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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Ngày 26 và 27/02/2010, khóa tập huấn “Quản lý dự án có sự tham gia, minh bạch và có tính giải trình” 
ñã diễn ra dưới sự phối hợp của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng ñồng (Live&Learn) và 
Vicongdong - FPT. Khóa tập huấn ñã kết thúc tốt ñẹp với sự tham gia nhiệt tình của ñại diện các dự án ñạt 
giải Mầm Nhân Ái 2 ñến từ rất nhiều cơ quan, trường học và các câu lạc bộ tình nguyện trên khắp cả nước. 
 
Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp các nhóm tình nguyện, cộng ñồng ñạt giải: 

Hiểu 

- Các khái niệm và vấn ñề cơ bản trong phát triển bền vững 

- Phương pháp quản lý dự án: có sự tham gia; minh bạch và có tính giải trình 

Ý thức và Hành ñộng 

- Hoàn thiện phương pháp và kỹ năng thực hiện dự án có sự tham gia, minh bạch và có tính giải trình 

- ðề xuất ý tưởng và tham gia tích cực vào các hoạt ñộng xây dựng xã hội minh bạch và bền vững 

 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

1. Các hoạt ñộng chính 
Giới thiệu: Những người tham gia khóa tập huấn giới thiệu theo nhóm dự án và trao ñổi về những ñiều 
khiến các bạn băn khoăn khi thực hiện dự án của mình. Sau ñây là kết quả: 

Dự án ðiều băn khoăn 
Tiết học xanh Không giành ñược sự ủng hộ của các bạn sinh viên tham dự vào các 

tiết học 

Kim chỉ nam Việc giáo dục thanh thiếu niên không thành công, không ñem lại lợi 
ích thực sự và không ñạt ñược mục tiêu ñặt ra. 

Greenie Tạo ra cuốn sách Năng lượng xanh có ích, nội dung ñúng và hợp lý. 

Quản lý rác thải nông nghiệp Phương pháp thay ñổi nhận thức của những người nông dân lớn tuổi 
về việc rác thải ảnh hưởng ñến ñời sống của họ  

Thiệp nhân ái Sự ổn ñịnh trong nội bộ (bộ phận thiết kế và giảng dạy), mở rộng 
phạm vi. 

Chung tay vì bệnh nhận sốt 
xuất huyết 

Thu hút ñược nhiều người tham gia hiến máu, tác ñộng ñến nhận 
thức: hiến tiểu cầu khác hiến máu và tác dụng của nó như thế nào. 

Tamhonvietnam.net Nguồn vốn 

Làng nghề Thủ ñô – Môi 
trường và Phát triển 

Các giải pháp và kiến nghị ñề ra có ñược triển khai và phù hợp với 
cộng ñồng không. 

Nâng bước chân trẻ miền núi Khó khăn về ñịa lý, tần suất ñến ñịa ñiểm ít, ñối tượng là dân tộc ít 
người, khó xác ñịnh mức ñộ thay ñổi nhận thức 

 

1.1. Xác ñịnh các vấn ñề trong bức tranh phát triển bền vững  

ðể các bạn trẻ tham gia khóa tập huấn hình dung về việc xây dựng dự án xuất phát từ vấn ñề, từng bạn viết 

ra 03 vấn ñề mà họ thấy bức xúc nhất hiện nay trong bức tranh tổng thể về phát triển bền vững. Các vấn ñề 
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ñược các bạn trẻ quan tâm bao gồm ñủ các khía cạnh Môi trường - Kinh tế - Xã hội. Hơn 50% bạn tham gia 

khóa tập huấn thấy môi trường là vấn ñề gây bức xúc nhất; khoảng hơn 25% bạn bức xúc với các vấn ñề 

liên quan ñến tham nhũng và giáo dục. Bên cạnh ñó, các vấn ñề về y tế, giới, chênh lệch giàu nghèo, giao 

thông, dân số và quy hoạch chiến lược cũng ñược liệt kê là mối quan tâm hàng ñầu của các bạn trẻ tham gia 

khóa tập huấn. 

Trước bức tranh lớn về các vấn ñề phát triển, từng nhóm dự án chia sẻ dự án mình có thể góp phần giải 

quyết các vấn ñề nào trong các vấn ñề ñã ñược xác ñịnh. Sau ñây là kết quả: 

Dự án Vấn ñề ñược giải quyết 
Tiết học xanh - Ô nhiễm môi trường ở các nước ñang phát triển và toàn cầu. 

- Tác ñộng vào sinh viên ngành kinh tế: là những người trẻ, dễ tiếp thu kiến 
thức mới về lĩnh vực môi trường nên sẽ ñạt ñược hiệu quả trong tương lai: 
Khi họ trở thành những nhà kinh tế, kinh doanh thì họ ñã có sẵn những kiến 
thức về môi trường, từ ñó góp phần vào việc cải thiện và giữ gìn môi trường. 

