng đồng và chương trình dự trữ 
và xử lý nước tại nhà. Các hoạt động này cũng xem xét các vấn đề về giới cũng như văn hóa và ngôn ngữ của người dân tộc bản địa. 

Nguồn: ADB. 2005. Dự án Loan and Grant Assistance to Indonesia for the Community Water Services and Health Project. Manila.

Cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm cho thấy cần thêm nhiều thời gian để thu hút cộng 
đồng tham gia đầy đủ và thiết thực hơn là trả tiền để đạt được ảnh hưởng và sự bền vững. Các 
cộng đồng tự hào về việc thực hiện thành công chương trình riêng của họ; và tiếp cận được 
nguồn nước và hệ thống vệ sinh giúp cải thiện sức khỏe và giải phóng thời gian để tạo ra thu 
nhập, chăm sóc trẻ em và các hoạt động khác. Một số cộng đồng thậm chí đã nỗ lực nâng cấp 
hệ thống nước của họ.

– Nước (và vệ sinh môi trường) đô thị
Tại các khu vực đô thị thường có một nhà cung cấp dịch vụ nước chính thức. Ví dụ nhà cung 
cấp nước Manila ở Phi-líp-pin và Ủy ban cấp và thoát nước Banglore tại Ấn Độ. Tuy nhiên, cho 
dù là dịch vụ độc quyền, vẫn còn chỗ cho các tổ chức xã hội dân sự tham gia. Việc tham gia bắt 
đầu bằng các hoạt động đánh giá. Mô hình điều khoản tham chiếu cho đánh giá chẩn đoán về 
nước của ADB dùng cách tiếp cận có sự tham gia để xem xét thị trường chính thức (các công 
ty nước, nhà cung cấp đường ống tư nhân nhỏ, người tiêu dùng) và thị trường phi chính thức 
(người bán nước, nhà cung cấp nước đóng chai, người tiêu dùng) để cung cấp thông tin về 
đầu tư tiềm năng vào công ty nước nào đó.78 Tham vấn các bên liên quan là hết sức quan trọng 
và cách tiếp cận này đặc biệt xem xét nhu cầu của người nghèo ở thành thị và cách mà dự án 
có thể hỗ trợ những đối tượng bị thiệt thòi nhất

Ví dụ, hoạt động này có thể bao gồm:

•    trợ cấp theo mục tiêu (ví dụ: chính sách hỗ trợ chéo giữa người tiêu dùng giàu và nghèo) và

•     hợp đồng đặc biệt quy định các công ty dịch vụ công phải phục vụ các khu vực thu nhập 
thấp cụ thể.
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Các bên liên quan cũng giữ vị trí quan trọng trong việc thành lập các cơ quan quản lý để quyết 
định vấn đề phí sử dụng và điều chỉnh phí, và trong hoạt động giám sát các đơn vị cung cấp 
nước độc quyền. Ngoài ra, đối thoại và thỏa thuận về một tập hợp các chỉ số đánh giá hiệu quả 
hoạt động quan trọng khuyến khích mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn giữa người tiêu dùng 
và/hoặc tổ chức xã hội dân sự và nhà cung cấp dịch vụ. Điều này giúp nâng cao nhận thức về 
nghĩa vụ hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ công (như khả năng tiếp cận, khả năng 
chi trả) và người tiêu dùng và/hoặc xã hội dân sự (thanh toán tiền phí theo thỏa thuận, trả 
đúng hạn, giám sát dịch vụ).
 
Khi các cộng đồng người nghèo tại đô thị không thể tiếp cận với hệ thống nước máy, mạng 
lưới ống nước nhỏ (SPWN) là những dự án giúp kết nối các hộ gia đình này. Chúng có thể vận 
hành tại nông thôn nhưng thường thì do thiếu nhà cung cấp và mật độ dân cư thưa (có nghĩa 
là việc kết nối đường ống tới các hộ gia đình là không kinh tế) nên việc áp dụng cách tiếp cận 
lấy cộng đồng làm trung tâm mô tả ở trên là thích hợp hơn. Cơ hội cho cộng đồng tham gia 
vào tất cả các khâu chủ chốt trong dự án SPWN sẽ được trình bày dưới đây và ADB có một 
công cụ hỗ trợ việc triển khai các chương trình này đó là Trong đường ống: nước cho người 
nghèo. Tài liệu được đăng trên trang web của ADB.79

1.  Giai đoạn đầu: Giai đoạn này bao gồm việc xác định nhóm đối tượng hưởng lợi mục tiêu và 
xem xét mức độ sẵn sàng nhận trách nhiệm và hỗ trợ dự án của họ. Chính quyền và cộng 
đồng cần khởi xướng hoạt động này. Cũng cần hoan nghênh sự tham gia của các bên liên 
quan bao gồm cả xã hội dân sự. Cần đạt được thỏa thuận giữa các bên liên quan chủ chốt 
trước khi bắt đầu nghiên cứu khả thi.

2.  Mô hình và công cụ kinh doanh: có thể kết hợp các tổ chức xã hội dân sự vào nhiều mô hình 
kinh doanh. Một nhà cung cấp chính có thể thỏa thuận với một tổ chức cộng đồng trong 
đó tổ chức này phụ trách về hóa đơn và thu phí các hộ gia đình; hoặc một tổ chức phi 
chính phủ hoặc tổ chức cộng đồng (ví dụ: hợp tác xã cung cấp nước hoặc hiệp hội người 
sử dụng nước) có thể trở thành nhà cung cấp nước quy mô nhỏ.

3.  Tài trợ: Các dự án thí điểm tại Phi-líp-pin, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a đã thể hiện khả năng và 
sự sẵn sàng của cộng đồng nghèo trong việc trả tiền cho các dịch vụ nước máy. 

4. Các biện pháp có tính bền vững và khả thi: Các dự án thành công và bền vững là nhờ vào 
quan hệ đối tác hiệu quả giữa chính phủ và xã hội dân sự. Các tổ chức cộng đồng có thể 
vận động và giúp các cộng đồng địa phương tự tổ chức tham gia dự án, đảm bảo rằng 
người nghèo được phục vụ và duy trì dịch vụ. Họ cũng được tham gia vào hoạt động kỹ 
thuật, bảo trì hoặc hoạt động thương mại. Vai trò chính xác của họ tùy thuộc vào việc triển 
khai thỏa thuận hoặc mô hình kinh doanh.

 
5.  Các biện pháp quản lý: Cần có cơ chế trách nhiệm giải trình để đảm bảo việc thực hiện toàn 

diện các quy phạm pháp luật về hoạt động và sức khỏe. Tổ chức cộng đồng–đại diện của 
các cộng đồng–có thể giữ vai trò giám sát.
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Sự tham gia trong mạng lưới đường ống nước nhỏ, thành phố Manila, Phi-líp-pin
(phương pháp tiếp cận: đối tác; mức độ: cao)

ADB đã thí điểm thực hiện mạng lưới đường ống nước nhỏ (SPWN) tại Phi-líp-pin, Việt Nam và Ấn Độ giai đoạn 
2005–2008. Hai chương trình thí điểm đã được triển khai tại thành phố Manila. Ở khu Tây, người hưởng lợi là sáu 
hiệp hội chủ nhà. Mỗi hiệp hội thành lập một tổ chức cộng đồng (CBO) và 6 CBO thành lập một CBO trung ương 
đại diện cho họ. Đó là CBO đã khuyến nghị tổ chức phi chính phủ trở thành đơn vị điều hành SPWN. Tại khu vực 
phía Đông, nhà cung cấp là đơn vị điều hành SPWN trong khi hiệp hội chủ nhà thành lập một CBO chuyên trách 
về hóa đơn và thu phí các hộ gia đình. Trong cả hai trường hợp trên, CBO được dùng để khuyến khích cộng đồng 
tham gia hành động, và bao gồm những người lãnh đạo có thể đại diện cho cộng đồng trong việc thương lượng 
với những người hưởng lợi, nhà cung cấp, ngân hàng và cơ quan quản lý kinh tế.

Nguồn: ADB. 2005. Dự án Regional Technical Assistance to implement Pilot Projects for Small Piped Water Networks. Manila.

Các công cụ về lĩnh vực nước và vệ sinh và sự tham gia 

Các dự án của ADB đã xây dựng các công cụ hữu ích nhằm hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng 
trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường.

Các công cụ của ADB về lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường và sự tham gia của cộng đồng

Công cụ Nội dung

Trong đường ống. Nước 
cho người nghèo. Đầu tư 
vào mạng lưới đường ống 
nước nhỏ. a

Bộ công cụ này dành cho các chính phủ, các tổ chức phát triển, nhà cung cấp và xã 
hội dân sự–những người triển khai mạng lưới đường ống nước nhỏ. Công cụ này cung 
cấp các mô–đun bao trùm các hợp phần chính của dự án (nghiên cứu dự án, mô hình 
kinh doanh, tài trợ, tính bền vững, các biện pháp khả khi và các biện pháp quản lý) 
cũng như các nghiên cứu tình huống và các mẫu điều khoản tham chiếu (ToR), thỏa 
thuận hợp đồng và hướng dẫn về quy định. Công cụ này nhấn mạnh tầm quan trọng 
của sự tham gia của cộng đồng và xã hội dân sự và các cơ hội cụ thể nhằm đảm bảo 
sự tham gia này.

Mô hình điều khoản tham 
chiếu cho Đánh giá chẩn 
đoán nước tại thành phốb

Điều khoản tham chiếu đưa ra khuôn khổ cho việc đánh giá mô hình tại đô thị. Nó đặc 
biệt khuyến khích sự tham gia của xã hội dân sự và hướng dẫn về tham vấn và sự 
tham gia quan trọng của các bên liên quan.

Mô hình điều khoản tham 
chiếu. Lồng ghép các nhà 
cung cấp mạng lưới đường 
ống nước tư nhân quy  
mô nhỏc

Điều khoản tham chiếu này trình bày khuôn khổ kết hợp các nhà cung cấp quy mô nhỏ 
(bao gồm các tổ chức cộng đồng) vào khâu thiết kế các khoản vay cho khu vực công 
và khu vực tư nhân. Có năm bước để chỉ định người điều hành mạng lưới. Các bước 
này đều có sự tham gia của cộng đồng thông qua khảo sát sơ bộ người tiêu dùng và 
tham vấn các bên liên quan với cộng đồng mục tiêu, công ty nước, nhà cung cấp, chính 
quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các đối tượng khác.

Tài liệu về vòng tròn học 
tập dành cho cán bộ hướng 
dẫn nhằm thúc đẩy phát 
triển bền vững tại  
Tonle Sapd

Vòng tròn học tập là một nhóm người thường xuyên gặp gỡ để trao đổi và học về các 
vấn đề liên quan đến họ, cộng đồng của họ hoặc phạm vi xã hội rộng hơn. Đây là một 
phương pháp vận động cộng đồng để thúc đẩy hành động nhằm giải quyết các mối 
quan tâm đã được thảo luận trước đây. Hướng dẫn này là nguồn tài liệu chung được 
sử dụng trong bất kỳ vòng tròn học tập nào và có thể áp dụng dễ dàng trong lĩnh vực 
nước và hệ thống vệ sinh và các vấn đề liên quan đến vệ sinh và sức khỏe của  
người nghèo. 

a ADB. 2008. Tài liệu In the Pipeline. Water for the Poor. Investing in Small Piped Water Networks. Manila. www.adb.org/Documents/Books/water-
Pipeline/default.asp
b ADB. Mô hình điều khoản tham chiếu cho đánh giá chẩn đoán về nước tại thành phố. www.adb.org/water/tools/City-water-Assessments.asp
c ADB. Mô hình điều khoản tham chiếu. Lồng ghép các nhà cung cấp mạng lưới đường ống nước tư nhân quy mô nhỏ. www.adb.org/water/tools/
ToR-SSPwP.asp
d Live & Learn Environmental Education. 2004. (Tài liệu chuẩn bị cho ADB như một phần của TA-6123. Promoting Effective Water Management 
Policies and Practice). Tài liệu Learning Circle Facilitators’s Guide to Promote Sustainable Development in the Tonle Sap. Phnom Penh. www.livelearn.
org/resources/manuals/lC%20Facilitators%20Guide%20Tonle%20Sap.pdf

http://www.livelearn.org/resources/manuals/lC Facilitators Guide Tonle Sap.pdf
http://www.livelearn.org/resources/manuals/lC Facilitators Guide Tonle Sap.pdf


Các tổ chức đã xây dựng nhiều nguồn tài liệu bổ sung để hỗ trợ sự tham gia của cộng 
đồng trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường. Danh mục tài liệu tham khảo của cuốn 
Hướng dẫn này có giới thiệu một vài tài liệu. Một nguồn tài liệu đặc biệt hữu ích khác là 
trang web về Chương trình nước và vệ sinh môi trường (WSP), một quan hệ đối tác giữa 
nhiều nhà tài trợ vì mục tiêu hỗ trợ người nghèo trong việc tiếp cận các dịch vụ về nước 
và vệ sinh môi trường bền vững, an toàn và hợp lý về chi phí mà Ngân hàng Thế giới đang 
quản lý.80
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Phụ lục

1.   Nhiệm vụ của ADB đối với Sự tham gia 

Giới thiệu 

Nhiệm vụ đối với sự tham gia thể hiện rất rõ ràng trong các hoạt động của ADB. Chiến lược 2020 chỉ ra 5 lĩnh 
vực quan tâm cốt lõi của ADB. Nó được bổ sung bằng năm định hướng thay đổi. Mỗi định hướng cho phép 
ADB hoạt động tích cực hơn như một tác nhân của sự thay đổi bằng cách thúc đẩy tăng trưởng và tổng hợp 
hoạt động hỗ trợ phát triển ở phạm vi rộng hơn. Rõ ràng hiện nay tốc độ và mô hình tăng trưởng là rất quan 
trọng. Sự tham gia của cộng đồng và làm việc với xã hội dân sự được coi là một phần không thể tách rời của 
quan hệ đối tác (chú thích 2).