Xây dựng nhà vệ 
sinh ñạt chuẩn 

- Bảo vệ môi trường 
- Cải thiện môi trường học tập và sức khỏe cho học sinh. 
- Thay ñổi nhận thức từ khi là học sinh tiểu học. 

Kim chỉ nam - Giải quyết vấn ñề về giáo dục. Bắt nguồn từ thực trạng ở Huế: các học sinh 
cấp 2 bị suy thoái theo 1 số trào lưu (game online, cờ bạc,…) 

- Mục ñích câu lạc bộ: giáo dục cộng ñồng, tạo sân chơi, thu hút các em ñến 
với cộng ñồng thông qua các hoạt ñộng và các quy ñịnh của câu lạc bộ, nhằm 
ñịnh hướng cho các em phát triển ñúng ñắn, rèn cho các em các kỹ năng sống, 
kể cả các kỹ năng cơ bản nhất. 

Greenie - Vấn ñề năng lượng toàn cầu, quan hệ giữa năng lượng và môi trường. 
Quản lý rác thải 
nông nghiệp 

- Làm như thế nào ñể người dân ý thức ñược việc quản lý rác thải nông nghiệp, 
lợi ích và tác ñộng của việc bảo vệ và giữ gìn môi trường. 

- Thay ñổi nhận thức, nâng cao nhận thức và cung cấp các kĩ năng cho người 
dân trong lĩnh vực này. 

Thiệp nhân ái - Giải quyết các vấn ñề việc làm cho trẻ lang thang và khuyết tật góp phần ñảm 
bảo quyền trẻ em. 

- Bình ñẳng trong cộng ñồng và huy ñộng sức mạnh cộng ñồng. 
Chung tay vì bệnh 
nhân sốt xuất huyết 

- Ý thức cộng ñồng về hiến máu nhân ñạo. 
- Thu hút người trẻ và cùng vận ñộng những người khác tham gia hiến máu. 

Tamhonvietnam.net - Bình ñẳng trong cộng ñồng: cung cấp những tiện ích, tri thức cho những 
ngưuời khiếm thị và khơi dậy sức mạnh cộng ñồng. 

- Nâng cao ý thức bằng cách huy ñộng sức mạnh cộng ñồng chung giúp ñỡ các 
cộng ñồng gặp khó khăn hơn; tạo ra cộng ñồng có ý thức chia sẻ tri thức, sâu 
xa hơn là tạo ra 1 xã hội học tập (chiến lược giáo dục quốc gia của Việt Nam 
hiện nay) 

Làng nghề Thủ ñô 
– Môi trường và 
Phát triển 

- Thay ñổi nhận thức người dân, vấn ñề hiện trạng môi trường ở các làng nghề, 
yếu tố văn hóa và truyền thống trong thời kì hiện ñại và hội nhập. 

- Phát hiện các vấn ñề bất cập như chạy theo lợi nhuận, mang tính thương mại 
hóa cao; Mối quan hệ, sự chênh lệch giữa môi trường và phát triển 

Nâng bước chân trẻ 
miền núi 

- ðối tượng: trẻ em dân tộc miền cao và ñối tượng liên quan: bố mẹ. 
- Vấn ñề: ñối tượng của dự án ñược nhà nước ñầu tư nhiều nhưng do ý thức 

người dân kém nên những nguồn ñầu tư ấy trở nên lãng phí hoặc thay ñổi 
ñược ít. 

- Tác ñộng dự án: góp phần nâng cao nhận thức của trẻ từ 8-15 tuổi 
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ðể tổng kết nội dung này, chị Vân Nguyệt nhấn mạnh rằng các dự án cần xác ñịnh vị trí của mình trong bức 
tranh tổng thể phát triển bền vững của xã hội ñể tránh ñược rủi ro như xây dựng, triển khai dự án và ñầu tư 
chồng chéo nhưng không hiệu quả. Ngoài ra, các dự án nên tìm hiểu các vấn ñề mục tiêu, chiến lược của 
nhà nước ñể xây dựng và thực hiện dự án của mình cho phù hợp. Mặc dù dự án có thể nhỏ nhưng nếu thực 
hiện có chiến lược thì sẽ ñạt ñược hiệu quả lớn. 
 

1.2. Tìm hiểu các khái niệm cơ bản 

Các bạn trẻ ñược chia thành 05 nhóm ñể thảo luận về các khái 
niệm cơ bản sẽ sử dụng trong suốt khóa tập huấn, bao gồm: 
Phát triển; Phát triển bền vững; Phát triển cộng ñồng; Dự án; Sự 
tham gia; Tham nhũng. Các nhóm thảo luận rất tích cực và ñưa 
ra các ñịnh nghĩa khá chính xác dựa trên hiểu biết thực tế của 
mình. Sau khi phân tích về từng ñịnh nghĩa mà các nhóm ñưa 
ra, chị Vân Nguyệt ñã tổng kết các ñịnh nghĩa ñược sử dụng 
chính thống trong các tài liệu. (Xem trang 7 tài liệu tâp huấn) 
 

2. Quản lý dự án minh bạch và có tính giải trình 

2.1. Tìm hiểu về minh bạch và tham nhũng 

Tham nhũng là một vấn nạn xảy ra trong mọi mặt của cuộc sống hiện nay. Trong quản lý dự án cũng vậy, 
nhóm dự án có thể phải ñối mặt với các vấn ñề về minh bạch khi thực hiện dự án. Trước khi tìm hiểu sâu về 
chủ ñề này, các bạn trẻ ñược xem 03 clip ngắn mà qua ñó các bạn thấy ñược những hậu quả do tham nhũng 
gây ra: tham nhũng tước ñi cơ hội sử dụng các công trình phúc lợi xã hội mà ñáng ra người dân ñược 
hưởng; tham nhũng khiến cho các nguồn lực, ñầu tư không ñến ñược tay những người cần và tham nhũng là 
một “căn bệnh” có khả năng lây lan, gây suy thoái ñạo ñức của con người. 

Sau clip, chị Vân Nguyệt ñã tổng kết lại một cách hệ thống các khái niệm, nguyên nhân, hậu quả của tham 
nhũng và ñưa ra các số liệu thống kê khoa học. 

• Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn ñã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñó vì vụ 
lợi”. (Luật Phòng, chống tham nhũng) 

• “Tham nhũng là hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật ñể 
phục vụ cho lợi ích cá nhân”. (Tổ chức Minh bạch Quốc tế) 

Theo Ngân hàng Thế giới và UNDP: Tham nhũng ăn cắp khoảng 20-40 tỷ USD mỗi năm từ các nước ñang 
phát triển, 1% số tiền ñó (200 triệu USD) cũng ñủ tiêm chủng cho 8 triệu trẻ sơ sinh, hay nửa triệu người 
nghèo có nước sạch dùng cho cả năm, hoặc chữa chạy cho 1.2 triệu người nhiễm HIV. Tham nhũng cũng 
làm kéo dài và làm trầm trọng thêm tình trạng ñói nghèo và ñây cũng là một nguyên nhân của sự tăng 
trưởng kinh tế thấp: làm chậm ñầu tư, làm giảm thu nhập và ảnh hưởng ñến chi tiêu.  

Từ ñó, chị Vân Nguyệt tổng kết các giải pháp chống tham nhũng hiện nay Việt Nam và nhiều nước ñang sử 
dụng, thông qua 3 công cụ “Phòng ngừa - Giáo dục - Thực thi pháp luật”. Và chia sẻ các giải pháp mà 
doanh nghiệp và các tổ chức dân sự ñang làm, nhấn mạnh vào hệ thống và các giá trị công khai, minh bạch 
mà một tổ chức xây dựng từ bên trong. Dự án Vì cộng ñồng và các sáng kiến cộng ñồng là cơ hội thúc ñẩy 
sự minh bạch. 
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2.2. Minh bạch trong quản lý dự án 

Sau khi nắm ñược các thông tin về tham nhũng và rủi ro xảy ra tình trạng này khi thực hiện dự án, các nhóm 
dự án ñưa ra các giải pháp ñể ñảm bảo minh bạch trong quản lý dự án. Một số trao ñổi về mục ñích của việc 
sử dụng hoá ñơn, và các cơ chế quản lý, phân công công việc và tiền hỗ trợ cho tình nguyện, người thực 
hiện dự án cũng ñược chia sẻ trong quá trình thảo luận. Những trao ñổi nhằm giải quyết các vấn ñề thường 
gặp trong việc giải ngân, mua bán, giao việc cho thành viên… mà dễ dàng gặp các thiếu sót về tính minh 
bạch và sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án. 

Sau ñây là kết quả: 

 
Dự án Giải pháp 

Kim chỉ nam và  
Tiết học xanh 

- Làm việc có kế hoạch và dự trù kinh phí 
- Quyết ñịnh các vấn ñề tài chính do một hội ñồng ñánh giá. 
- Có thủ quỹ riêng. 
- ðánh giá hoạt ñộng theo ñịnh kỳ (kế hoạch, kinh phí, ñã làm ñược gì và chưa 

làm ñược gì)  
- Tính toán sát nhất có thể cho chi phí của từng hạng mục. 
- Lựa chọn thành viên trong nhóm dự án phụ trách vấn ñề tài chính: dựa vào uy tín 

và sự tin tưởng lẫn nhau. 
- Cơ chế ñánh giá và giám sát. 
- Sự minh bạch trong nội bộ và cả bên ngoài. 

Greenie - Lập kế hoạch và dự thảo chi phí chi tiết. 
- Chọn người có uy tín và có khả năng về quản lý chi tiết và giải trình. 
- Cân ñối lợi ích của người tham gia dự án với công sức của họ (có cơ sở ñánh giá 

– theo thời gian, theo sản phẩm và có công bố) 
- Công khai quá trình giải trình và chi tiêu. 