Chiến lược ADB 2020

Lĩnh vực chủ chốt
• Cơ sở hạ tầng 
• Môi trường (bao gồm biến đổi khí hậu) 
• Hợp tác và hội nhập khu vực 
• Phát triển ngành tài chính
• Giáo dục
Các lĩnh vực khác
• Y tế
• Nông nghiệp
• Hỗ trợ khẩn cấp và thiên tai 

Định hướng thay đổi
•  Các hoạt động của khu vực tư nhân và phát 

triển khu vực tư nhân
• Quản trị điều hành tốt và phát triển năng lực
• Bình đẳng giới
• Các giải pháp tri thức 
• Quan hệ đối tác 

Nguồn: ADB. 2008. Tài liệu Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank 2008-2020. Manila.

Chiến lược 2020, được củng cố bởi Chiến lược giảm nghèo tăng cường của ADB (2004), chỉ ra 
rằng “phạm vi tác động và tính bền vững của phát triển xã hội được cải thiện khi tất cả người 
dân, đặc biệt là người nghèo và người bị xa lánh có cơ hội tham gia vào quá trình định hình các 
chương trình và chính sách công.”

Nói rộng hơn, các phương pháp tiếp cận có sự tham gia, bao gồm việc hợp tác đầy đủ và thiết 
thực với xã hội dân sự, đã được ủng hộ bởi nhiều chính sách, quy trình kinh doanh, văn bản 
giới thiệu và hướng dẫn dành cho cán bộ của ADB.

 

“ADB cho rằng khuyến khích sự tham gia của khu vực công, tư nhân và 
xã hội dân sự trong tất cả các lĩnh vực hoạt động là cực kỳ quan trọng.”

Nguồn: ADB. 2003. Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ. Sổ tay Hướng dẫn hoạt động. OM E4/BP. Manila.
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Rõ ràng ADB đã thúc đẩy hợp tác với xã hội dân sự từ năm 1987 và hoạt động này được củng 
cố trong bản cập nhật Chính sách hợp tác với các tổ chức phi chính phủ năm 1998.81 Điều này 
cho thấy kinh nghiệm, kiến thức và trình độ chuyên môn của xã hội dân sự là tài sản giá trị đối 
với ADB nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Là một 
phần của tài liệu Tóm lược hướng dẫn dành cho cán bộ, một khuôn khổ lồng ghép các quá 
trình phát triển có sự tham gia vào hoạt động của ADB đã được xây dựng vào năm 1996. Nó 
mô tả làm thế nào để các quá trình phát triển có sự tham gia phù hợp với thông lệ hoạt động 
của ADB. 

Chính sách truyền thông PCP và Chính sách Bảo trợ xã hội SPS có quan hệ chặt chẽ và ủng 
hộ sự tham gia.

Chính sách truyền thông (2011) nhằm mục đích tăng cường 
sự tin cậy và khả năng tham gia của các bên liên quan với ADB. 
Chính sách công nhận quyền tìm kiếm và tiếp nhận thông tin của 
người dân về hoạt động của ADB. Nó hỗ trợ việc chia sẻ kiến thức 
và tăng cường phát triển cộng đồng hay cho phép trao đổi thông 
tin hai chiều với những người bị ảnh hưởng.

Chính sách Bảo trợ xã hội (2009) yêu cầu bên vay/khách 
hàng tham gia với cộng đồng, các nhóm hoặc những người bị ảnh 
hưởng bởi dự án đã đề xuất và với xã hội dân sự thông qua công 
bố thông tin, tham vấn và tham gia theo cách thức tương xứng với 
những rủi ro và tác động tới các cộng đồng bị ảnh hưởng (để biết 
thêm thông tin, xem phần Bảo trợ xã hội, trang 63).

Nguồn: ADB. 2011. Tài liệu Public Communications Policy 2011. Manila; ADB. 2009. Tài liệu Safeguard Policy Statement. Manila.
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Sự tham gia cũng được ủng hộ trong chính sách theo ngành và các chiến lược và kế hoạch hoạt động 
chuyên đề của ADB. Nội dung dưới đây nhấn mạnh các điểm mấu chốt.

Các chính sách của ADB liên quan tới sự tham gia 

Kế hoạch hoạt động sáng kiến giao thông bền vững (2010) thừa nhận rằng cần có các phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn 
trong việc quản lý các khía cạnh xã hội của lĩnh vực vận tải. Chúng bao gồm việc áp dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia 
vào các khâu lập kế hoạch và chiến lược dự án để phòng chống HIV/AIDS và các nguy cơ buôn người, kết hợp với hình thức bảo 
trì dựa vào cộng đồng và lựa chọn phương án thuế và trợ cấp để tăng cường tiếp cận tới nhóm người dễ bị tổn thương.  

Kế hoạch hoạt động vì an ninh lương thực bền vững tại Châu Á và Thái Bình Dương (2009) chỉ ra rằng quản trị điều hành 
tốt và nâng cao năng lực sẽ được hỗ trợ bằng cách xóa bỏ các rào cản đối với sự tham gia của nhóm người nghèo và dễ bị tổn 
thương. Kế hoạch này cũng nhấn mạnh đến những đối tượng bị hạn chế tham gia tích cực hơn vào các hoạt động kinh tế vốn cho 
phép các nhà sản xuất nhỏ có thể tiếp cận đầy đủ và công bằng với thị trường, công nghệ và thông tin và mang lại cơ hội việc làm 
và đa dạng thu nhập.

Chính sách vì mục tiêu đạt được hiệu quả phát triển tại các quốc gia có hoạt động yếu kém (Phương pháp tiếp cận của 
ADB dùng để thu hút các quốc gia có hoạt động kém, 2007) chỉ ra rằng ADB sẽ tăng cường sử dụng các phương pháp thiết 
kế dự án và chương trình nhằm tăng cường vai trò của người hưởng lợi mục tiêu trong trường hợp thiếu vắng một chính phủ hoạt 
động thích hợp.

Chính sách phát triển, nghèo đói và HIV/AIDS: Ứng phó chiến lược của ADB đối với một đại dịch đang lan rộng (2005) nêu 
rõ chính phủ không được đặt đúng vị trí để thực hiện những gì cần thiết nhằm giải quyết vấn đề HIV và AIDS, đặc biệt trong việc 
xác định và làm việc với các nhóm bị xã hội cô lập và kì thị. Các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cộng đồng đã chứng minh được 
năng lực của họ đó là thể hiện vai trò bổ sung quan trọng trong việc huy động các nguồn lực và cung cấp các biện pháp phòng 
chống dịch.

Chính sách hỗ trợ thảm họa và hỗ trợ khẩn cấp (2004) cho biết ADB thừa nhận rằng việc quan tâm tới sự tham gia của khu 
vực công, khu vực tư nhân và xã hội dân sự trong tất cả các lĩnh vực hoạt động là cực kỳ cần thiết và không ở đâu chính sách này 
lại cấp thiết hơn trong các trường hợp chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với khủng hoảng khẩn cấp. Các tổ chức xã hội dân sự, cứu 
trợ và cơ quan nhân đạo là những đối tác quan trọng. Tham vấn các cổ đông của ADB, sự tham gia của công chúng và quyền sở 
hữu quá trình tái thiết và phát triển địa phương là cực kỳ cần thiết.
 
Cơ chế trách nhiệm giải trình (2003) bao gồm giai đoạn tham vấn để trả lời các vấn đề cụ thể liên quan đến người bị ảnh hưởng 
bởi dự án do ADB hỗ trợ tại địa phương thông qua phương pháp không chính thức dựa trên sự đồng thuận với sự tham gia của tất 
cả các bên liên quan; và một giai đoạn rà soát tuân thủ quy định để điều tra cáo buộc hành vi vi phạm chính sách và quy trình hoạt 
động của ADB. Hai giai đoạn này liên kết với nhau với mục đích tăng cường hiệu quả phát triển và chất lượng dự án của ADB.

Chính sách giới và phát triển (1998) coi hoạt động lồng ghép là một chiến lược căn bản và nó được định nghĩa là “việc xem xét 
các vấn đề về giới trong mọi phương diện hoạt động của ADB, cùng với nỗ lực khuyến khích phụ nữ tham gia vào quá trình ra 
quyết định các hoạt động phát triển.”

Chính sách giáo dục (2002) thừa nhận rằng các tổ chức phi chính phủ ở cấp quốc gia và cộng đồng phải tham gia tích cực hơn 
vào các giai đoạn của quá trình phát triển giáo dục. Chính sách cũng chỉ ra rằng cộng đồng địa phương cần tham gia tích cực hơn 
vào khâu thiết kế và triển khai dự án nhằm đạt được nền giáo dục thành công bền vững.

Chính sách nước cho mọi người (2001) khẳng định ADB sẽ tăng cường tham gia quản lý tài nguyên nước ở mọi cấp độ và 
cộng tác trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác giữa các chính phủ, các tổ chức tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và cộng 
đồng. Sự tham gia là cần thiết nhằm đảm bảo hài hòa các xung đột lợi ích và xóa bỏ bất bình đẳng.

Chính sách quản trị điều hành: Quản trị điều hành vì mục tiêu phát triển lành mạnh (1995) chỉ ra rằng con người là đối tượng 
hưởng lợi cuối cùng và là tác nhân của sự phát triển. Sự tham gia là một trong bốn lĩnh vực hành động chính và nó đòi hỏi cơ cấu 
chính phủ đủ linh hoạt để cho phép những người hưởng lợi và những người bị ảnh hưởng có cơ hội cải tiến việc thiết kế và triển 
khai các dự án, chương trình và chính sách công. Ở cấp độ xã hội, nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chính phủ hoạt động hiệu quả 
nhất trong một xã hội dân sự vững chắc. Các chính phủ có thể liên minh với các tổ chức phi chính phủ để thúc đẩy sự tham gia ở 
cấp cộng đồng và tăng cường cách tiếp cận từ dưới lên để phát triển kinh tế xã hội.
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Hướng dẫn hoạt động của ADB bao gồm nhiều tài liệu tham khảo quan trọng đối với nội dung 
sự tham gia (xem Phụ lục phần 2). Phần Thúc đẩy Hợp tác với Các tổ chức phi chính phủ (2003) 
nhấn mạnh các tổ chức phi chính phủ là các đối tác và đơn vị tư vấn quan trọng trong việc xác 
định, thiết kế, triển khai, theo dõi và đánh giá dự án.

Cuối cùng, có một loạt các sổ tay thực hành và hướng dẫn hỗ trợ sự tham gia đã được nhấn 
mạnh trong Hướng dẫn này. Trong tài liệu Handbook on Social Analysis (2007), sự tham gia 
được nhấn mạnh là một trong bốn khía cạnh xã hội chủ chốt trong chính sách và hoạt động 
của ADB cùng với vấn đề giới và phát triển, bảo trợ xã hội và quản lý rủi ro và các điểm yếu 
khác. Tài liệu Staff Guidelines on Preparing a Country Partnership Strategy (CPS) và tài liệu Design 
and Monitoring Framework (DMF) cũng nhấn mạnh tới các cơ hội tham gia và Tài liệu Civil 
Society Sourcebook là nguồn tham khảo hữu ích khi làm việc với các đối tác là tổ chức xã hội 
dân sự.82

“ADB thừa nhận tầm quan trọng của việc phổ biến thông tin và 
thu hút các bên liên quan trên phạm vi rộng trong việc phát triển 
chương trình quốc gia và xây dựng và triển khai các dự án cụ thể. Các 
yếu tố này có thể cải thiện hiệu quả, sự phù hợp và tính bền vững 
của các hoạt động phát triển và có thể đóng góp vào quản trị điều 
hành tốt và có sự tham gia và trao quyền cho nhóm chịu thiệt thòi.”

Nguồn: ADB. 2007. Tài liệu Handbook on Social Analysis. A Working Document. Manila.
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Cơ chế trách nhiệm giải trình, OM Phần L1/BP

3.    Giai đoạn tham vấn nhằm mục đích hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dự án về 
những vấn đề cụ thể do dự án ADB hỗ trợ gây ra thông qua một số phương pháp phi 
chính thức, dựa trên sự đồng thuận với sự chấp thuận và tham gia của tất cả các bên 
có liên quan [...] Cán bộ hướng dẫn các dự án đặc biệt (SPF) có thể đề xuất các phương 
pháp tiếp cận khác nhau bao gồm triệu tập cuộc họp với nhiều bên liên quan, tổ chức 
và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tham vấn hoặc tham gia vào quá trình rà soát 
tình hình thực tế. […]

4.   Các hoạt động cụ thể của Văn phòng cán bộ hướng dẫn các dự án đặc biệt như sau: [...]

iii.   thực hiện các chương trình tiếp cận công chúng;
iv.   rà soát và đánh giá khiếu nại; […]
vi.   tạo điều kiện thực hiện đối thoại tham vấn, sử dụng văn phòng và/hoặc tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc thiết lập một cơ chế hòa giải;
vii.  thông báo cho Hội đồng quản trị và các bên liên quan khác về kết quả các hoạt 

động tham vấn cụ thể; […]

71.   Chức năng của Văn phòng Ban xem xét việc tuân thủ quy định bao gồm (i) phổ biến 
thông tin và tiếp cận công chúng về cơ chế trách nhiệm giải trình. […]83

72.   Văn phòng Ban xem xét việc tuân thủ quy định (OCRP) phối hợp với vụ chức năng, tổ 
chức phi chính phủ và trung tâm xã hội dân sự và Vụ Quan hệ đối ngoại (DER) để đảm 
bảo rằng hoạt động phổ biến thông tin và tiếp cận công chúng đã được tích hợp vào 
các hoạt động của ADB mà các hoạt động này đã được thiết kế để thúc đẩy sự tương 
tác với đối tượng hưởng lợi của dự án hoặc các bên liên quan bao gồm các nhóm xã 
hội dân sự.

Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, OM Phần E4/OP

9.     Tham vấn với các tổ chức phi chính phủ trở thành một bước chính thức của hoạt động 
xác định và thiết kế dự án. Các nguồn thông tin, các đối tác hay các chuyên gia tư vấn 
dự án và các tổ chức phi chính phủ đều có thể đưa ra những quan điểm khác về các 
vấn đề phát triển; quan điểm mới về nhu cầu, mong muốn và quan điểm của cộng 
đồng hưởng lợi mục tiêu; và đầu vào của các phương thức triển khai đối với các khoản 
vay và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ.
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10. Trong quá trình triển khai dự án hoặc hỗ trợ kỹ thuật, nếu thích hợp và tùy thuộc vào 
sự chấp thuận của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ có đủ năng lực có thể tham 
gia, như một cơ quan điều phối hoặc cơ quan thực hiện, hoặc có thể được thuê để 
cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các hợp phần dự án cụ thể bao gồm vận động cộng 
đồng, đào tạo hoặc cung cấp dịch vụ dự án cho các cộng đồng hoặc quần thể dân cư 
được chọn lựa. Các tổ chức phi chính phủ có thể tham gia vào quá trình giám sát việc 
triển khai chương trình/dự án và hỗ trợ kỹ thuật và giúp giải quyết vấn đề liên quan 
đến tính bền vững của dự án như hoạt động đang triển khai và bảo dưỡng cơ sở hạ 
tầng cộng đồng. […]

Chiến lược quan hệ đối tác quốc gia, OM Phần A2/OP
7.   Nhóm xây dựng chiến lược này tổ chức đối thoại giữa các bên liên quan thuộc các 

nước thành viên đang phát triển84 về dự thảo Chiến lược quan hệ đối tác (CPS) và Kế 
hoạch hoạt động quốc gia (COBP), cho 3 năm đầu của CPS. Tài liệu CPS có kèm theo 
một biên bản ghi nhớ được ký kết với các nước thành viên đang phát triển. Nhóm xây 
dựng Chiến lược quan hệ đối tác cũng phối hợp với các đối tác phát triển khác.

Hỗ trợ thiên tai và hỗ trợ khẩn cấp, OM Phần A2/OP
25.  Các quá trình có sự tham gia là một phần không thể tách rời trong hoạt động của ADB 

trong đó tập trung vào việc tăng cường giảm nghèo thông qua đầu vào của các cổ 
đông và tính sở hữu. ADB thừa nhận rằng việc khuyến khích sự tham gia của khu vực 
công, khu vực tư nhân và xã hội dân sự vào tất cả các lĩnh vực hoạt động là cực kỳ thiết 
yếu và không ở đâu sự chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp và ứng phó với 
khủng hoảng lại cấp bách đến thế. Cho dù thời gian hạn chế hơn nhiều so với các tình 
huống thông thường do nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ khẩn cấp, ADB sẽ tiếp tục sử dụng 
quy trình tham vấn rộng rãi và có sự tham gia trong khâu thiết kế dự án trong phạm vi 
có thể. Trao đổi thông tin hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình này.

Giới và phát triển, OM Phần C2/OP
6.    Chiến lược giới có thể bao gồm đối thoại chính sách, nghiên cứu đặc biệt, đầu tư mục 

tiêu nhằm khắc phục tình trạng bất bình đẳng giới, các chiến lược thúc đẩy sự tham 
gia của phụ nữ vào tiến trình phát triển, hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát 
triển trong việc cải thiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. […]

11.  Dự án Kế hoạch hành động giới (GAP) […] bao gồm (ii) các đặc điểm thiết kế, cơ chế, 
mục tiêu và các chỉ số giám sát bao gồm cả hai giới được đưa vào khâu thiết kế dự án 
để tạo điều kiện và tăng cường sự tham gia của phụ nữ và/hoặc cải thiện lợi ích hữu 
hình do dự án mang lại. […]

Phụ lục 1 
Nội dung về Giới và Phát triển trong Đánh giá xã hội và đói nghèo ban đầu (IPSA)
 
Các vấn đề về giới cần được giải quyết khi

•   Có sự khác biệt và bất bình đẳng đáng kể giữa đàn ông và phụ nữ về khả năng tiếp 
cận và sử dụng của các dịch vụ, nguồn lực, tài sản, cơ hội và sự tham gia vào quá trình 
ra quyết định; […]
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Phụ lục 2 
Những vấn đề chủ chốt về giới cần xem xét trong thiết kế dự án

Phân tích giới

•     […] Có phải cả phụ nữ và nam giới đều được tham vấn và tham gia vào thiết kế dự án? 
•      Đã xác định được những trở ngại về văn hóa, xã hội, pháp lý, kinh tế và các vấn đề khác hạn 

chế khả năng tham gia của phụ nữ và bình đẳng về lợi ích giới chưa?
•     Đã xây dựng chiến lược xử lý những hạn chế trên?
•      Đã tiến hành tham vấn các tổ chức của phụ nữ ở địa phương và đã đánh giá năng lực hoạt 

động của họ với vai trò nhà cung cấp dịch vụ chưa? […]
•      Đã thu thập dữ liệu cơ sở riêng lẻ quan trọng về giới (% phụ nữ tham gia đào tạo, đại diện 

trong các cơ quan đưa ra quyết định) để công bố các mục tiêu về giới trong kế hoạch hành 
động giới và trong khuôn khổ thiết kế và giám sát dự án chưa?

 

Thiết kế dự án
•      […] Việc thiết kế dự án có bao gồm đầu ra, chiến lược, các đặc điểm thiết kế hoặc các mục 

tiêu để cải thiện và tạo điều kiện cho phụ nữ chủ động tham gia vào dự án không? […]
•   Có một quỹ riêng dành cho hoạt động hỗ trợ sự tham gia phụ nữ không? 
•    Các chiến lược và mục tiêu vì sự tham gia của phụ nữ có được đưa vào khuôn khổ thiết kế và 

giám sát của dự án không? […]

Phụ lục 3 
Mẫu kế hoạch hành động giới

Thiết kế dự án. […] Cần đưa vào các kế hoạch hành động giới các đặc điểm thiết kế cụ thể của 
phần lớn đầu ra của dự án nhằm tạo điều kiện và đảm bảo phụ nữ được tham gia và tiếp cận 
lợi ích của dự án, với điều kiện phần lớn các đầu ra này có ít nhất ba đặc điểm thiết kế hoặc cơ 
chế về giới. […] Bất kỳ mục tiêu vì sự tham gia hay tiếp cận lợi ích dự án của phụ nữ - ví dụ: số 
lượng phụ nữ cần được đào tạo, số vị trí dành cho phụ nữ trong các cơ quan ra quyết định như 
nhóm người sử dụng nước, số học bổng dành cho nữ sinh, sự tham gia của phụ nữ trong vận 
hành và bảo trì, giám sát và đánh giá, v.v… - cần được đề cập và nhấn mạnh trong khâu này.
   
2.    Triển khai. […] Phần này nên mô tả […] (ii) sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ nhằm 

hỗ trợ sự tham gia của phụ nữ. […]
3.     Giám sát và đánh giá. […] Cần đề cập đến bất kỳ điều khoản nào liên quan đến phụ nữ 

trong khâu giám sát và đánh giá dự án.    

Quản trị điều hành, OM Phần C4/BP
9.    Nguyên tắc của sự tham gia xuất phát từ sự thừa nhận rằng con người là trung tâm của sự 

phát triển. Con người là đối tượng hưởng lợi cuối cùng và là tác nhân của sự phát triển, và 
họ hoạt động thông qua các nhóm hoặc hiệp hội và với tư cách cá nhân. Sự tham gia hàm ý 
rằng cơ cấu chính phủ cần đủ linh hoạt để tạo cơ hội cho người hưởng lợi và những người 
bị ảnh hưởng tham gia cải thiện khâu thiết kế và triển khai các dự án, chương trình và chính 
sách công. 
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10.   Sự tham gia vào đời sống kinh tế bởi các nhân tố không phải là nhà nước bao gồm vai trò 
của khu vực tư nhân thể hiện trong quá trình làm việc với các chính phủ và các hoạt động 
của xã hội dân sự (gồm cả các tổ chức phi chính phủ). Các tổ chức phi chính phủ cung 
cấp các phương tiện bổ sung cho việc luân chuyển nguồn lực của các cá nhân. Tổ chức 
phi chính phủ có thể giúp ích trong việc xác định mối quan tâm của người dân, vận động 
công luận ủng hộ những mối quan tâm đó và tổ chức hành động phù hợp. Họ có thể liên 
minh với các chính phủ thúc đẩy sự tham gia ở cấp cộng đồng và khuyến khích phương 
pháp tiếp cận “từ dưới lên” trong phát triển kinh tế xã hội.  

Quản trị điều hành, Tài liệu Hướng dẫn hoạt động Phần C4/OP
15.  Các quá trình tham vấn. Các dự án quản trị điều hành và các khía cạnh quản trị điều hành 

thuộc các dự án theo ngành sẽ được xác định thông qua một quá trình tham vấn bao gồm 
triệu tập diễn đàn để thu thập ý kiến hoặc thảo luận về những phát hiện từ đánh giá rủi ro 
quản trị điều hành của nhiều bên liên quan, bao gồm chính phủ và các tổ chức xã hội dân 
sự.

16.  Sự tham gia của xã hội dân sự. Kế hoạch hành động chống tham nhũng và quản trị điều 
hành II (GACAP II) nhấn mạnh nhu cầu thu hút các tổ chức xã hội dân sự để thực hiện giám 
sát và thúc đẩy mối liên kết giữa chính phủ và người dân các nước thành viên đang phát 
triển. Điều này sẽ tăng cường sự tham gia của cộng đồng và nâng cao trách nhiệm giải 
trình. Cần tham vấn xã hội dân sự khi chuẩn bị kế hoạch đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro 
trong giai đoạn xây dựng Chiến lược quan hệ đối tác quốc gia (CPS). Tùy trường hợp và 
dựa trên đánh giá về năng lực xã hội dân sự (cùng thực hiện với chính phủ các nước thành 
viên đang phát triển), cần tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự cơ sở tham gia giám 
sát kết quả trong quá trình triển khai dự án quản trị điều hành. 

Kết hợp các khía cạnh xã hội vào hoạt động của ADB, OM Phần C3/BP
4.   Tất cả các hoạt động của ADB đều chứa đựng các khía cạnh xã hội cần được xem xét từ 

khâu lập chương trình và xử lý dự án trở đi. Các khía cạnh xã hội chính được ủng hộ bởi các 
chính sách và chiến lược cụ thể của ADB bao gồm (i) sự tham gia của cộng đồng; (ii) giới và 
phát triển; (iii) bảo trợ xã hội; và (iv) quản lý rủi ro xã hội, đặc biệt với các nhóm dễ bị tổn 
thương.

5.    Hoạt động của ADB kết hợp các khía cạnh xã hội để đảm bảo đạt được kết quả phát triển 
xã hội dưới đây, đặc biệt vì nhóm người nghèo, dễ bị tổn thương và bị xa lánh:
i.     thể chế và chính sách công nhận và thúc đẩy mức độ bao phủ và công bằng hơn trong 

việc tiếp cận với dịch vụ, nguồn lực và cơ hội;
ii.   trao nhiều quyền hơn để tham gia vao đời sống chính trị, kinh tế xã hội và 
iii.  ý thức cao hơn về an toàn và khả năng quản lý rủi ro. 

6.   Để theo đuổi những kết quả phát triển xã hội trên, ADB
i. khuyến khích sự tham vấn và tham gia của các bên liên quan (gồm chính phủ, các cơ 

quan điều phối và thực hiện, khách hàng và/hoặc người hưởng lợi, những người bị 
ảnh hưởng bởi dự án mà ADB đang hỗ trợ); mang lại cho họ cơ hội tham gia vào các 
giai đoạn trọng yếu của dự án, chương trình quốc gia; và trong thời điểm phù hợp chủ 
động tìm kiếm sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự để 
xây dựng, thiết kế, triển khai, giám sát và đánh giá dự án; […]
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Hệ thống quản lý tình hình thực hiện dự án (PPMS), OM Phần J1/BP
3.    Hệ thống quản lý tình hình thực hiện dự án (PPMS) của ADB là một phương pháp tiếp cận 

dựa trên kết quả và chặt chẽ phục vụ khâu lập kế hoạch, giám sát tình hình thực hiện dự 
án và đánh giá kết quả đạt được. Trong giai đoạn thiết kế, PPMS tập trung vào sự tham gia 
của các bên liên quan. […]

Hệ thống quản lý tình hình thực hiện dự án (PPMS), OM Phần J1/OP
4.    Khuôn khổ thiết kế và giám sát là công cụ dựa trên kết quả phác thảo kết cấu của quá trình 

lập kế hoạch, đóng góp vào khâu thiết kế và lựa chọn dự án chặt chẽ cùng lúc đưa ra cơ sở 
cho hoạt động giám sát và đánh giá. Có tính tới sự tham gia của các bên liên quan, khuôn 
khổ thiết kế và giám sát giúp nâng cao hiểu biết và quyền sở hữu của các bên liên quan về 
các dự án.

Truyền thông thông tin, OM Phần L3/OP
16.   Để tạo điều kiện đối thoại với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức cá nhân khác, 

thông tin về một dự án đang được chuẩn bị của khu vực công và tư nhân (gồm các vấn đề 
môi trường xã hội) sẽ được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng. ADB sẽ làm việc chặt 
chẽ với bên vay hoặc nhà tài trợ dự án để đảm bảo cung cấp thông tin và tìm kiếm phản 
hồi về thiết kế dự án đã trình, và sẽ thiết lập một điểm đầu mối làm nơi liên lạc thường 
xuyên cho những người bị ảnh hưởng. Việc này cần làm ngay ở giai đoạn thiết kế dự án 
nhằm xem xét đầy đủ quan điểm của những người bị ảnh hưởng trong giai đoạn thiết kế 
và tiếp tục cân nhắc trong các khâu thuộc giai đoạn chuẩn bị, xử lý và triển khai dự án. 
ADB sẽ đảm bảo rằng thiết kế của dự án cho phép các bên liên quan phản hồi trong giai 
đoạn triển khai. ADB đảm bảo rằng các thông tin liên quan về những thay đổi căn bản về 
phạm vi dự án sẽ được chia sẻ với những người bị ảnh hưởng.