Quản lý rác thải 
nông nghiệp và 
Thiệp nhân ái 

- Công khai và minh bạch về tài chính. 
- Công khai hoạt ñộng. 
- Phát huy tính dân chủ trong hoạt ñộng dự án. 
- Giám sát việc thu chi, thực hiện kế hoạch. 
- Chọn lọc nguồn nhân lực cho việc quản lý tài chính. 

Xây dựng nhà vệ 
sinh ñạt chuẩn và 
Chung tay vì bệnh 
nhân sốt xuất huyết 

- Kê khai dự trù tài chính: 
o Lên kế hoạch hoạt ñộng, dự trù chi tiết tối ña. 
o Khảo sát giá chính thức: ở nhiều thời ñiểm và nhiều ñịa ñiểm, có so sánh ( các 

bảng báo giá) 
o Thống nhất công khai trong nội bộ nhóm. 

- Chi tiền: HÓA ðƠN 
o Chi phí tăng so với khảo sát: có giám sát bằng việc so sánh với khảo sát và 

báo giá; Quản lý khoản phát sinh. 
o Có 1 người phụ trách và 1 người giám sát chung. 

- Bàn giao và thực hiện: 
o Có văn bản bàn giao;  
o Quy ñịnh về nhân lực: có nhân lực của cả 2 bên dự án. 
o Có nghiệm thu kết quả (người có chuyên môn thực hiện) 

- Tính toán phát sinh. 
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3. Chu trình Quản lý dự án có sự tham gia  

3.1. Dự án và Sự tham gia 

ðể hiểu về chu trình quản lý dự án có sự tham gia, chị Vân Nguyệt nhắc lại khái niệm về Dự án và lợi ích 
của sự tham gia. 
Dự án là một tổng thể có kế hoạch những hoạt ñộng nhằm ñạt ñược một số mục tiêu cụ thể trong một 
khoảng thời gian trong khuôn khổ chi phí nhất ñịnh và trên một ñịa bàn nhất ñịnh. Dự án bao gồm các kiểu 
sau: (1) Cung cấp hàng hóa; (2) Kiểu xây dựng cơ sở hạ tầng; (3) Kiểu tổ chức cộng ñồng; (4) Dự án thúc 
ñẩy theo kiểu thứ 3, ñặt tính xây dựng năng lực, xây dựng dự án lên hàng ñầu, nhắm vào con người (dự án 
vẫn có thể hỗ trợ về các nguồn lực khác). 

Trong dự án cộng ñồng, sự tham gia của các bên liên quan ñặc biệt là ñối tượng hưởng lợi rất quan trọng. 
ðiều này có thể giúp cho cộng ñồng/ñối tượng hưởng lợi tăng cường năng lực và tự chủ, thúc ñẩy nguyên 
tắc “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”.  

Tầm quan trọng của Sự tham gia ñược thể hiện qua một trò chơi nhỏ mà trong ñó mỗi bạn trẻ ñược giao một 
nhiệm vụ là phải hoàn thành một sản phẩm giống hệt sản phẩm của người quản trò ñể trang trí cho căn 
phòng. Do trong quá trình hướng dẫn làm sản phẩm, người quản trò làm quá nhanh, hướng dẫn không rõ 
ràng và người tham gia không ñược hỏi trong quá trình thực hiện nên sản phẩm mọi người tạo ra hoàn toàn 
khác nhau, không ñạt yêu cầu ñã ñề ra. Từ trò chơi nhỏ này, tầm quan trọng của Sự tham gia ñược thể hiện 
khá rõ và kết luận là trong mọi việc ñều cần có quá trình, có sự tham gia và kết nối chặt chẽ của các bên liên 
quan ñể ñạt ñược hiệu quả cao nhất và ñảm bảo sự bền vững.  

ðóng vai tình huống: Các nhóm nhận tình huống của nhóm 
mình và ñưa ra câu trả lời cho tình huống nhận ñược. Các 
tình huống ñưa ra ñều là những tình huống dễ gặp khi làm 
dự án và trong cuộc sống thường nhật. Phần trả lời cho thấy 
sự sáng tạo của các nhóm trong cách ñóng vai tình huống và 
phản ánh khá chân thật suy nghĩ của các bạn về ranh giới 
giữa việc có góp tay vào tham nhũng hay không khi ở trong 
những hoàn cảnh thực tế. Thông ñiệp qua các tình huống và 
trao ñổi là các nhóm, cá nhân thực hiện sự minh bạch, tính 
giải trình trong các dự án tình nguyện và cộng ñồng, và cũng 
cần thúc ñẩy các giá trị minh bạch, sự tham gia và tính giải 
trình trong cuộc sống và công việc. (Xem câu hỏi và phần 
trả lời ở phụ lục 2) 

3.2. Chu trình Quản lý dự án có sự tham gia 

Chu trình Quản lý dự án có sự tham gia bao gồm 05 bước cơ bản và là vòng tròn khép kín. 

 

 

 

 

 

 

Phân tích 
hiện trạng 

Lập kế hoạch 

Thẩm ñịnh và 
phê duyệt 

Thực hiện 

Giám sát và 
ðánh giá 

Chu trình quản lý 
dự án có sự tham 

Cùng là một tình huống mua sắm trang 
thiết bị và ñược chiết khấu: 
- Nếu là mua cho câu lạc bộ thực hiện 

dự án thì 100% bạn tham gia tập huấn 
trả lại tiền chiết khấu.  

- Nếu là mua cho công ty thì hơn 50% 
bạn tham gia tập huấn lựa chọn rằng sẽ 
giữ lại cho riêng mình số tiền ñó. 
 

(Kết quả thu ñược từ khóa tập huấn) 
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Mỗi nhóm dự án thảo luận về từng bước của chu trình Quản lý dự án: làm gì, làm như thế nào,.. Sau ñây là 
kết quả: 

Bước Phân tích hiện trạng và Lập kế hoạch: 

Ở bước này, các bạn trẻ xác ñịnh cần phải làm các việc sau:  
- Xác ñịnh mục ñích, mục tiêu của dự án;  
- Chắt lọc ý tưởng hợp lí, khả thi;  
- Khảo sát ñối tượng, bao gồm: thăm dò, tìm hiểu nhu cầu, có số liệu thực tế, có nguồn tham khảo từ 

ñịa phương;  
- Chuẩn bị nhân sự cho dự án, tìm người có cùng lý tưởng, trí hướng, có năng lực và ñáng tin tưởng. 
- Dự kiến ñối tác: ñơn vị tài trợ (công ty du lịch, xe vận tải, văn phòng phẩm,…), chính quyền ñịa 

phương. 
 

Sau phần trình bày của các bạn, chị Vân Nguyệt giới thiệu một cách hệ thống về các công việc cơ bản cần 
thực hiện trong bước Phân tích hiện trạng và Lập kế hoạch, bao gồm: Xác ñịnh các mục ñích, mục tiêu dự 
án; Xác ñịnh rõ thời gian, ñịa ñiểm thực hiện dự án, chi phí hoạt ñộng, ñối tượng hưởng lợi, các thuận lợi, 
rui ro khi thực hiện dự án. Khi lập kế hoạch cần theo trình tự sau:  

Mục ñích, Mục tiêu ���� Kết quả (ñầu ra) ���� Hoạt ñộng ���� ðầu vào 
Khi lập kế hoạch cần chú ý ñến kết quả cuối cùng, từ ñó tìm ra những hoạt ñộng cần thiết và ñúng ñắn, hoạt 
ñộng có thể thay ñổi linh hoạt nhưng kết qủa không thay ñổi.  
Và khi thực hiện dự án thì làm ngược lại trình tự thành: 

ðầu vào ���� Hoạt ñộng ���� Kết quả (ñầu ra) ���� Mục tiêu, Mục ñích 

 
Bước Thực hiện: 
Các nhóm dự án cho rằng trong bước thực hiện cần ñặc biệt lưu 
ý ñến các vấn ñề sau: 

- Mua bán: cần thiết lập chế tài thưởng phạt, ưu ñãi khi 
thực hiện công việc mua bán trong dự án 

- Khảo sát và dự trù kinh phí, công khai tài chính với các 
bên liên quan. 

- Quản lý nhân sự: ñề cử thành viên cho ban quản lý nhân 
sự, ñề ra cam kết, tập huấn, tổ chức hoạt ñộng kết nối, 
thu hút nhân sự cho dự án 

- ðối tác: tìm ñối tác phù hợp, bàn bạc, thỏa thuận và ký 
hợp ñồng 

- Giám sát: trong quá trình thực hiện, hai bên cùng giám 
sát ñể ñảm bảo tiến ñộ và chất lượng các hoạt ñộng dự án 

 

Bước Theo dõi và ðánh giá: 

Theo các nhóm dự án, Theo dõi và ðánh giá gồm các bước: 
- Xây dựng dữ liệu cho quá trình ñánh giá, quy tắc chung nhất cho dự án và người tham gia;   
- Xây dựng chỉ tiêu, chỉ số ñánh giá tùy vào ñặc thù của từng dự án 
- Ghi chép số liệu, kiểm tra bằng bảng biểu, phiếu ñiều tra. 
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- ðánh giá từ mục ñích và kết quả ñưa ra ban ñầu, ưu và nhược ñiểm, những ñiểm ñã làm ñược và 
chưa làm ñược, bài học kinh nghiệm. Từ ñó thay ñổi dự án cho phù hợp và có thể nhân rộng dự án 
hơn nữa,… 

 