17.   Để hỗ trợ những yêu cầu nêu trong đoạn 16, chính phủ các nước thành viên đang phát 
triển và ADB có thể cùng tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông cho các chương trình 
và dự án nhất định, đặc biệt là những chương trình và dự án có khả năng thu hút cao sự 
chú ý của công chúng. Ví dụ: các kế hoạch này có thể khuyến nghị cách tham gia đối thoại 
với những người bị ảnh hưởng, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng tới các cải 
cách về luật pháp và kinh tế, hỗ trợ các chính phủ và nhà tài trợ thu hút những người bị 
ảnh hưởng tham gia vào khâu thiết kế và triển khai các hoạt động do ADB hỗ trợ, và tăng 
cường sự tham gia của cơ sở và các tổ chức xã hội dân sự vào quá trình phát triển.

Chính sách Bảo trợ xã hội, OM Phần F1/OP
19.   Nhóm nghiên cứu dự án tư vấn cho bên nhận tài trợ/ khách hàng rằng sẽ thực hiện tham 

vấn đầy đủ và thiết thực với những người bị ảnh hưởng và các quá trình tham vấn sẽ được 
ghi chép thích hợp trong tài liệu Đánh giá tác động môi trường (EIA), Đánh giá môi trường 
ban đầu (IEE), kế hoạch tái định cư và/hoặc Kế hoạch của người dân tộc bản địa (IPP). Các 
phòng ban thực hiện, thông qua báo cáo rà soát toàn diện, sẽ lựa chọn cách mà bên nhận 
hỗ trợ/khách hàng đã hoặc sẽ đáp ứng yêu cầu về tham vấn và tham gia đã được phác 
thảo trong phần Các yêu cầu về bảo trợ xã hội 1–4. Nhóm cán bộ dự án đặc biệt tập trung 
vào việc đảm bảo rằng các nhóm dễ bị tổn thương có đầy đủ cơ hội để tham gia hoạt 
động tham vấn. Đối với các dự án xếp loại A về môi trường, tái định cư bắt buộc hay người 
dân tộc bản địa, nhóm cán bộ dự án sẽ tham gia vào hoạt động tham vấn nhằm hiểu rõ 
hơn mối quan tâm chính của những người bị ảnh hưởng bởi dự án, từ đó giải quyết một 
cách hợp lý mối quan tâm và đưa ra đề xuất trong khâu thiết kế dự án và kế hoạch bảo trợ 
xã hội.  
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20.  Các yêu cầu về bảo trợ 3 đòi hỏi bên nhận tài trợ/ khách hàng và ADB xác định liệu có sự 
hỗ trợ cộng đồng rộng rãi từ cộng đồng người dân tộc bản địa bị ảnh hưởng trong ba 
trường hợp hay không. Trong trường hợp này, ADB yêu cầu bên nhận tài trợ/khách hàng 
phải ghi chép quá trình và kết quả tham vấn và sự tham gia của cộng đồng người dân 
tộc bản địa bị ảnh hưởng. Các tài liệu này sẽ được trình lên để ADB xem xét. Các phòng 
ban thực hiện hoạt động rà soát tài liệu về quá trình tham vấn do bên nhận tài trợ/khách 
hàng cung cấp và thông qua hoạt động điều tra riêng, các phòng ban này xác nhận rằng 
hoạt động hỗ trợ cộng đồng rộng rãi cho các hoạt động của dự án đã được thực hiện. ADB 
không tiếp tục theo đuổi dự án nếu ADB không thể xác định được hoạt động hỗ trợ của 
cộng đồng người dân tộc bản địa bị ảnh hưởng trên phạm vi rộng có thực sự tồn tại hay 
không.



3.  Các câu hỏi thường gặp

Câu 1: Lợi ích từ việc tham gia được đo lường bằng cách nào? 

Trả lời: Một vài nghiên cứu đã lượng hóa lợi ích từ việc tham gia. Một nghiên cứu liên ngành 
về 68 dự án của Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng các dự án phù hợp với điều kiện văn hóa xã hội 
có tỷ lệ thu hồi về mặt kinh tế mức trung bình, cao gấp hai lần các dự án không tương thích về 
mặt xã hội và được phân tích nghèo nàn, hoặc những dự án có mức độ tham gia thấp.85 Một 
phân tích thống kê của nhiều cơ quan về 121 dự án cung cấp nước ở nông thôn cho thấy “sự 
tham gia của các đối tượng hưởng lợi” là yếu tố quan trọng duy nhất quyết định toàn bộ chất 
lượng của giai đoạn triển khai dự án. Trong số 49 dự án có mức độ tham gia thấp, chỉ có 8% 
thành công, trong 42 dự án có mức độ tham gia cao thì 64% dự án thành công.86

Câu 2: Những chi phí nào phát sinh khi tham gia?

Trả lời: Thời gian và chi phí đầu tư sẽ thay đổi. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về các 
dự án có sự tham gia chỉ ra rằng ngân sách dành cho xây dựng và giám sát tăng 10–15%, chi 
phí này được bù đắp chủ yếu từ quỹ tín thác.87 Tài liệu nguồn về sự tham gia của Ngân hàng 
Thế giới mô tả một vài trường hợp trong đó chi phí phát sinh cho việc tham gia là 10.000$—
30.000$; chính phủ và Ngân hàng Thế giới cùng chia sẻ chi phí này. Các nghiên cứu khác của 
Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng mặc dù mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị dự án có sự tham 
gia nhưng không cần thêm thời gian để trình bày với Hội Đồng hoặc để nó có hiệu lực.88 Các 
dự án với những kế hoạch có sự tham gia khá khiêm tốn đòi hỏi thêm một ít thời gian và chi 
phí. Các dự án khác như dự án xây dựng con đập lớn có thể đòi hỏi kế hoạch có sự tham gia 
mở rộng và phức tạp, có thể kéo dài hàng năm và tiêu tốn hàng trăm nghìn đô la. Việc tham 
gia cũng hàm chứa chi phí cơ hội cho những nhóm người tham gia. 

Mặc dù chi phí và thời gian phát sinh có thể đột biến, cán bộ dự án cần xem xét sự đánh đổi 
khi không đưa sự tham gia vào chu trình dự án. Sau này chi phí giải quyết các vấn đề phát sinh 
từ việc không mời các bên liên quan tham gia thường cao hơn đáng kể so với việc đầu tư từ 
đầu. Trong những trường hợp cá biệt còn có thể phải thay đổi thiết kế dự án. Tương tự, thời 
gian dành cho việc giải quyết vấn đề này có nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn hẳn so với với thời 
gian cần thiết để thực hiện tham vấn ở giai đoạn đầu dự án.

Câu 3: Loại dự án nào cần có sự tham gia?

Trả lời: Phương pháp tiếp cận có sự tham gia có thể được áp dụng với tất cả các loại dự án bao 
gồm các hoạt động cho vay theo chính sách và cơ sở hạ tầng lớn, không chỉ là các dự án xã hội 
và giảm nghèo. Yêu cầu tối thiểu là ADB, chính phủ và các bên liên quan chủ chốt đồng ý triển 
khai quy trình có sự tham gia. Hướng dẫn này cung cấp chỉ dẫn về sự tham gia trong chu trình 
dự án (xem Tab 3, trang 15) và hướng dẫn về một số ngành/chủ đề cụ thể (xem Tab 4, trang 61)

Câu 4: Có những nơi sự tham gia được thực hiện rất tốt? 

Trả lời: đúng—đó là nơi các bên liên quan sẵn sàng tham gia và có lợi ích rõ ràng, không có 
những xung đột với mục tiêu cơ bản, có kinh nghiệm tích cực trước đây về việc tham gia. 
Hướng dẫn này giới thiệu một vài ví dụ về thực hành tốt trong các dự án do ADB hỗ trợ và có 
thể nhân rộng.
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Câu 5: Trong những trường hợp nào việc tham gia là không phù hợp? 

Trả lời: Rất ít. Việc cộng đồng tham gia hạn chế hơn chỉ có thể xuất hiện ở giai đoạn đầu tiên 
của ứng phó khẩn cấp, trong các trường hợp sau xung đột và ở nơi chính phủ phản đối mạnh 
mẽ việc tham gia đó. Điểm mấu chốt là thiết kế một phương pháp tiếp cận có sự tham gia của 
cộng đồng thích hợp với những cơ hội và trở ngại đặc biệt trong những trường hợp cụ thể.

Câu 6: Tham gia ở mức độ nào là đủ?

Trả lời: Việc xây dựng một kế hoạch tham gia chắc chắn (đáp ứng danh sách các tiêu 
chuẩn cho Công cụ 4) giúp đánh giá tính phù hợp của việc tham gia đó. Ở mức độ tối 
thiểu, nếu một dự án hay chính sách ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân hoặc những 
thành phần của một tổ chức thì họ được quyền chia sẻ quan điểm của mình. Tuy nhiên 
việc tham gia có phù hợp hay không không tự bộc lộ. Nó tùy thuộc vào quy mô và mục 
tiêu hoạt động, độ phức tạp của mối quan tâm của các bên liên quan và các yếu tố chính 
trị và xã hội khác trong bối cảnh đó. Các hoạt động liên quan tới nguy cơ cao về môi 
trường, kinh tế và xã hội hay các mục tiêu trung tâm nhằm thúc đẩy việc tham gia và trao 
quyền sẽ đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn và sâu hơn trong suốt vòng đời dự án. Các dự án 
có ít lợi ích cạnh tranh yêu cầu mức độ tham gia thấp hơn. Sự tham gia trong môi trường 
chính trị thù địch có thể là thử thách nhưng không phải là không thể. Trong những trường 
hợp như vậy, ADB có thể chọn cách đầu tư nguồn lực đáng kể để khuyến khích cải cách và 
xây dựng năng lực địa phương.

Câu 7: Nếu một nhóm từ chối tham gia, dự án sẽ đi vào ngõ cụt? 

Trả lời: Trước hết việc thương lượng và thuyết phục hòa bình có thể khích lệ nhóm đó 
quay lại thảo luận. Một đơn vị trung gian thứ ba có thể là một đối tác hữu ích để tăng 
cường hiểu biết giữa hai bên. Cuối cùng nếu nhóm đó cực kỳ quan trọng đối với dự án và 
họ từ chối hợp tác–ngay cả sau khi lặp lại nhiều lần nỗ lực thảo luận–thì chúng ta có thể 
xem xét một buổi điều đình trang trọng hơn, thay đổi đáng kể thiết kế hoặc cuối cùng là 
từ bỏ dự án.
  
Câu 8: Ai là người chịu trách nhiệm về sự tham gia trong các dự án công do ADB tài trợ? 

Trả lời: ADB và các nước thành viên đang phát triển chia sẻ trách nhiệm đảm bảo việc 
tham gia trong các dự án do ADB tài trợ. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, ADB hợp tác với 
quan chức các nước thành viên đang phát triển để tiến hành tham vấn trong giai đoạn 
thiết kế và lập kế hoạch cho sự tham gia trong quá trình triển khai dự án. Chuyên gia tư 
vấn thường được thuê để hỗ trợ quá trình này. Cơ quan điều phối của các nước thành viên 
đang phát triển sau đó chủ yếu chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch và nộp báo cáo tiến 
độ cho ADB trong khi ADB rà soát và đánh giá tiến độ nhằm đảm bảo đáp ứng các mục 
tiêu.
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Câu 9: Về việc tham gia đối với các dự án thuộc khu vực tư nhân khi các khách hàng của khu 
vực này đã hoàn thành nghiên cứu khả thi và đánh giá môi trường xã hội liên quan trước khi 
ADB tham gia?

Trả lời: Để tham gia vào các vấn đề Bảo trợ xã hội và môi trường, bên nhận tài trợ và/hoặc 
khách hàng có trách nhiệm thực hiện tham vấn đầy đủ và thiết thực với những đối tượng 
bị ảnh hưởng. ADB thực hiện báo cáo rà soát toàn diện trong quá trình rà soát giao dịch để 
quyết định tính đầy đủ của các hoạt động tham vấn mà khách hàng đã thực hiện trước khi 
ADB tham gia. Nếu báo cáo soát xét toàn diện chỉ ra các khoảng trống so với yêu cầu trong các 
chính sách của ADB, cần xác định biện pháp khắc phục và đưa chúng vào phần nội dung sự 
tham gia của cộng đồng thuộc kế hoạch bảo trợ và kế hoạch hành động khắc phục.

Hiện nay các công ty cởi mở hơn về thông lệ hoạt động liên quan đến các vấn đề môi 
trường xã hội. Công ty tài chính quốc tế (IFC) đã xuất bản cẩm nang sử dụng cho các 
khách hàng của IFC Kinh doanh tốt hơn thông qua tham vấn công chúng hiệu quả về xử lý 
kỳ vọng của cộng đồng, thiết kế các buổi tham vấn phù hợp với tình trạng của khu vực 
tư nhân và khuyến khích tham vấn giữa các công ty và các bên liên quan tại địa phương 
trong suốt vòng đời dự án.89 Tab 3: Sự tham gia trong suốt chu trình dự án của ADB bao 
gồm một phần riêng về sự tham gia trong các hoạt động của khu vực tư nhân.

Câu 10: Liệu có những trường hợp không nên tiếp tục theo đuổi dự án vì không thể huy động 
đầy đủ sự tham gia?