4. Sự tham gia của người nghèo và người dễ bị tổn thương trong dự án cộng ñồng 

Khi quản lý dự án cần luôn chú ý ñến sự tham gia của cộng ñồng, ñặc biệt là nhóm người nghèo và người dễ 
bị tổn thương bởi họ là nhóm chịu thiệt thòi trong xã hội. Việc quan tâm ñến sự tham gia của nhóm này 
không chỉ góp phần ñảm bảo công bằng xã hội mà còn là cơ hội ñể họ nâng cao năng lực, sự tự tin và chủ 
ñộng vào các hoạt ñộng xã hội chung. Từ ñó, các nhóm dự án thảo luận về câu hỏi liên quan ñến nhóm dễ bị 
tổn thương như sau: “Hãy ñặt mình vào hoàn cảnh của ñối tượng và trả lời câu hỏi: (1) ðối tượng gặp 
khó khăn gì trong bức tranh phát triển bền vững ở Việt Nam? (2) Dự án của bạn có thể làm gì cho ñối 
tượng này?”. Các bạn trẻ ñược chia theo nhóm dự án và thảo luận theo hình thức xoay vòng từng ñối tượng 
ñể ñảm bảo các ý tưởng và thông tin thu thập ñược nhiều nhất. Các ñối tượng thảo luận bao gồm: Người 
nghèo; Người dân tộc ít người; Trẻ em; Phụ nữ; Thanh niên. 

 
ðối tượng ðối tượng gặp khó khăn gì trong bức tranh 

phát triển bền vững ở Việt Nam? 
Dự án của bạn có thể làm gì cho ñối 
tượng này? 

Người nghèo - Thiếu kinh tế; Ít ñiều kiện tiếp cận với tri 
thức mới nên càng nghèo và càng khó thoát 
ra khỏi hoàn cảnh của mình. 

- Bị kỳ thị, ít tiếng nói trong xã hội; Mặc 
cảm về tâm lý, thụ ñộng, chờ ñợi sự giúp 
ñỡ bên ngoài (chính sách hỗ trợ của nhà 
nước và các tổ chức xã hội) 

- Góp phần nâng cao hiểu biết, nhận 
thức cho người nghèo 

- Hỗ trợ kinh phí ban ñầu giúp họ nâng 
cao nhận thức 

 

Người dân tộc 
ít người 

- Tâm lý mặc cảm, tự ti 
- Vị trí ñịa lí ở xa, ñi lại khó khăn, nghèo, ít 

ñược ñầu tư, trình ñộ dân trí thấp, thiếu 
dịch vụ.  

- Không muốn thay ñổi tập quán của mình. 
 

- Nâng cao kĩ năng tự chăm sóc bản 
thân, hỗ trợ trang thiết bị ban ñầu. 

- Phân phối sách nói ñến từng ñịa 
phương, cả vùng cao, ñến tận nơi 
dành cho trẻ em khiếm thị hoặc ít có 
ñiều kiện mua sách (dùng cho trẻ em 
bình thườngnhưng so với số lượng 
lớn), kế hoạch quyên góp ñài ñĩa. 

- Tăng khả năng giao tiếp cho các em, 
tăng sự tự tin của người miền núi 

Trẻ em - Việc học quá nhiều, bị ngược ñãi, chưa 
ñược tôn trọng, không ñượcc ñịnh hướng 
rõ về giáo dục và cách sống, thiếu sân chơi 
lành mạnh, không biết tới quyền trẻ em, 
không có tri thức lành mạnh, ñã và ñang 
gánh chịu hậu quả do thế hệ trước gây ra 

 

- Xây dựng cộng ñồng trẻ có hiểu biết, 
chia sẻ tri thức qua audio books 

- Làm môi trường xanh sạch ñẹp, nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường 

Thanh niên - Thiếu hiểu biết, có quan ñiểm phiến diện 
và thiếu trách nhiệm với các vấn ñề chính 
trị; không ñược tiếp xúc với các thông tin 
chính thống, không chọn lọc; giao lưu văn 
hóa rộng rãi và dễ dàng làm ñánh mất và 
lãng quên truyền thống dân tộc, khả năng ý 
thức học tập kém và ảnh hưởng ñến tỷ lệ 
thất nghiệp. 

- Tạo ra sự kết nối giữa thanh niên với 
nhau ñể chia sẻ, tạo thu nhập, hòa 
nhập cộng ñồng,  

- Tăng khả năng giao tiếp hòa nhập 
cho những thanh niên tham gia dự 
án. 
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- Chưa có tiếng nói trong xã hội. 
- Nhiều bạn không có lý tưởng sống, khủng 

hoảng niềm tin và khủng hoảng giá trị 
sống. 