Trả lời: Nếu sự tham gia là điều kiện thiết yếu để đảm bảo thiết kế dự án phù hợp và triển 
khai sau đó, và việc huy động tham gia không thể thực hiện được thì cần khuyến cáo về 
khả năng trì hoãn hoặc hủy bỏ dự án. Môi trường không thuận lợi cho cách tiếp cận có sự 
tham gia có thể làm giảm cơ hội thực hiện một số mảng nhất định của dự án. Tuy nhiên, 
vai trò của ADB vẫn là khuyến khích các nước thành viên đang phát triển tăng cường sự 
tham gia của xã hội dân sự và hỗ trợ họ trong quá trình này hơn là đơn thuần chỉ tránh đối 
đầu.

Câu 11: Tôi có thể được đào tạo ở đâu?

Trả lời: ADB tổ chức các buổi hội thảo về sự tham gia cho cán bộ bao gồm nội dung quan 
hệ với các tổ chức xã hội dân sự, xây dựng khuôn khổ thiết kế và giám sát và các chính 
sách bảo trợ xã hội. Ngoài ra còn có nhiều chương trình đào tạo và các viện nghiên cứu 
chuyên về phương pháp tiếp cận có sự tham gia như Viện Quốc tế về Tái thiết Nông thôn 
tại Phi-líp-pin và Viện Thực hành Phương pháp có sự tham (PRAXIS) tại Ấn Độ.



4.  Danh mục tư liệu tham khảo
Đánh giá và tham vấn các bên liên quan (Công cụ 1)

Đánh giá các bên liên 
quan

Đánh giá các bên liên quan theo tài liệu này bao gồm 
một quy trình bốn bước: xác định bên liên quan chủ 
chốt, xác định lợi ích của các bên liên quan, xác định 
thẩm quyền và tầm ảnh hưởng của các bên liên quan 
và xây dựng chiến lược có sự tham gia của các bên 
liên quan. 

Ngân hàng thế giới. Nội dung trang web: Social 
Analysis—Tools and Methods Stakeholder Analysis. 
Washington, DC. http://go.worldbank.org/ZVlkD48760

Tham vấn với các tổ 
chức xã hội dân sự: 
Hướng dẫn chung 
dành cho cán bộ 
Ngân hàng thế giới

Sổ tay hướng dẫn này giới thiệu về xã hội dân sự (loại 
hình và chức năng), tham vấn và mục tiêu của nó. Sổ 
tay hướng dẫn về lập kế hoạch và thực hiện tham vấn, 
giải quyết các vấn đề tiềm ẩn, phản hồi và theo dõi và 
gợi ý cho việc tham vấn hiệu quả.

World Bank. 2000. Tài liệu Consultations with 
Civil Society Organizations. General Guidelines 
for World Bank Staff. Washington, DC. http://
siteresources.worldbank.org/INTRANET 
IAlDEVElOPMENT/873204-1111663470099/20489515/
ConsultationsWithCSOsGuidelines.pdf

Tài liệu nguồn về 
Tham vấn với xã hội 
dân sự

Tài liệu nguồn bổ sung hướng dẫn trên với những 
thông tin về lý do tham vấn (định nghĩa tổ chức xã hội 
dân sự, các hình thức tham vấn và các bên liên quan) 
và cách tham vấn. Nó bao gồm cách thiết kế tham vấn, 
thiết lập hồ sơ/lựa chọn đối tượng tham gia, hỗ trợ 
chuyên môn, tổ chức đào tạo/trưng cầu ý kiến phản hồi, 
công bố thông tin, phỏng vấn nhóm trọng tâm, tổ chức 
hội thảo/bàn tròn/phản hồi công chúng, thảo luận điện 
tử, tập hợp công chúng/điều trần, ghi chép, cung cấp 
thông tin phản hồi và đánh giá quá trình đó.
Phần phụ lục trình bày các nghiên cứu tình huống

World Bank. 2007. Tài liệu Consultations with 
Civil Society. A Sourcebook. Washington, 
DC. http://siteresources.worldbank.org/ 
INTRANETSOCIAlDEVElOPMENT/
873204-1111663470099/20489462/ 
ConsultationsSourcebook.pdf

Người dân là đối tác: 
Sổ tay của OECD về 
thông tin, tham vấn 
và tham gia cộng 
đồng trong xây dựng 
chính sách

Tài liệu này hỗ trợ các quan chức chính phủ tăng 
cường mối quan hệ giữa chính phủ và người dân. Nó 
xem xét việc xây dựng một khuôn khổ cho hoạt động 
này và các yếu tố thiết yếu là tham vấn, tham gia chủ 
động, đánh giá, lựa chọn công cụ và hoạt động và sử 
dụng thông tin và công nghệ truyền thông.
Cuốn sách kết thúc với 10 gợi ý hành động (nghiêm 
túc xem xét, bắt đầu từ quan điểm của người dân, thực 
hiện lời hứa, lưu ý về thời gian, sáng tạo, cân bằng các 
lợi ích khác nhau, chuẩn bị cho chỉ trích, thu hút các 
cán bộ tham gia, xây dựng chiến lược nhất quán, và 
hành động ngay). 

OECD. 2001. Tài liệu Citizens as Partners. OECD 
Handbook on Information, Consultation and 
Public Participation in Policy-Making. Paris. www.
oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=EN&s 
f1=identifiers&st1=422001141p1

Hướng tới củng cố 
văn hóa tham vấn 
và đối thoại - những 
nguyên tắc chung và 
tiêu chuẩn tối thiểu 
cho tham vấn các 
bên quan tâm của Ủy 
ban Châu Âu

Thỏa thuận này bao gồm các nguyên tắc chung (tham 
gia, cởi mở và trách nhiệm giải trình, hiệu quả và nhất 
quán) và các tiêu chuẩn tối thiểu đối với hoạt động 
tham vấn của Ủy ban. Chúng được áp dụng trong giai 
đoạn định hình chính sách trước khi đưa ra quyết định: 
(1) nội dung tham vấn rõ ràng; (2) các bên liên quan có 
thể bày tỏ ý kiến; (3) Ủy ban xuất bản rộng rãi nội dung 
tham vấn đáp ứng tất cả các đối tượng độc giả mục 
tiêu; (4) người tham gia có đủ thời gian để trả lời và (5) 
xác nhận và cung cấp thông tin phản hồi đầy đủ. 

Commission of the European Communities. 2002. Tài 
liệu Towards a reinforced culture of consultation and 
dialogue—General principles and minimum standards 
for consultation of interested parties by the Commission. 
Brussels. http://ec.europa.eu/civil_society/consultation
_standards/index_en.htm

Hộp công cụ của 
Hiệp hội quốc tế về 
tham gia cộng đồng 
(IAP2)

Hộp công cụ này là kho công cụ tổng hợp các kỹ thuật 
về chia sẻ thông tin (ví dụ : họp giao ban, ban chuyên 
gia, các quầy thông tin), kỹ thuật tập hợp và cung cấp 
thông tin phản hồi (ví dụ: các cán bộ hỗ trợ cộng đồng, 
khảo sát qua mạng và trực tiếp) và kỹ thuật tập hợp mọi 
người (ví dụ: bồi thẩm đoàn, các sự kiện và hội chợ, 
các nhóm tư vấn liên tục). 

International Association for Public Participation. (IAP2). 
Tài liệu IAP2’s Toolbox. http://iap2.affiniscape.com/
associations/4748/ files/06Dec_Toolbox.pdf

Hướng dẫn tham gia 
trực tuyến

Tài liệu này hỗ trợ người dân tham gia qua các phương 
tiện điện toán và internet. Nó bao gồm Hiệp hội quốc tế 
cán bộ hỗ trợ (IAF) Năng lực cán bộ hỗ trợ và Nguyên 
tắc đạo đức của cán bộ hỗ trợ nhóm. 

New Zealand Government. 2007. Tài liệu Guide 
to Online Participation. Auckland. www.e.govt.
nz/library/guide-to-online-participation-2007.
pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=guide-to-online-participation-2007.pdf
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Thiết kế dự án và xây dựng khuôn khổ thiết kế và giám sát DMF (Công cụ 2)
Sổ tay hướng dẫn 
cho các nghiên cứu 
viên: công cụ về tác 
động chính sách

Sổ tay này cung cấp các công cụ tạo ra cầu nối liên kết 
giữa nghiên cứu và chính sách. Các công cụ đánh giá 
bối cảnh cũng rất dễ sử dụng trong thiết kế dự án và 
bao gồm cả chu trình lập kế hoạch, phân tích trường 
lực, phân tích cây vấn đề, đánh giá các bên liên quan, 
phân tích ảnh hưởng, lập bản đồ ảnh hưởng, phân tích 
SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức) và 
phân tích tam giác.

Overseas Development Institute. 2004. Tài liệu Tools for 
Policy Impact. A Handbook for Researchers. London. 
www.odi.org.uk/Rapid/Tools/Toolkits/Policy_Impact/

Sổ tay về tham vấn 
và tham gia của các 
bên liên quan trong 
các hoạt động của 
Ngân hàng Phát triển 
Châu Phi

Cuốn sổ tay này xem xét các nguyên tắc cơ bản của 
việc tham gia của cộng đồng trong vòng đời dự án. Nó 
cũng giới thiệu về các công cụ và phương pháp như 
đánh giá các bên liên quan, các cuộc họp và hội thảo; 
nghiên cứu và thu thập dữ liệu và lập kế hoạch có sự 
tham gia.

African Development Bank (AfDB). 2001. Tài liệu 
Handbook on stakeholder consultation and participation 
in AfDB operations. www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/
Documents/ Policy-Documents/Handbook%20on%20
Stakeholder%20Consultaion.pdf

Sổ tay thực hành: 
Tăng cường sự 
tham gia của các bên 
liên quan trong các 
chương trình lâm 
nghiệp quốc gia

Tài liệu này xem xét sự tham gia của các bên liên quan 
trong các chương trình lâm nghiệp. Tuy nhiên có thể sử 
dụng các công cụ này trong các lĩnh vực khác và chúng 
đặc biệt phù hợp với khâu thiết kế dự án. Nó bao gồm: 
đánh giá các bên liên quan, xác định tầm nhìn, sắp xếp 
việc tham gia, lên sơ đồ các mối quan hệ, phân tích vấn 
đề, phân tích giải pháp, phân tích SWOT, công cụ lai 
(kết hợp đặc tính của phân tích SWOT với xếp hạng, 
bao gồm cả đánh giá định tính và định lượng) và xây 
dựng một hộp công cụ và kế hoạch hành động.

FAO. 2009. Tài liệu Enhancing stakeholder participation in 
national forest programmes. Tools for practitioners. Rome. 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1037e/i1037e00.pdf

Các công cụ lập kế 
hoạch phát triển có 
sự tham gia 

Tài liệu này giới thiệu một danh sách các công cụ có 
sẵn dành cho việc lập kế hoạch phát triển có sự tham 
gia. Một số công cụ thường dùng là: công cụ chia sẻ 
thông tin (ví dụ: báo chí, hội họp, trang web), công cụ 
tham vấn (ví dụ: tranh luận cộng đồng, nhóm trọng tâm, 
thăm dò dư luận) và các công cụ lập kế hoạch phối hợp 
(ví dụ: nghiên cứu hành động và lập kế hoạch có sự 
tham gia của cộng đồng). 

Tài liệu CIVICUS & PG Exchange. Participatory 
Development Planning Tools. www.pgexchange.
org/images/toolkits/PGx_F_ Participatory%20
Development%20Planning.pdf

Đánh giá có sự tham gia (Công cụ 3)

Đánh giá đối tượng 
hưởng lợi    

Tài liệu hướng dẫn cách tiến hành một hoạt động đánh 
giá đối tượng hưởng lợi (BA). BA là một công cụ nghiên 
cứu định tính được dùng để tăng cường ảnh hưởng 
của các hoạt động phát triển bằng cách thu thập ý kiến 
của người hưởng lợi mục tiêu về các cải cách theo kế 
hoạch và trên thực tế. Nó cung cấp thông tin chuyên 
sâu, định tính và đáng tin cậy về điều kiện văn hóa xã 
hội và nhận thức của các nhóm mục tiêu. Cách tiếp cận 
này chủ yếu dựa vào phỏng vấn, thảo luận nhóm trọng 
tâm, quan sát trực tiếp và quan sát đối tượng tham gia.

World Bank. 2002. Tài liệu Beneficiary Assessment. 
Washington, DC. http://siteresources.worldbank.org/
INTPSIA/ Resources/490023-1121114603600/beneficiary
_assessment.pdf

Công cụ và kỹ thuật 
trong đánh giá xã hội 
và sự tham gia của 
cộng đồng 

Mô-đun I của tài liệu này xem xét hoạt động đánh giá 
xã hội như một quá trình nhằm đảm bảo các hoạt động 
phát triển sẽ được báo cáo, và các vấn đề xã hội quan 
trọng sẽ được cân nhắc; kết hợp chiến lược có sự 
tham gia để thu hút một loạt các bên liên quan tham 
gia. Đây là một quá trình lặp tuần hoàn. Các mô-đun 
tiếp theo giới thiệu các công cụ khác nhau. Mô-đun II 
trình bày về đánh giá các bên liên quan, mô-đun III về 
đánh giá nông thôn có sự tham gia, mô-đun IV về giám 
sát và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng, mô-đun 
V về đánh giá đối tượng hưởng lợi và mô-đun VI về 
SARAR (lòng tự trọng, sức mạnh kết hợp, kinh nghiệm, 
lập kế hoạch hành động và trách nhiệm).

World Bank. 1998. Tài liệu Participation and Social 
Assessment: Tools and Techniques. Washington, 
DC. http://gametlibrary.worldbank.org/FIlES/216_ 
Guidelines%20for%20participation%20&%20 social%20
assessment%20-%20World%20Bank.pdf

tiếp theo trang sau
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Hướng dẫn sơ bộ 
về PPA: Đánh giá 
về nghèo đói có sự 
tham gia–Lý thuyết 
và thực hành

Đánh giá về nghèo đói có sự tham gia (PPA) là một 
công cụ dùng để tập hợp quan điểm của người nghèo 
vào trong phân tích về đói nghèo, xây dựng biện pháp 
can thiệp để giảm nghèo, đánh giá tác động của chính 
sách và dự án, xây dựng chiến lược giảm nghèo thông 
qua chính sách công. Hướng dẫn này giúp đánh giá khi 
nào PPA hữu ích, nên sử dụng ở đâu, làm sao để thiết 
kế quá trình này, làm thế nào để nâng cao chất lượng 
trong nghiên cứu thực địa và phân tích và làm thế nào 
để đảm bảo tác động tới chính sách. 

Overseas Development Institute. 2001. Tài liệu A Rough 
Guide to PPAs: Participatory Poverty Assessment—An 
Introduction to Theory and Practice. London. www.odi.
org.uk/resources/details.asp?id=1747&title=rough-guide-
ppas-participatory-poverty-assessment- introduction-
theory-practice

Công cụ dùng trong 
đánh giá có sự tham 
gia trong các hoạt 
động

Công cụ này hướng dẫn các bước đánh giá có sự tham 
gia: rà soát thông tin, lập bản đồ sự đa dạng; sử dụng 
các phương pháp điều tra (ví dụ: quan sát có sự tham 
gia, thảo luận bán cấu trúc, thảo luận nhóm trọng tâm); 
lựa chọn chủ đề; hướng dẫn thảo luận, hệ thống hóa 
thông tin đã thu thập; tiến hành theo dõi; dùng các phân 
tích toàn diện và sắp xếp ưu tiên; ghi âm các cuộc họp, 
tổ chức hội thảo về lập kế hoạch có sự tham gia.

UNHCR. 2006. Tài liệu Tool for Participatory Assessment 
in Operations. http://www.unhcr.org/450e963f2.html

Hộp công cụ cộng 
đồng: ý tưởng, 
phương pháp và 
công cụ dùng trong 
việc xem xét, giám 
sát và đánh giá có sự 
tham gia trong ngành 
lâm nghiệp

Bộ công cụ bao gồm việc đối chiếu toàn diện các công 
cụ, phương pháp xem xét và giám sát và đánh giá có 
sự tham gia (dành cho các dự án lâm nghiệp cộng 
đồng nhưng cũng có thể áp dụng cho các ngành khác). 
Nó giới thiệu quá trình từng bước áp dụng trong xem 
xét, giám sát và đánh giá và nêu bật 23 công cụ hữu 
ích gồm: họp nhóm, vẽ và thảo luận; lập bản đồ lịch 
sử, xếp hạng, chấm điểm và phân loại; đánh giá môi 
trường cộng đồng; và nghiên cứu hành động tham gia.

FAO. 1990. Tài liệu The Community’s toolbox: The 
idea, methods and tools for participatory assessment, 
monitoring and evaluation in community forestry. Rome. 
www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm

Hướng dẫn hành 
động PISA: các công 
cụ thu thập dữ liệu 
và ra quyết định định 
hướng cộng đồng

Hướng dẫn này giới thiệu và giải thích các khái niệm 
và chiến lược trong việc đưa ra quyết định dựa trên dữ 
liệu và thông tin được cung cấp đầy đủ trong khi trao 
quyền cho các bên liên quan chủ chốt. Nó phác thảo 
phương pháp thẩm định hệ thống thông tin có sự tham 
gia (PISA) thích ứng với tập hợp các công cụ đánh giá 
nông thôn có sự tham gia (PRA) và sử dụng công nghệ 
thông tin liên lạc sẵn có. 

PACT. 2004. Tài liệu The PISA Action Guide: Community- 
Driven Tools for Data Collection and Decision Making. 
Washington, DC. http://pactworld.org/galleries/resource-
center/ pisa_action_guide.pdf

Sổ tay hướng dẫn 
thực hành: Bộ công 
cụ các phương pháp 
tiếp cận có sự tham 
gia của cộng đồng

Sổ tay cung cấp công cụ thực hành để khởi động và 
quản lý dự án có sự tham gia. Nó bao gồm 13 phiếu 
chuyên sâu về phương pháp tiếp cận có sự tham gia 
và giới thiệu 50 phương pháp khác.

Quỹ King Baudouin và Viện Khoa học và đánh giá 
công nghệ Flemish. 2005. Tài liệu Participatory 
Methods Toolkit. A Practitioner’s Manual. www.kbs-frb.
be/uploadedFiles/kBS-FRB/Files/EN/ PUB_1540_
Participatoty_toolkit_New_edition.pdf

Phát triển kế hoạch tham gia (Công cụ 4)

Xem chi tiết về các công cụ tại:
— African Development Bank (AfDB). 2001. Tài liệu Handbook on Stakeholder Consultation and Participation in AfDB Operations. Bao gồm 
hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động có sự tham gia của các bên liên quan. www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-
Documents/Handbook%20on%20Stakeholder%20Consultaion.pdf
— FAO. 2009. Tài liệu Enhancing Stakeholder Participation in National Forest Programs. Bao gồm hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động. 
www.fao.org/docrep/014/i1858e/i1858e00.pdf

Trao đổi thông tin giữa các bên liên quan (Công cụ 5)
Hướng dẫn về truyền 
thông vì mục tiêu 
phát triển: thu hút 
cộng đồng tham gia

Tài liệu này tìm hiểu Truyền thông vì mục tiêu phát triển 
hỗ trợ quá trình phát triển có sự tham gia như thế nào 
và đưa ra 10 bước để đạt được điều này. Các bước 
gồm: thiết lập mối quan hệ với cộng đồng địa phương; 
khuyến khích cộng đồng xác định vấn đề và các giải 
pháp khả thi; xác định các công cụ truyền thông; xây 
dựng kế hoạch triển khai; giám sát và đánh giá chiến 
lược truyền thông; và ghi chép sự phát triển hoặc quá 
trình nghiên cứu.

IDRC. 2004. Tài liệu Involving the Community. A Guide to 
Participatory Development Communication. www.idrc.ca/
openebooks/066-7/
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Tài liệu nguồn về 
truyền thông vì mục 
tiêu phát triển: mở 
rộng giới hạn truyền 
thông 

Tài liệu này cung cấp nguồn thông tin toàn diện về 
truyền thông phát triển 2 chiều. Mô-đun 1 xem xét giá 
trị gia tăng của truyền thông phát triển; mô-đun 2 phản 
ánh lý thuyết và thực hành về truyền thông phát triển 
và mô-đun 3 tìm hiểu về khuôn khổ phương pháp luận 
về truyền thông phát triển và giới thiệu các bộ công cụ 
truyền thông dùng trong triển khai, giám sát và đánh 
giá. 

World Bank. 2008. Tài liệu Development 
Communication Sourcebook. Broadening the 
boundaries of communication. Washington, DC. http://
siteresources.worldbank.org/ ExTDEVCOMMENG/
Resources/DevelopmentComm Sourcebook.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E
=0&bcsi_scan_filename=DevelopmentCommSource 
book.pdf

Tài liệu thực hành: 
Truyền thông có sự 
tham gia 

Tài liệu trình bày cách ứng dụng của truyền thông có 
sự tham gia trong các dự án phát triển. Nó phác thảo 4 
giai đoạn của một chu trình dự án truyền thông: đánh 
giá truyền thông, thiết kế chiến lược truyền thông, triển 
khai các hoạt động truyền thông, và giám sát và đánh 
giá có sự tham gia.

World Bank. 2009. Tài liệu Working Paper No. 
170. Participatory communication. A practical 
guide. Washington, DC. http://siteresources.
worldbank.org/ ExTDEVCOMMENG/Resources/ 
Participatorycommunication.pdf

Sổ tay về thiết kế 
chiến lược truyền 
thông có sự tham gia 

Sổ tay hướng dẫn việc xây dựng chiến lược truyền thông. 
Nó bao gồm việc lựa chọn các phương thức truyền thông 
và phương pháp tiếp cận, xây dựng thông điệp, lựa chọn 
phương tiện truyền thông, và theo dõi tác động. 

FAO. 2004. Tài liệu Participatory Communication Strategy 
Design. A Handbook. Rome. www.fao.org/sd/dim_kn1/
docs/y5794e00.pdf

Làm việc với các tổ chức xã hội dân sự (Công cụ 6)
Danh mục nguồn: 
đánh giá tóm tắt về 
20 công cụ dùng 
trong đánh giá năng 
lực

Tài liệu này thu thập các công cụ đánh giá năng lực do 
các nhà tài trợ và các tổ chức xã hội dân sự phát triển. 
Công cụ này bao gồm ma trận kết hợp (SNV), công cụ 
đánh giá tổ chức có sự tham gia (UNDP), đánh giá thể 
chế (IDRC) và đánh giá năng lực đối tác là tổ chức phi 
chính phủ (tổ chức Care International).

UNDP. 2005. Tài liệu Resource Catalogue. A brief review 
of 20 tools to assess capacity. New York. www.unpei.org/
PDF/institutioncapacity/Brief-Review-20-Tools-to-Assess.
pdf

Hướng dẫn sử dụng 
đánh giá tổ chức xã 
hội dân sự

Hướng dẫn này giới thiệu về đánh giá tổ chức xã hội 
dân sự, các phương pháp sẵn có, việc thực hiện và 
vượt qua các trở ngại.

UNDP. 2010. Tài liệu A Users’ Guide to Civil Society 
Assessments. Oslo. http://gaportal.org/sites/default/files/
UNDP_Civil
_Society_Guide.pdf

Giới thiệu về phát 
triển năng lực tổ 
chức

Nội dung đào tạo này tập hợp các công cụ phát triển tổ 
chức của Pact được thu thập từ các chương trình của 
họ trên khắp thế giới. Nó bao gồm cách tiếp cận của 
Pact trong xây dựng năng lực, các khái niệm căn bản 
về khả năng học hỏi của cá nhân và tổ chức, một biện 
pháp can thiệp điển hình về phát triển tổ chức từ bước 
khởi động đến kết thúc, và một loạt các công cụ và 
phương pháp cung cấp dịch vụ phát triển tổ chức.

Pact. 2005. Tài liệu Introduction to Organizational 
Capacity Development. Washington, DC. http://
pactworld.org/galleries/resource-center/ Intro%20
to%20OD%20First%20Edition. pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_ 
filename=Intro%20to%20OD%20First%20Edition.pdf

Nâng cao hiệu quả 
năng lực trong các tổ 
chức phi chính phủ

Bản báo cáo cung cấp cái nhìn sâu hơn về cách các tổ 
chức phi chính phủ nâng cao năng lực và trở nên mạnh 
hơn, bền vững hơn và có khả năng phục vụ cộng đồng 
nhiều hơn. Một công cụ đánh giá thiết thực dùng để đo 
lường năng lực tổ chức đã được đưa vào tài liệu.

Mckinsey & Company. 2001. Tài liệu Effective Capacity 
Building in Nonprofit Organizations. www.vppartners.org/
learning/reports/capacity/ full_rpt.pdf

Giám sát và đánh giá có sự tham gia (Công cụ 7)

Hướng dẫn sử dụng: 
Kỹ thuật thay đổi 
quan trọng nhất

Kỹ thuật thay đổi quan trọng nhất (MSC) là một hình 
thức giám sát và đánh giá sự tham gia. Các bên liên 
quan của dự án tham gia vào việc quyết định thay đổi 
nào cần được ghi chép và tham gia phân tích dữ liệu. 
MSC xuất hiện trong suốt chương trình và cung cấp 
thông tin giúp người dân quản lý chương trình. Nó hỗ 
trợ hoạt động đánh giá vì đưa ra dữ liệu về tác động 
và kết quả mà có thể được dùng để đánh giá hiệu quả 
hoạt động của chương trình. Tài liệu này hướng dẫn 
từng bước về MSC.

Rick Davies và jess Dart. 2005. Tài liệu The Most 
Significant Change Technique. A Guide to Its Use. www.
mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf

Ngủ trên chiếu riêng: 
Hướng dẫn nhập 
môn về giám sát và 
đánh giá dựa trên 
cộng đồng

Hướng dẫn này thảo luận về tính cần thiết của việc 
giám sát và đánh giá dựa trên cộng đồng và giới thiệu 
phương pháp nghiên cứu học từ hành động. Nhiều 
công cụ đã được đưa vào phần phụ lục (ví dụ: bảng 
tình trạng, sơ đồ tổ chức nội bộ và bên ngoài, bảng 
theo dõi hoạt động, lịch họp, và thỏa thuận với nhà 
cung cấp dịch vụ).  

World Bank. 2002. Tài liệu Sleeping on Our Own Mats: An 
Introductory Guide to Community-Based Monitoring and 
Evaluation. http://siteresources.worldbank.org/INTCDD/ 
Resources/sleepingg.pdf
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Phân tích lộ trình tác 
động có sự tham gia 
(PIPA)

Tài liệu này có kèm bản hướng dẫn trực tuyến gồm 
6 bước căn bản: 1) xây dựng cây vấn đề; 2) tìm đầu 
ra của dự án; 3) đưa ra tầm nhìn; 4) lập bản đồ mạng 
lưới; 5) xây dựng mô hình lô-gic kết quả đầu ra; và 6) 
xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá.

Tài liệu Participatory Impact Pathway Analysis (PIPA). 
Wiki. http://boru.pbworks.com/w/page/13774903/ 
FrontPage

Hướng dẫn về đánh 
giá có sự tham gia 

Tài liệu này giải thích đánh giá có sự tham gia là gì, nó 
khác và bổ sung quy trình đánh giá thông thường như 
thế nào. Nó hướng dẫn từng bước việc triển khai quá 
trình đánh giá có sự tham gia và đưa ra gợi ý giải quyết 
các vấn đề khó khăn.