- Phong trào thanh niên ngày càng nhiều và 
thanh niên quan tâm ñến xã hội nhiều hơn 
nhưng nhiều tổ chức, phong trào thanh niên 
hoạt ñộng chưa chuyên nghiệp  

 
 
III. ðÁNH GIÁ DIỄN ðÀN 

ðiểm bạn thích ðiểm bạn không thích 

Về nội dung 
- Nội dung tương ñối thiết thực 
- Những chia sẻ, cố vấn của chị Nguyệt 
- Thông tin dễ hiểu và bổ ích 
- Tài liệu rõ ràng 
- Thảo luận nhóm về việc nhận thức và 

giải quyết các vấn ñề trong quản lý dự án 
 

- Phần giới thiệu về các ñịnh nghĩa & các 
vấn ñề hơi lan man, mất thời gian 

- Các trả lời phản biện và ñóng góp chưa 
hợp lý, nhiều ý kiến lan man gây mất 
thời gian 

- Nội dung chưa ñược khai thác sâu 
- Phần giải ngân dài và phức tạp, phần tài 

chính khó, nên phát trước tài liệu ñể ñọc 
Về cách thức & công tác tổ chức  
- Thảo luận nhóm sôi nổi, làm việc nhóm 

hiệu quả 
- Không khí thảo luận sôi nổi, cách thảo 

luận quây tròn 
- ðược thuyết trình 
- Cách trao ñổi thẳng thắn 
- Người hướng dẫn nhiệt tình 
- Phương pháp làm việc khoa học 
- Không khí thân mật, thân thiện, vui vẻ, 

hòa ñồng, không khí cởi mở giữa các dự 
án 

- Các trò chơi tập thể 
- ðược gặp gỡ, giao lưu học hỏi nhiều 

người làm các dự án tình nguyện 
 

- Lịch tập huấn nên ñược thông báo sớm 
hơn 

- Không có tài liệu bản cứng phát trước 
- Vứt giấy bừa bãi 
- Ngồi dưới ñất quá lâu 
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PHỤ LỤC 

Kết quả thảo luận nhóm 

Câu hỏi tình huống 

1. Câu lạc bộ X huy ñộng ñược rất nhiều sách vở, quà tặng và 15 triệu ñồng - tiền hỗ trợ người dân trồng rừng cho 
một bản người Mông ở Tây Bắc. Hiện nay câu lạc bộ cần chuyển số tiền và quà tặng cho dân bản. Nếu giao cho 
một nhóm tình nguyện lên tặng quà và làm hoạt ñộng hỗ trợ trồng rừng, sẽ tốn 8 triệu cho cho các chuyến ñi lại 
và sinh hoạt cho các bạn tình nguyện. Nếu chuyển tiền qua các cơ quan huyện, câu lạc bộ sợ rằng cả số tiền và 
quà sẽ không ñến tay người nhận và sử dụng không ñúng mục ñích.  
Nếu trong trường hợp của câu lạc bộ X, bạn sẽ chọn phương án nào? Giải thích lý do và cách làm ñể ñảm 
bảo tính minh bạch khi thực hiện phương án ñó. 
 
Kết quả: Nhóm chọn phương án ñến tận nơi ñể chuyển phần quà và 15 triệu ñồng cho người dân vì nhóm không 
tin tưởng vào năng lực cũng như cách thức quản lý của ñịa phương và có thể các phần quà này sẽ không ñến tận 
tay người dân. Ngoài ra, việc nhóm ñến trực tiếp ñịa bàn sẽ kết hợp thêm các hoạt ñộng xã hội, giúp ñỡ dân bản 
ðể ñảm bảo minh bạch trong quá trình thực hiện, nhóm sẽ làm các việc sau: (1) Liên hệ trước với chính quyền 
ñịa phương, gửi bản kế hoạch, mời họ cùng thực hiện và giám sát hoạt ñộng của ñội tình nguyện; (2) Minh bạch 
tiền tài trợ và các chi phí khác (ăn ở, ñi lại,…); (3) Tổng kết hoạt ñộng và ñánh giả (số người dân ñược hưởng 
lợi từ số tiền ñược tặng) và gửi cho chính quyền ñịa phương. 
 

2. Câu lạc bộ của bạn A trúng giải một cuộc thi ý tưởng và nhận ñược tiền ñể thực hiện một dự án về xây dựng. 
Bạn A phụ trách mua sắm vật liệu cho dự án. Do mối quen biết và tài khéo léo của mình, bạn A ñược cửa hàng 
giảm giá thêm 5% nhưng hóa ñơn vẫn ghi giá bình thường như chưa ñược chiết khấu. Bạn A băn khoăn không 
biết nên làm như thế nào với số tiền thừa do ñược chiết khấu ñó. 
Nếu bạn trong trường hợp của bạn A, bạn sẽ làm gì? Nếu bạn trong ban quản lý câu lạc bộ của bạn A, bạn 
sẽ ñưa ra các nguyên tắc gì khi mua bán ñể ñảm bảo tính công khai, minh bạch.  
 
Kết quả: Các bạn trong nhóm ñều nhất trí với việc sẽ trả lại số tiền thừa cho câu lạc bộ nếu các bạn ở trong 
trường hợp của bạn A.  
Nếu là ban quản lý câu lạc bộ, nhóm sẽ xây dựng nguyên tắc rõ ràng khi mua sắm, chẳng hạn nếu số tiền chiết 
khấu vượt quá 10% so với dự trù thì phải báo lại cho câu lạc bộ ñể có quyết ñịnh hợp lý; nếu số tiền chiết khấu 
không quá 10% thì người ñược giao nhiệm vụ có thể tự quyết ñịnh mua nhưng tất cả số tiền thừa phải thông báo 
với câu lạc bộ ñể chuyển số tiền này bù vào các khoản tiền khác trong dự án. Ngoài ra, câu lạc bộ ñưa ra cơ chế 
hỗ trợ cho những người làm việc tốt và nhiệt tình, cơ chế phải ñược công khai cho tất cả mọi người trong câu 
lạc bộ. 