NZAID. 2006. Tài liệu Guidelines on Participatory 
Evaluation. http://nzaidtools.nzaid.govt.nz/participatory- 
evaluation

Bộ công cụ thực 
hành: xác định mục 
tiêu về giới và đói 
nghèo trong hoạt 
động liên kết thị 
trường

Bộ công cụ này bao gồm nội dung về giám sát và đánh 
giá các vấn đề nhạy cảm về giới và nghèo đói. Các công 
cụ đánh giá nhanh tác động bao gồm ma trận thay đổi và 
ma trận phân loại mức giàu có, cả 2 ma trận đều so sánh: 
“trước/sau” và “có/không có dự án”. Các phương pháp 
tiếp cận nhạy cảm với giới có thể được áp dụng ở làng 
xã với hai nhóm phụ nữ và nam giới riêng biệt.

IFAD. 2002. Tài liệu Toolkit for Practitioners. Gender and 
Poverty Targeting in Market linkage Operations. Rome. 
www.ifad.org/gender/tools/gender/Toolkit.pdf

Tóm lược chính 
sách: Giám sát và 
đánh giá có sự tham 
gia 

Bản tóm tắt mô tả công cụ giám sát và đánh giá có sự 
tham gia (PM&E), và lý do nó được ưa chuộng. Tài liệu 
giới thiệu ứng dụng thực tế của công cụ này, các công 
cụ và phương pháp thường được dùng để hỗ trợ nó (ví 
dụ: bản đồ, sơ đồ chuỗi, nhật ký, chấm điểm ma trận). 
Tài liệu này cũng xem xét các vấn đề về lựa chọn chỉ 
tiêu hợp lý nhất và ý nghĩa của việc các tổ chức phát 
triển ngày càng quan tâm tới PM&E.

Institute of Development Studies (IDS). 1998.
Tài liệu Policy Briefing. Participatory Monitoring 
& Evaluation: learning from Change. www.ids.
ac.uk/index.cfm?objectid=01D512C5-5056-8171-
7BA528050E140ED9

Xem chi tiết về các công cụ tại:
— Ngân hàng thế giới. 1996. Tài liệu Participation and Social Assessment: Tools and Techniques. Bao gồm mô-đun về phương pháp giám 
sát và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng. http://gametlibrary. worldbank.org/FIlES/216_Guidelines%20for%20participation%20&%20
social%20assessment%20-%20World%20Bank.pdf
— FAO. 1990. Tài liệu The Community’s Toolbox: The idea, methods and tools for participatory assessment, monitoring and evaluation in 
community forestry. Bao gồm các công cụ giám sát và đánh giá. www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm

Các công cụ về bình đẳng giới

Báo cáo tổng quan: 
Bộ tài liệu mới nhất 
về giới và phát triển

Bộ tài liệu này đặc biệt xem xét điểm chung của các 
phương pháp áp dụng trong lĩnh vực giới và sự tham gia 
của các bên liên quan, và làm thế nào để tích hợp chúng 
một cách tích cực vào dự án, chương trình, chính sách 
và thể chế. Nó nhấn mạnh rằng việc lựa chọn cẩn trọng 
kỹ thuật tham gia là cần thiết khi xem xét các vấn đề liên 
quan đến mối quan hệ giới. Ví dụ, phụ nữ khó có thể mô tả 
những vấn đề về đa thê và bạo lực gia đình bằng cách sử 
dụng sơ đồ hay ma trận tham gia mà cần tới thảo luận sâu.

Bridge. Viện nghiên cứu phát triển. 2001. Tài liệu Gender 
and Development Cutting Edge Pack. Overview Report.
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting- 
edge-packs/gender-and-participation/

Các công cụ phân 
tích giới

Tài liệu hướng dẫn việc sử dụng các phương pháp tiếp cận 
có sự tham gia cho mỗi bước trong phân tích giới. Nó gồm 
một lịch hoạt động, nhóm trọng tâm và phân loại theo cặp.

Tài liệu Status of Women Canada. 2004. Gender Analysis 
Tools. Gender and Poverty Project. www.crvawc.ca/
documents/AReportonthe GenderandPovertyProject.pdf

Ghi chép thực hành 
về các chiến lược 
hiệu quả nhằm thúc 
đẩy bình đẳng giới

Ghi chép này hướng dẫn toàn diện việc thúc đẩy bình 
đẳng giới trong thiết kế, triển khai và giám sát hoạt 
động. Nó sử dụng các chiến lược có sự tham gia để thu 
hút cả phụ nữ và nam giới vào hoạt động tham vấn và 
đảm bảo không bỏ qua quan điểm của phụ nữ, sử dụng 
các chỉ số đáp ứng giới, và các chiến lược nhằm vào 
phụ nữ và sự tham gia của họ.

Gendernet. Tài liệu Effective Strategies for Promoting 
Gender Equality. Practice notes. www.oecd.org/
dataoecd/20/16/44750309.pdf

Bộ công cụ lồng 
ghép giới trong thực 
tiễn

Bộ công cụ đưa ra 10 bước lồng ghép vấn đề giới bao 
gồm đánh giá các bên liên quan, phân tích giới, thiết 
kế can thiệp và giám sát và đánh giá. Nó đặc biệt xem 
xét các vấn đề liên quan đến sự tham gia, cụ thể là tỷ lệ 
tham gia thấp của phụ nữ trong cơ cấu chính phủ.

UNDP. 2007. Tài liệu Gender Mainstreaming in Practice. A 
Toolkit. http://europeandcis.undp.org/home/show/
6D8DE77F-F203-1EE9-B2E5652990E8B4B9

Công cụ thị trường 
về lồng ghép giới

Tài liệu này thu thập các công cụ từ nhiều tổ chức, 
phân nhóm theo chức năng (ví dụ: công cụ chiến lược 
lồng ghép giới, công cụ phân tích giới, công cụ dùng 
cho các lĩnh vực khác nhau). Rất nhiều công cụ xem 
xét các vấn đề sự tham gia của phụ nữ.

UNDP. Tài liệu Gender Mainstreaming Tools Marketplace. 
An annotated resource guide. www.undp.org/women/
tools_marketplace.pdf
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Các công cụ về quản trị điều hành tốt và phát triển năng lực
Hướng dẫn sử dụng 
cho cán bộ đào tạo 
về trách nhiệm giải 
trình xã hội

Nó bao gồm thông tin và tài liệu đào tạo về quyền công 
dân và sự tham gia của công dân, phân cấp quản lý 
nhà nước, trách nhiệm giải trình xã hội, quản lý tài 
chính công, lập kế hoạch có sự tham gia, lập ngân 
sách, giám sát chi tiêu và mua sắm.

ANSA-EAP. 2010. Tài liệu Manual for Trainers of Social
Accountability.
www.ansa-eap.net/learning-in-action/manual-for- trainers-
on-social-accountability/

Công cụ quyền lực: 
trách nhiệm giải trình 
của chính quyền địa 
phương

Tài liệu này mô tả các cách giúp người dân nông thôn 
đánh giá các cơ quan địa phương. Nó làm tăng kỳ vọng 
của cộng đồng về chất lượng cung cấp dịch vụ và quản 
lý tài nguyên và nó đưa ra một số bước để tạo ra tiến 
bộ: 1) xây dựng nhận thức về kiểm soát và sử dụng tài 
nguyên; 2) thực hiện đánh giá tài nguyên có sự tham 
gia của cộng đồng; 3) thiết lập cơ cấu cấp làng đáng 
tin cậy và 4) yêu cầu nâng cao mức độ hoạt động và 
khả năng lãnh đạo, ví dụ: minh bạch hóa nhiệm vụ, 
mục tiêu, kế hoạch, ngân sách của chính quyền và tăng 
cường tham gia trong quản lý.

IIED. 2005. Tài liệu local government accountability. 
Power tools.
www.policypowertools.org/Tools/Ensuring/docs/local_
government_accountability_tool_english.pdf

Hướng dẫn về tiếng 
nói và trách nhiệm 
giải trình

Tài liệu này đánh giá các công cụ và cơ chế nhằm tăng 
cường tiếng nói và trách nhiệm giải trình hoặc sự tham 
gia của người dân (ví dụ: khảo sát mức độ hài lòng của 
người dân, kiểm toán công khai, thanh toán dựa trên 
ưu đãi, cộng đồng được tham gia vào các cấp ủy ban 
điều hành, giám sát ngân sách, lập kế hoạch có sự 
tham gia của cộng đồng, lập kế hoạch ngân sách về 
giới, và kiểm toán xã hội). Nó nhấn mạnh những hoạt 
động nào hiệu quả, một chương trình thành công mang 
lại những thay đổi gì.

DFID Governance and Social Development Resource 
Centre. 2010. Tài liệu Voice and Accountability Guide. 
www.gsdrc.org/go/topic-guides/voice-and- accountability

Ghi chép tóm tắt về 
tiếng nói công dân và 
hành động

Tài liệu này mô tả các bước tìm kiếm tiếng nói của 
người dân. Trước hết, nó bao gồm việc thu hút người 
dân thông qua vận động, khảo sát sự hài lòng và phân 
tích các phát hiện. Sau đó cần xây dựng mạng lưới 
và liên minh để lập kế hoạch hành động và ủng hộ cải 
thiện chính sách và dịch vụ.

World Vision International. 2009. Tài liệu Citizen Voice 
and Action Guidance Notes.
www.transformational-development.org/ministry/
transdev2.nsf/QuickReferenceGuideforIPM.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_filename=Quic
kReferenceGuideforIPM.pdf

Đất nước của chúng 
ta, Tương lai của 
chúng ta: cùng hợp 
tác chống lại tham 
nhũng

Sổ tay được dùng để đào tạo các cán bộ công và các 
cá nhân điều hành cơ quan dân cử tại Cam-pu-chia về 
hai câu hỏi: tham nhũng là gì và cách phòng chống. Tài 
liệu cũng bao gồm thông tin hữu ích đối với tất cả các 
thành viên của khu vực công. Nó là một phần của chiến 
dịch Bàn tay sạch và cung cấp các hoạt động giáo dục 
và nhận thức nhằm giảm tham nhũng tại Cam-pu-chia. 

Pact. 2006. Tài liệu Our Country Our Future. Working 
Together to Fight Corruption. http://pactworld.org/galleries/
resource-center/our_country_our_future.pdf

Thu hút người dân 
trong hoạt động lập 
ngân sách công: cơ 
chế lập ngân sách 
minh bạch và có sự 
tham gia của cộng 
đồng

Ấn phẩm này tập hợp các bài nghiên cứu tình huống 
thuộc một chương trình đã thực hiện với 10 tổ chức xã 
hội dân sự tại châu Mỹ La tinh để thực hiện các chiến 
dịch đổi mới nhằm mục đích công khai các quy trình 
lập ngân sách công để người dân có thể tham gia và 
xây dựng cơ chế minh bạch hóa ngân sách. Cuốn sách 
cũng bao gồm các bài học cũng như trình bày sâu về 
sự tham gia và hoạt động lập ngân sách minh bạch.

USAID. Tài liệu Involving Citizens in Public Budgets. 
Mechanisms for Transparent and Participatory 
Budgeting. www.partners.net/Images/partners/English.
pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=English.pdf

Cơ sở hạ tầng–các công cụ phòng chống HIV và AIDS

Thu hút các tổ chức 
phi chính phủ địa 
phương tham gia 
phòng chống HIV và 
AIDS

Bài viết cung cấp cái nhìn toàn diện về các phương 
pháp và mô hình tham gia thành công của các đối tác 
tại địa phương (bao gồm tài trợ trực tiếp các tổ chức 
phi chính phủ địa phương thông qua quá trình cạnh 
tranh, quan hệ đối tác giữa các tổ chức phi chính phủ 
cấp quốc tế và quốc gia với các tổ chức địa phương, 
tài trợ và ủng hộ các tổ chức cộng đồng). Mục đích của 
công cụ này là nhằm hỗ trợ các tổ chức khác thu hút 
đối tác ở địa phương và hướng dẫn các nhà tài trợ và 
các cơ quan ra quyết định cấp nhà nước.

Pact. 2005. Tài liệu Engaging local NGOs in the response 
to HIV and AIDS. PACT. 2005. http://pactworld.org/
galleries/resource-center/ engaging_web.pdf
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Cùng bắt tay ngay!
Huy động cộng đồng 
ứng phó với HIV/
AIDS và công cụ 
Cùng bắt tay ngay! 
100 công cụ có sự 
tham gia của cộng 
đồng

Bộ công cụ hướng dẫn cộng đồng cùng tham gia một 
quá trình từ việc bắt đầu cùng nhau; cùng đánh giá và 
lập kế hoạch; cùng hành động; cùng giám sát, đánh giá 
và phản ảnh; và cùng nhân rộng số lượng. Hoạt động 
này được hỗ trợ bởi các công cụ có sự tham gia để 
tăng cường vận động cộng đồng. Hai công cụ này cùng 
được sử dụng để hỗ trợ các tổ chức và cộng đồng làm 
việc với nhau hiệu quả hơn trong việc giải quyết vấn đề 
HIV và AIDS.

International HIV and AIDS Alliance.  Tài liệu All Together 
Now! Community Mobilization for HIV/AIDS and Tools 
Together Now! A toolkit of 100 participatory tools. www.
aidsalliance.org/Publicationsdetails.aspx?Id=228

Xây dựng tài liệu về 
HIV/AIDS/bệnh lây 
truyền qua đường 
tình dục cho các đối 
tượng trình độ thấp

Tài liệu đưa ra một phương pháp toàn diện để xây 
dựng tài liệu dành cho đối tượng độc giả có trình độ 
thấp như một phần của chương trình thay đổi hành vi 
chiến lược. Các bước chủ chốt là nghiên cứu đối tượng 
tiếp nhận, xây dựng và phát triển thông điệp, in tài liệu, 
kiểm tra và chỉnh sửa.

FHI. 2002. Tài liệu Developing Materials on 
HIV/AIDS/STIs for low-literate Audiences. 
www.fhi.org/NR/rdonlyres/ebk5qlqqaplq6f6w 
kiy2jtfx47bt2ytk7api7szj7zbjqud7onk3nxjs
335etjo542fvvzkr3tmfqc/lowlitguide2enhv. 
pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_ 
filename=lowlitguide2enhv.pdf

Hướng dẫn đào tạo 
dành cho cán bộ 
hướng dẫn: Giám sát 
chương trình HIV/
AIDS

Tài liệu đào tạo này nâng cao kỹ năng thực hiện các 
hoạt động giám sát và đánh giá chất lượng. Khóa học 
bao gồm 3 mô-đun chính: Giới thiệu về giám sát và 
đánh giá; thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu giám 
sát; và xây dựng kế hoạch hoạt động giám sát và đánh 
giá. 

FHI. 2004. Tài liệu Monitoring HIV/AIDS Programs: A 
Facilitator’s Training Guide. www.fhi.org/en/HIVAIDS/pub/
guide/ meprogramguide.htm#down

Bộ công cụ đào tạo 
dành cho tổ chức 
cộng đồng: Quản lý 
chu trình dự án

Bộ công cụ giúp nâng cao sự tự tin và kỹ năng cần thiết 
đối với các tổ chức cộng đồng trong việc xây dựng và 
quản lý hệ thống hơn các dự án HIV/AIDS thông qua 
quản lý chu trình dự án. Tài liệu được dành cho các cán 
bộ hướng dẫn dự án sẽ tham gia đào tạo các tổ chức 
cộng đồng. Các tổ chức phi chính phủ/tổ chức cộng 
đồng cũng có thể sử dụng bộ công cụ này.

Care and the International HIV/AIDS Alliance.  2006. Tài 
liệu Project Cycle Management: CBO Training Toolkit. 
www.ngopulse.org/resource/project-cycle- management-
toolkit

Hướng dẫn dành cho 
cán bộ hỗ trợ trong 
tổ chức hội thảo có 
sự tham gia với các 
tổ chức phi chính 
phủ/tổ chức cộng 
đồng trong ứng phó 
với HIV/AIDS

Tài liệu này được thiết kế như một “cuốn sách ý tưởng” 
về những kinh nghiệm đã được chia sẻ giúp các cán bộ 
hướng dẫn chuẩn bị các cuộc hội thảo, cuộc họp có sự 
tham gia, và lập kế hoạch hoạt động với các tổ chức phi 
chính phủ và các tổ chức cộng đồng nhằm ứng phó với 
HIV/AIDS tại các nước đang phát triển. Rút ra từ những 
kinh nghiệm thực tế của Liên minh và các đối tác, nó 
gồm các ý tưởng hợp lý như lập sơ đồ cộng đồng và 
các bài tập lắng nghe chủ động.

International HIV/AIDS Alliance. 2000. Tài liệu A 
Facilitator’s Guide to Participatory Workshops with NGOs/
CBOs Responding to HIV/AIDS. www.aidsalliance.org/
publicationsdetails.aspx?id=150

Cơ sở hạ tầng–Các công cụ về nước và vệ sinh môi trường

Tài liệu đào tạo về 
thói quen tốt trong 
sử dụng nước, vệ 
sinh và vệ sinh môi 
trường cho các 
trường tiểu học

Tài liệu giới thiệu các công cụ và hoạt động có sự tham 
gia của cộng đồng để giúp trẻ em học về vệ sinh cá 
nhân, nhiễm khuẩn nước và xử lý nước và vệ sinh môi 
trường 

llEE & UNICEF. 2008. Tài liệu Training Manual 
Good Water, Sanitation & Environmental Hygiene 
Practices for Primary Schools. www.livelearn.org/
resources/manuals/Water Sanitation.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=WaterSanitation.pdf

Phương pháp đánh 
giá có sự tham gia: 
với các cộng đồng, 
tổ chức và nhà hoạch 
định chính sách

Ấn phẩm này hướng dẫn đánh giá có sự tham gia ở 
cấp cộng đồng, tổ chức và chính sách. Trong tài liệu có 
một phần phụ lục về các phương pháp tiếp cận có sự 
tham gia bao gồm công cụ phân loại mức độ giàu có, 
lập sơ đồ cộng đồng, đi bộ nói chuyện, thang, ma trận 
biểu quyết và nhiều phương pháp khác. 

WSP. 2003. Tài liệu Methodology for Participatory 
Assessments. With Communities, Institutions 
and Policy Makers. www.wsp.org/wsp/sites/
wsp.org/files/publications/global_metguideall.
pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=global_metguideall.pdf

Giới thiệu 
SaniFOAM: khung 
phân tích hành vi vệ 
sinh nhằm thiết kế 
chương trình vệ sinh 
hiệu quả

Tài liệu đưa ra khung phân tích các hành vi về vệ sinh 
(các yếu tố hành vi, cơ hội, khả năng và động cơ) và hỗ 
trợ thiết kế các biện pháp can thiệp thay đổi hành vi để 
khắc phục những yếu tố này.

WSP. 2009. Tài liệu Introducing SaniFOAM: A framework 
to analyze sanitation behaviors to design effective 
sanitation programs. www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/
publications/ GSP_sanifoam.pdf
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Nâng cao năng lực 
chính quyền địa 
phương nhằm mở 
rộng phạm vi tiếp thị 
về vệ sinh và tổng vệ 
sinh do cộng đồng 
làm chủ (TSSM) tại 
nông thôn

Tài liệu phác thảo phương pháp tiếp cận TSSM bao 
gồm các cách tiếp cận về vệ sinh do cộng đồng làm 
chủ để tạo ra nhu cầu cải thiện vệ sinh trên quy mô 
cộng đồng. Nó chia sẻ các câu chuyện thành công 
và hướng dẫn nâng cao năng lực chính quyền địa 
phương. 

WSP. 2010. Tài liệu Building the Capacity of local 
Government to Scale up Community-led Total Sanitation 
and Sanitation Marketing (TSSM) in Rural Areas. www.
wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/ WSP_
BuildingCapacity_TSSM.pdf

Hướng dẫn thực hiện 
từng bước PHAST 
(Tham gia biến đổi 
vệ sinh và vệ sinh 
môi trường): phương 
pháp tiếp cận nhằm 
kiểm soát bệnh tiêu 
chảy

Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về PHAST và từng 
bước về cách tiếp cận để giúp các cộng đồng cải thiện 
môi trường của họ và quản lý các cơ sở vật chất về 
nước và vệ sinh, đặc biệt trong ngăn ngừa bệnh tiêu 
chảy–Bước 1: xác định vấn đề (các câu chuyện của 
cộng đồng); Bước 2: phân tích vấn đề (lập sơ đồ về 
nước và vệ sinh và tìm hiểu về các thói quen); Bước 3: 
lập kế hoạch cho các giải pháp; Bước 4: lựa chọn giải 
pháp; Bước 5: lập kế hoạch cho cơ sở vật chất mới và 
thay đổi nhận thức; Bước 6: lên kế hoạch giám sát và 
đánh giá; Bước 7: đánh giá có sự tham gia.

WHO. 1998. Tài liệu PHAST (Participatory Hygiene 
and Sanitation Transformation) Step-by-Step Guide: 
A participatory approach for the control of diarrheal 
diseases. www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/ 
envsan/phastep/en/

Các lĩnh vực hoạt động khác
Bước đột phá: thu 
hút cộng đồng tham 
gia các dự án khai 
khoáng và cơ sở hạ 
tầng

Báo cáo này giới thiệu một khuôn khổ gồm 7 nguyên 
tắc dành cho các công ty và tổ chức tài chính nhằm 
tăng cường chất lượng tham gia của cộng đồng, đồng 
thời tạo điều kiện cho các cộng đồng đòi hỏi quy trình 
tốt hơn.

World Resources Institute. 2009. Tài liệu Breaking 
Ground: Engaging Communities in Extractive and 
Infrastructure Projects. Washington, DC. http://pdf.wri.org/
breaking_ground_engaging
_communities.pdf?bcsi_scan_B90AE85AF6AB
15C6=0&bcsi_scan_filename=breaking_ground
_engaging_communities.pdf

Hướng dẫn về sự 
tham gia của đối 
tượng hưởng lợi 
trong hoạt động phát 
triển nông thôn: phát 
triển có sự tham gia 
của FAO

Tài liệu hướng dẫn các nhà hoạch định chính sách và 
cán bộ thực hiện dự án cách kết hợp các phương pháp 
tiếp cận dựa trên nhóm, có sự tham gia với các dự án 
đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn trên quy 
mô lớn. Nó đưa ra khuyến nghị về một loạt đề tài bao 
gồm: chiến lược thúc đẩy sự tham gia, xây dựng dự án, 
thành lập nhóm, thu xếp tài chính, đào tạo, giám sát và 
đánh giá v.v.

FAO. 2003. Tài liệu Participatory Development: 
Guidelines on Beneficiary Participation in Agriculture and 
Rural Development. Rome. www.fao.org/docrep/007/
ad817e/ad817e00.htm

Eldis Các trang về sự tham gia của cộng đồng trên cổng 
thông tin phát triển Eldis giới thiệu rất nhiều sổ tay 
hướng dẫn sử dụng và bộ công cụ thực hành trực 
tuyến dành cho các cán bộ thực hiện dự án phát triển. 
Trong số đó có nhiều tài liệu dành cho cán bộ điều tra 
về hướng dẫn lập bản đồ về tình hình nghèo đói, về 
chiến lược truyền thông có sự tham gia và đánh giá về 
truyền thông nông thôn có sự tham gia.

Trang web Eldis: www.eldis.org/go/topics/resource- 
guides/manuals-and-toolkits/participation-manuals-and-
toolkits
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Tăng cường Sự tham gia vì Kết quả Phát triển 
Hướng dẫn về Tham gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á

Phiên bản sửa đổi của cuốn Tăng cường Sự tham gia vì Kết quả Phát triển: Hướng dẫn cho cán bộ 
ngân hàng về Tham vấn và Tham gia (2006) mở rộng thêm các thông tin và công cụ thực tiễn 
để hỗ trợ cho cán bộ ADB và các bên có liên quan thực hiện các cách tiếp cận có sự tham gia 
một cách hiệu quả. Nội dung được cập nhật phản ánh các quy trình nghiệp vụ mới của ADB và 
nêu bật những cơ hội tham gia trong đối thoại chính sách và thông qua chu trình dự án, tư vấn 
về các phương pháp và cách tiếp cận nên dùng và những vấn đề cần tránh. Cuốn hướng dẫn 
này đặc biệt chú ý đến các chính sách bảo trợ xã hội, giới, quản trị điều hành, HIV/AIDS và cơ 
sở hạ tầng, nước sạch và vệ sinh. Trên mạng internet có nhiều tài liệu về tham gia do nhiều tổ 
chức phát triển; cuốn hướng dẫn này có một phần tổng kết các tài liệu tham khảo dành cho 
những ai muốn tìm kiếm thêm thông tin.

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Tầm nhìn của ADB là xây dựng khu vực Châu Á và Thái Bình Dương không có đói nghèo. Sứ 
mệnh của ADB là hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển giảm nghèo và nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân. Mặc dù đã đạt được nhiều thành công, khu vực này vẫn chiếm 
đến 2 phần 3 dân số nghèo của thế giới: 1,8 triệu người sống với mức thu nhập dưới 2 đô-la 
một ngày, trong đó 903 triệu người đang phải chật vật với mức thu nhập dưới 1,25 đô-la một 
ngày. ADB cam kết giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế toàn diện, phát triển bền vững 
về môi trường và hội nhập khu vực.

ADB, trụ sở tại Ma-ni-la, có 67 quốc gia thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực. 
Công cụ chính của ADB để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển là đối thoại chính sách, 
cho vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.

Tăng cường Sự tham gia vì Kết quả Phát triển 
Hướng dẫn về Tham gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á

Phiên bản sửa đổi của cuốn Tăng cường Sự tham gia vì Kết quả Phát triển: Hướng dẫn cho cán bộ 
ngân hàng về Tham vấn và Tham gia (2006) mở rộng thêm các thông tin và công cụ thực tiễn 
để hỗ trợ cho cán bộ ADB và các bên có liên quan thực hiện các cách tiếp cận có sự tham gia 
một cách hiệu quả. Nội dung được cập nhật phản ánh các quy trình nghiệp vụ mới của ADB và 
nêu bật những cơ hội tham gia trong đối thoại chính sách và thông qua chu trình dự án, tư vấn 
về các phương pháp và cách tiếp cận nên dùng và những vấn đề cần tránh. Cuốn hướng dẫn 
này đặc biệt chú ý đến các chính sách bảo trợ xã hội, giới, quản trị điều hành, HIV/AIDS và cơ 
sở hạ tầng, nước sạch và vệ sinh. Trên mạng internet có nhiều tài liệu về tham gia do nhiều tổ 
chức phát triển; cuốn hướng dẫn này có một phần tổng kết các tài liệu tham khảo dành cho 
những ai muốn tìm kiếm thêm thông tin.

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Tầm nhìn của ADB là xây dựng khu vực Châu Á và Thái Bình Dương không có đói nghèo. Sứ 
mệnh của ADB là hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển giảm nghèo và nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân. Mặc dù đã đạt được nhiều thành công, khu vực này vẫn chiếm 
đến 2 phần 3 dân số nghèo của thế giới: 1,8 triệu người sống với mức thu nhập dưới 2 đô-la 
một ngày, trong đó 903 triệu người đang phải chật vật với mức thu nhập dưới 1,25 đô-la một 
ngày. ADB cam kết giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế toàn diện, phát triển bền vững 
về môi trường và hội nhập khu vực.

ADB, trụ sở tại Ma-ni-la, có 67 quốc gia thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực. 
Công cụ chính của ADB để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển là đối thoại chính sách, 
cho vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.

TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA
VÌ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN
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