 

3. Chị B phụ trách mua sắm hàng hóa cho công ty. Do mối quen biết và tài khéo léo của mình, chị B ñược cửa hàng 
giảm them giá 5% nhưng hóa ñơn vẫn ghi giá bình thường như chưa ñược chiết khấu. Chị B băn khoăn không 
biết nên trả lại số tiền ñược chiết khấu cho công ty hay giữ lại khoản tiền này vì ñó là do sự khéo léo của chị. 
Nếu bạn trong trường hợp của chị B, bạn sẽ làm gì? 
 
Kết quả: Trong khi tình huống 02 mang tính chất tình nguyện thì tình huống 03 lại liên quan ñến việc làm ăn của 
công ty. ðối với công ty thì họ ñã có quy ñịnh về mức chiết khấu cho người mua hàng, các quy ñịnh trong việc 
mua hàng hóa. Kết quả là hơn 50% bạn tham gia khóa tập huấn lựa chọn là sẽ giữ lại khoản tiền chiết khấu này. 
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4. Hãy ñọc 2 tình huống a và b dưới ñây, hãy nói lên sự khác nhau của 2 dự án 

Câu chuyện về 2 hệ thống tưới tiêu 

ðể xoá ñói giảm nghèo và phát triển kinh tế tại khu vực miền núi, người dân ñịa phương ñã và ñang nhận ñược nhiều 
hỗ trợ về ñiện - ñường - trường trạm. ðây là chuyện xảy ra tại một thôn vùng cao tại Huế, ñối với nhu cầu của người 
dân về hệ thống nước ñể tưới tiêu cho nông nghiệp. 
 

A B 

  

ðây là một thôn nằm trong danh sách các làng, xã 
nghèo và có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam, nên 
ñược hưởng hỗ trợ của chương trình 135.  

Theo chương trình này, huyện hỗ trợ thôn xây dựng 
một hệ thống tưới tiêu với ngân sách hơn 90 triệu 
ñồng. Huyện chỉ ñạo công nhân xuống thôn thiết kế 
và xây dựng. Tuy nhiên, do những công nhân này 
không có hiểu biết về ñịa hình và canh tác miền núi, 
nên họ áp dụng hệ thống thuỷ lợi của ñồng bằng (xây 
dựng ñường dẫn nước vòng dưới chân ñồi ñể lấy 
nước tưới). Do ñịa hình ñồi núi, chỉ có khu vực ñồi 
nương của 5 hộ gia ñình có ñường dẫn nước ñến. Tuy 
nhiên, ñể tưới nước cho vườn ñồi nhà mình, người 
dân phải múc nước từ chân ñồi ñi lên ñỉnh ñồi, mất 
nhiều công sức. 

Chính vì vậy, sau khi hoàn thành, công trình nước 
tưới tiêu này không ñược dùng mặc dù ñã tốn rất 
nhiều tiền xây dựng 

Sau khi công trình xây dựng thất bại, người dân trong 
thôn ñã họp lại. Họ bàn bạc cách xây dựng hệ thống tưới 
tiêu cho cả thôn, và lập kế hoạch huy ñộng tiền và công 
sức. 

Từ kế hoạch này, họ nhận ñược hỗ trợ của một dự án 
phát triển cộng ñồng với số tiền là 25 triệu ñồng. Người 
dân ñóng góp thêm các công sức xây dựng và các vật liệu 
sẵn có từ gia ñình mình. Họ vận dụng tập quán của người 
dân tộc, sử dụng cách dẫn nước tưới tiêu từ các thác và 
suối nước qua hệ thống ống tre nứa. Do ñó, thôn này ñã 
xây dựng một bể nước ñón nguồn nước mạnh từ một con 
suối lớn từ trên sườn núi, sau ñó có hệ thống ống nước 
dẫn xuống vùng ñồi nương của từng hộ gia ñình.  

Với số tiền nhỏ, và có ñóng góp từ người dân, thôn ñã có 
một hệ thống tưới tiêu rất hiệu quả. 

 
Kết quả: Sự khác biệt lớn nhất của hai dự án là sự tham gia tích cực của ñối tượng hưởng lợi. Dự án A không có sự 
tham gia của người dân ở bất kỳ khâu nào nên chất lượng và tính duy trì không cao mặc dù tiêu tốn rất nhiều tiền của 
ñể xây dựng. Dự án B có sự tham gia, ñóng góp, quản lý và áp dụng cách thức bản ñịa của người dân nên hiệu quả và 
tính duy trì rất cao. 


